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Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi Gothnet AB avger följande årsredovisning 
för räkenskapsåret 2020. 

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

Förvaltnings berättelse 

Information om verksamheten 
Göteborg Energi Gothnets vision är att bidra till ett hållbart Göteborgssamhälle - öppet för världen, och 
minska avståndet mellan människor genom att möjliggöra kommunikation via digital infrastruktur. 
Företaget äger och driver ett stads fibernät där huvudprodukterna är svartfiber och ethernet samt 
datacenter. 

Marknaden består främst av operatörer, offentlig verksamhet, stora företag, fastighetsägare samt 
tjänsteleverantörer verksamma i Göteborgsregionen. 

Styrelsen och verkställande direktören 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. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Hela samhället har under året starkt påverkats av Covid-19-pandemin. Företaget har anpassat rutiner och 
arbetssätt för att minimera smittspridning och därmed kunna upprätthålla leveranser och drift av 
samhällsviktig verksamhet och har lyckats väl med att minimera störningar i verksamheten. 

Pandemin har marginellt påverkat efterfrågan på datakommunikationstjänster, istället har vikten av 
robust och säker fiberinfrastruktur blivit tydligare för att kunna nyttja moderna digitala tjänster. Göteborg 
är en evenemangsstad där det i normalfallet finns ett stort behov av datakommunikationstjänster, men av 
naturliga skäl har dessa uteblivit i år. 

För att kunna ge göteborgarna en bra service framöver har Göteborg Energi Gothnet AB under året byggt 
ut ett wifi-nät i Slottsskogen som är fritt att använda både till vardags och under framtida evenemang. 

Göteborg Energi Gothnet AB har under året tecknat ett avtal med en nationell telekomoperatör om en 
större leverans av fiberförbindelser under ett flertal år framöver, vilket kommer att bidra till ökad 
omsättning och ökade marknadsandelar. 

Företaget upplever en fortsatt stor efterfrågan på datacenterprodukter och därför togs ett beslut i början 
av året om att bygga ut datacenteranläggningen i Backa. Byggprojektet har pågått under året och i 
oktober var utbyggnaden klar med ytterligare två moduler på totalt 150 kvm. 

För att förenkla för kunderna att göra affärer med oss har företaget fortsatt arbetet med att digitalisera 
och automatisera säljprocessen. Företaget arbetar även aktivt med att förstärka säkerheten för att kunna 
erbjuda robusta och driftsäkra datakommunikationstjänster. 
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Under året har Göteborg Energi Gothnet AB arbetat med att implementera ett ledningssystem för 
informationssäkerhet för att möta kundernas behov och förväntningar inom detta område. I oktober 
genomfördes en certifieringsrevision av företagets informationssäkerhetsarbete med positivt utfall, som 
resulterade i ett certifikat enligt standarden för 1S0/IEC 27001 :2013. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Framtida utveckling 
Dagens och framtidens uppkopplade smarta samhälle blir allt mer beroende av digitala tjänster med hög 
tillgänglighet och driftsäkerhet. Infrastrukturen behöver därmed anpassas för framtida krav. Det 
uppkopplade smarta samhället bygger bland annat på Internet ofThings och nästa generations mobila 
teknik - 5G. Ett fullt utbyggt 5G-nät kräver, inte bara fler master och antenner, utan även 
fiberuppkoppling för att kunna leverera mycket höga överföringshastigheter med låg fördröjning vilket 
förväntas bidra till en ökad efterfrågan av företagets tjänster. 

Även en ökad grad av digitalisering och automatisering i samhället driver utbyggnad av nätet och det 
krävs att företaget kan följa med i den snabba tekniska utvecklingen och omsätta denna till attraktiva 
erbjudanden. Den digitala utvecklingen i samhället och det ändrade säkerhets läget ställer också högre 
krav på nätägare med samhällsviktig infrastruktur. Kraven kommer framförallt från myndigheter och 
kunder. 

Risker 
Företaget arbetar kontinuerligt med identifiering, bedömning, utvärdering och hantering av de risker som 
verksamheten utsätts för. 

Den rådande pandemin har gjort att företaget arbetat intensivt med åtgärder för att minimera risken för 
störningar i drift och leveranser på grund av resursbrist, men även för att minimera risken för ökade 
kundförluster. I Göteborg Energi Gothnet ABs kontinuitetsarbete har företaget förutom att planera för ett 
eventuellt personalbortfall, också haft en dialog med verksamhetskritiska leverantörer för att säkerställa 
tillgång till material och tjänster. Dialog har också förts med kunder där Göteborg Energi Gothnet AB är 
en kritisk del av deras verksamhet. 

Den intensiva stads utvecklingen och byggnationen i Göteborgsregionen medför fortsatt risk att 
optofibernätet skadas i samband med grävarbeten med leveransavbrott som följd. 

Telekommarknaden påverkas i ökad grad av politiska beslut såsom reglering och olika styrmedel vilka 
inte alltid kan förutses. Företaget deltar därför aktivt i branschorganisationer för utbyte av information 
och kunskap kring detta. 

