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Styrelsen för Göteborg Energi Backa AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i tusental kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Företaget ska bedriva uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. 

Styrelsen bedömer att verksamheten är i linje med det kommunala ändamålet och utförs inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Vår bedömning är att företaget följt de kommunalrättsliga principerna 
som framgår av 3§ i bolagsordningen och att verksamheten har genomförts med utgångspunkt i 
bolagsordning, ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, riktlinjer och direktiv för ägarstyrning samt 
övriga ägardokument. Företaget inhämtar vid behov kommunfullmäktiges ställningstagande i enlighet 
med kommunallagen 10:3. 

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser 
Företaget förvärvades 2012 av Göteborg Energi AB i syfte att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk 
på tomten. I avvaktan härpå bedrivs uthyrning av de på fastigheten uppförda lokal- och 
förråds byggnaderna. 

Under 2020 har bolaget erhållit en kapitaltäckningsgaranti från moderbolaget för att täcka underskottet 
som uppstått då ett antal hyresgäster sagt upp sina avtal och tillkommande hyresgäster inte kunnat 
tillträda enligt plan. Utöver det har en större investering gjorts för att nya hyresgäster skulle kunna 
tillträda. Detta blev klart under året och de nya hyresgästerna är på plats varefter någon 
kapitaltäckningsgaranti för 2021 ej bedöms aktuellt. 

Ägarförhållanden 
Göteborg Energi Backa AB (556550-2043), med säte i Göteborg, är ett helägt dotterföretag till Göteborg 
Energi AB, (org.nr 556362-6794) med säte i Göteborg. Göteborg Energi AB ingår i koncernen Göteborgs 
Stadshus AB, (org.nr 556537-0888) med säte i Göteborg, som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. 

Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 3 671 5 001 5 909 5 268 6 179 
Resultat efter finansiella poster -1 592 137 2 051 l 428 2 052 
Soliditet(%) 1,1 1,5 1,5 2,2 2,2 
Avkastning på totalt kap. (%) neg 1,8 14,9 10,7 14,4 
Avkastning på eget kap.(%) neg 64,0 759,l 437,6 629,4 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 
~ 



Göteborg Energi Backa AB 
Org.nr 556550-2043 

2 (16) 

Förändring av eget kapital (Tkr) 
Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt 
kapital fond resultat resultat 

Belopp vid årets ingång 100 20 94 0 214 
Årets resultat 0 0 
Belopp vid årets utgång 100 20 94 0 214 

Aktiekapitalet består av I 000 aktier med ett kvotvärde om I 00 kronor per aktie. 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets förlust 

93 911 
-125 

93 786 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 93 786 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
\"'- 
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Resultaträkning 
Tkr 

Not 2020-01-01 
-2020-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 3 671 5 001 

3 671 5 001 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -4 525 -4 194 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -550 -550 

-5 075 -4 744 

Rörelseresultat -1 404 257 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 15 2 
Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -203 -122 

-188 -120 

Resultat efter finansiella poster -1 592 137 

Bokslutsdispositioner 4 I 592 -137 
Resultat före skatt 0 0 

Skatt på årets resultat 0 0 
Årets resultat 0 0 

-I'- 



Göteborg Energi Backa AB 4 (16) 
Org.nr 556550-2043 

Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 5 11 722 12 272 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 6 4 814 0 

16 536 12 272 

Finansiella anläggningstillgångar 
Uppskjutna skattefordringar 7 1 648 1 648 

1 648 1 648 

Summa anläggningstillgångar 18 184 13 920 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 194 274 
Fordringar hos koncernföretag 8 308 0 
Övriga fordringar 718 50 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 10 

1220 334 

Summa omsättningstillgångar 1 220 334 

SUMMA TILLGÅNGAR 19 404 14 254 .,... 
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Balansräkning 
Tkr 

Not 2020-12-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 100 100 
Reservfond 20 20 

120 120 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 94 94 
Årets resultat 0 0 

94 94 

Summa eget kapital 214 214 

Avsättningar 
Övriga avsättningar 9 8 000 8 000 
Summa avsättningar 8 000 8 000 

Långfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag 8 9 500 5 000 
Övriga skulder 50 50 
Summa långfristiga skulder 9 550 5 050 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 33 117 
Skulder till koncernföretag 8 35 324 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 572 549 
Summa kortfristiga skulder 1 640 990 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 404 14 254 
\\"-1 
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Noter 
Tkr 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012: I Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 

Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor. Endast marginella inköp kan ske i annan valuta. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings värde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara 
väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter som avskrivs separat över dess nyttjandeperioder. 

I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnadstiden. Denna ränta kostnadsförs löpande. 

Vid beräkning av förväntade framtida kostnader för återställande av den plats där en tillgång varit 
installerad eller uppförd, tillämpas principen att någon återställningskostnad normalt inte beräknas. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Byggnader 
Markanläggningar 

2-4 
5 

Nedskrivning av anläggningstillgångar 
I samband med årsbokslut prövas om det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar 
minskat i värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det 
redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av det 
verkliga värdet eller nyttjandevärdet av tillgången. 

Om det skäl som låg till grund för nedskrivning inte längre föreligger ska nedskrivning återföras. 

Låneutgifter 
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period 
de uppstår. 

~ 
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Finansiella instrument 
Företagets finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärde i enlighet med K3 
kapitel 11, Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet. Finansiella instrument som 
redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder och upplåning. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part till 
instrumentets avtalsenliga villkor. Ska en skuld betalas inom ett år från balansdagen klassificeras den 
som en kortfristig skuld medan skuld som betalas senare klassificeras som långfristig skuld. En finansiell 
tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången 
upphör, regleras eller när företaget förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell 
skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör. 

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffnings värde, vilket motsvarar verkligt värde med 
tillägg av transaktionskostnader. Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid 
det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Låneutgifter periodiseras som en del i 
lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden. 

Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades 
med avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt 
effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att 
betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar. 

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den 
förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den 
finansiella skulden. 

Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantiirsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas. 

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen 
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en 
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. 

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen'f\ 



Göteborg Energi Backa AB 
Org.nr 556550-2043 

8 (16) 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott. 

Avsättningar 
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret 
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst 
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Erhållna 
aktieägartillskott redovisas direkt mot fritt eget kapital. 

Koncernförhållanden 

Koncernföretag 
Med koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborg Energi AB som 
moderföretag. 

Uppgifter om moderföretag 
Göteborg Energi Backa AB är ett företag som ägs till 100 procent av Göteborg Energi AB, org.nr 
556362-6794, med säte i Göteborg. Göteborg Energi AB ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB, 
org.nr 556537-0888, med säte i Göteborg, som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Göteborg Energi Backa 
AB ingår i koncernredovisning som upprättas av såväl Göteborg Energi AB som Göteborgs Stadshus AB. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet(%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 

Avkastning på totalt kap. (%) 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning. 

Avkastning på eget kap.(%) 
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital (egetkapital och 
obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt~ 
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Uppskattningar och bedömningar 
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om 
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en 
betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. 
Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållandens anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses årligen över. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande 
uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det 
räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt 
och kommande räkenskapsår. 

Företagsledningen har i sedvanlig omfattning tillämpat interna bedömningar och prognoser om 
energimarknadens utveckling, vilket i begränsad omfattning påverkat redovisat resultat och ställning. 
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan. 

Prövning av nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar 
I samband med årsbokslut värderas det redovisade värdet på anläggningstillgångarna. I de fall det 
redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet ner till 
återvinningsvärdet. Återvinnings värdet är det högsta av tillgångens verkliga värde eller nyttjandevärde. 

Uppskjutna skatter 
Uppskjutna skattefordringar och -skulder förväntas att realiseras i framtida perioder. Vid beräkning av 
uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras för framtida skattekonsekvenser som 
hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande 
skattemässiga värden. Uppskattningarna inkluderar att skattelagar och skattesatser för övrigt kommer 
vara oförändrade samt att gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer ändras. 

Avsättningar 
Avsättningar är åtaganden som är ovissa vad gäller förfallotider och beloppens storlek. Avsättning sker 
för kända åtaganden eller befarade risker efter individuell prövning. I de fall där effekten är väsentlig 
beroende på när i tiden betalning sker görs avsättningen med nuvärdet på balansdagen uppskattade 
åtaganden~ 
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Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
2020 2019 

Ränteintäkter från koncernföretag 15 2 
15 2 

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter 
2020 2019 

Räntekostnader till koncernföretag -203 -122 
-203 -122 

Not 4 Bokslutsdispositioner 
2020 2019 

Mottagna koncernbidrag I 592 0 
Lämnade koncernbidrag 0 -137 

1 592 -137 

Not 5 Byggnader och mark 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 23 692 23 045 
Inköp 0 280 
Omklassificeringar 0 366 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 692 23 692 

Ingående avskrivningar -11419 -10 869 
Årets avskrivningar -550 -550 
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 969 -11 419 

Utgående redovisat värde 11 722 12 272 

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Om klassificeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

2020-12-31 2019-12-31 

0 366 
4 814 0 

0 -366 
4 814 0 

4 814 0 
W\ 
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Not 7 Uppskjuten skattefordran 
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomsskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan 
den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av avsättning för framtida miljöskulder. 

Belopp vid årets ingång 
Belopp vid årets utgång 

2020-12-31 

I 648 
1 648 

Not 8 Räntebärande skulder 
2020-12-31 

2019-12-31 

I 648 
1 648 

2019-12-31 

Långfristiga och kortfristiga skulder 
Skulder som förfaller inom ett år efter balansdagen 
Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen 

500 
9 500 

10 000 

500 
5 000 
5 500 

På lånen utgår marknadsmässig ränta. Lånen har ingen fastställd återbetalningstid. 

Företagets likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med moderföretaget och redovisas i 
balansräkningen bland fordringar/skulder hos koncernföretag. Utgående saldo uppgick till 4 728 tkr 
(959) på balansdagen. 

Not 9 Övriga avsättningar 

Avsättning framtida miljöskulder 

2020-12-31 

8 000 
8 000 

2019-12-31 

8 000 
8 000 

Avsättningar görs för miljörelaterade åtgärder och åtaganden inom ramen för den verksamhet som 
företaget bedriver eller har bedrivi~ 
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Not 10 Finansiella och andra risker 

Principer för riskhantering 
Företaget utsätts genom sin verksamhet endast för ett mindre antal finansiella risker. Koncernen 
Göteborg Energis finansiella riskhantering sköts av en central finansavdelning enligt principer som 
godkänts av styrelsen för företaget. 

Valutarisk 
Exponering i utländsk valuta är inte tillåtet enligt koncernens finansiella anvisningar. 

Ränterisk 
Med ränterisk avses risken för att förändringar i den allmänna räntenivån omedelbart får väsentlig 
påverkan på koncernens resultat. Moderföretaget utgör koncernbank och tillhandahåller lån till 
dotterbolagen. Koncernen lånar med tre månaders räntebindning och använder räntederivat för 
räntesäkring. Ränteexponeringen utgörs av räntebärande skulder och tillgångar samt derivat och beräknas 
såsom den genomsnittliga räntebindningstiden som tillåts vara inom intervallet 24 till 84 månader, med 
ett riktvärde på 30 månader. Hanteringen styrs via koncernens Finansiella Anvisningar. 

Räntebärande skulder vid räkenskapsårets utgång uppgår ti Il 10 000 tkr ( 5 500). 

Kreditrisk 
Företaget har ingen väsentlig kreditrisk. Koncernen Göteborg Energi har fastställda riktlinjer för att säkra 
att försäljning sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. 

Refinansieringsrisker 
Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte kan erhållas. Koncernens finansiella risker 
hanteras av moderföretagets finansfunktion som också är koncernens internbank. Refinansieringsrisken 
är mycket liten. 

Framtida risker 
Företaget förvärvades 2012 av Göteborg Energi AB i syfte att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk 
på tomten. I avvaktan härpå bedrivs uthyrning av de på fastigheten uppförda lokal- och 
förråds byggnaderna. 

~ 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 11 mars 2021 för fastställelse. 

Göteborg d {,,v\,, 

~nskningsrapport har lämnats den Cf / l 

TL~~~ 
Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 

2021 

~;!;;.?;?°)~ 
Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 



EY 
Building a better 
wor11fng world 

Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Göteborg Energi Backa AB, orq.nr 556550 - 2043 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Göteborg 
Energi Backa AB för räkenskapsåret 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig 
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga av 
seenden rättvisande bild av Göteborg Energi Backa AB:s finan 
siella ställning per den 2020-01-01 - 2020-12-31 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. För 
valtningsberätlelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk 
ningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt lnlernalional Standards on Au 
diling (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns an 
svar. Vi är oberoende i förhållande till Göteborg Energi Backa 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis 
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis 
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan på 
verka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift till 
lämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upp 
höra med verksamheten eller inte har något realistiskt alterna 
tiv till att göra något av delta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsre 
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felak 
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra utta 
landen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsent 
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på 
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om 
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig 
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent 
ligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåt 
gärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revis 
ionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut 
göra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upp 
täcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om 
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivite 
ten i den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i re 
dovisningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo 
visningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhäm 
tade revisionsbevisen, om del finns någon väsentlig osä 
kerhelsfaktor som avser sådana händelser eller förhållan 
den som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhelsfaktor, måste vi i revisionsbe 
rättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års 
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan 
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de re 
visionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions 
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållan 
den göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksam 
heten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysning 
arna, och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett säll som ger en 
rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla 
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den in 
terna kontrollen som vi identifierat. 

~ 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Göteborg Energi Backa 
AB för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för 
slaget i förvaltnings berättelsen och beviljar styrelsens ledamö 
ter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns an 
svar. Vi är oberoende i förhållande till Göteborg Energi Backa 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposit 
ioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till ut 
delning innefattar detta bland annat en bedömning av om ut 
delningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställ 
ning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för 
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an 
vänder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskap 
erna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs bas 
eras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an 
svarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens för 
slag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Göteborg den 4 mars 2021 

Ernst & Young AB 
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Granskningsrapport för 2020 

Till årsstämman i Göteborg Energi Backa AB 
Till kommunfullmäktige för kännedom 

Org.nr: 556550-2043 

Vi, lekmannarevisorer i Göteborg Energi Backa AB, har granskat bolagets 
verksamhet under 2020. 

Bolagets styrelse ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och 
föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. Vårt ansvar är att granska om bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens 
revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande 
av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman har fattat. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövts för att ge rimlig 
grund för vår bedömning. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Göteborg den 9 februari 2021 

Tom Heyman 
Lekmannarevisor utsedd 
av kommunfullmäktige 

Christina Rogestam 
Lekmannarevisor utsedd 
av kommunfullmäktige 
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