Investeringar i fibernät har en lång ekonomisk livslängd och företaget agerar på en konkurrensutsatt 
marknad. Fokus på konkurrenskraftiga erbjudanden, både vad gäller utbud och pris, är en förutsättning 
för att långsiktigt bibehålla företagets lönsamhet. 

Andra icke-finansiella upplysningar 
Göteborg Energi Gothnet AB är certifierat enligt konceptet Robust Fiber vilket innebär att företaget 
följer den branschstandard som gäller för fiberförläggning. 

~ 
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Hållbarhetsu pplysningar 
Göteborg Energi Gothnet AB upprättar ingen egen hållbarhetsredovisning utan ingår i den 
hållbarhetsredovisning som upprättas av moderföretaget Göteborg Energi AB (org.nr 556362-6794) med 
säte i Göteborg. 

Företaget omfattas av koncernens ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö vilket är certifierat 
enligt standarderna ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001. För mer information, se Göteborg Energi ABs 
års- och hållbarhetsredovisning. 

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 
Företaget äger ingen, enligt miljöbalken, tillstånds- eller anmälningspliktig anläggning, men bedriver 
miljöfarlig verksamhet genom schaktning i mark som kan vara förorenad eller skyddad. Andra betydande 
miljöaspekter i verksamheten är användning av köldmedia i kylanläggningar i datacenter och noder vilka 
anmäls och rapporteras minst årligen till Miljöförvaltningen. 

Ägarförhållanden 
Göteborg Energi Gothnet AB (org.nr 556406-4748) 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 164 923 180 558 175 841 162 623 169 258 
Resultat efter finansiella poster 35 863 53 055 42 909 22 066 8 428 
Antal anställda 36 36 36 34 36 
Soliditet(%) 60,9 61,7 60,8 58,0 58,4 
Avkastning på totalt kap. (%) 5,6 8,0 6,6 3,6 1,7 
Avkastning på eget kap.(%) 8,6 12,7 10,1 5,2 1,9 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper. 

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

Belopp vid årets ingång 7 500 1 516 22 815 7 897 39 728 
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma: 7 897 -7 897 0 
Årets resultat -61 -61 
Belopp vid årets utgång 7 500 1 516 30 711 -61 39 666 

Aktiekapitalet består av 75 000 stycken aktier med kvotvärde 100 kronor per aktie. 
-t-- 
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Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets förlust 

30 711 457 
-61 046 

30 650 411 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 30 650 411 

Koncernbidrag har lämnats till moderföretaget med 40 735 025 kronor. 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas. 
Baserat på företagets finansiella ställning och resultat finner styrelsen att föreslaget koncernbidrag inte 
medför någon väsentlig begränsning av företagets förmåga att göra eventuella nödvändiga investeringar 
eller att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Mot bakgrund av ovanstående finner styrelsen 
lämnat koncernbidrag med 40 735 025 kronor försvarligt. 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter. 

~ 
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Resultaträkning 
tkr 

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

2019-01-01 
-2019-12-31 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 164 923 180558 
Aktiverat arbete för egen räkning 6 347 6 116 
Övriga rörelseintäkter 306 7 387 

171 576 194 061 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -6 542 -11 328 
Övriga externa kostnader 2,3 -38414 -32 847 
Personalkostnader 4 -25 763 -26 683 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -58 182 -59 199 
Övriga rörelsekostnader 5 -4 570 -8 619 

-133 471 -138 676 

Rörelseresultat 6 38 105 55 385 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 37 39 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -2 279 -2 369 

-2 242 -2 330 
Resultat efter finansiella poster 35 863 53 055 

Bokslutsdispositioner 9 -35 924 -45 158 
Resultat före skatt -61 7 897 

Skatt på årets resultat 10 0 0 
Årets resultat -61 7 897 

'tf-- 
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 

tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Ledningsrätter och dataprogram 11 2 575 2 827 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
immateriella anläggningstillgångar 12 416 15 

2 991 2 842 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 13 26 506 22 554 
Optonätanläggningar 14 578 868 591 248 
Inventarier, verktyg och installationer 15 0 5 
Inventarier i annans fastighet 16 22 944 16 580 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 17 47 350 42 267 

675 668 672 654 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 142 142 

142 142 

Summa anläggningstillgångar 678 801 675 638 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar 1 893 2 909 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 3 899 3 618 

5 792 6 527 

Summa omsättningstillgångar 5 792 6 527 

SUMMA TILLGÅNGAR 684 593 682 165 
r('-, 
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Balansräkning 
tkr 

Not 2020-12-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 20,21 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 7 500 7 500 
Reservfond 1 516 1 516 

9 016 9 016 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 30 711 22 815 
Arets resultat -61 7 897 

30 650 30 712 

Summa eget kapital 39 666 39 728 

Obeskattade reserver 22 480 096 484 907 

Långfristiga skulder 23 
Skulder till koncernföretag 100 000 100 000 
Summa långfristiga skulder 100 000 100 000 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 8 380 13 070 
Skulder till koncernföretag 18 498 9 817 
Skulder till övriga koncernföretag 60 54 
Övriga skulder 871 857 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 37 022 33 732 
Summa kortfristiga skulder 64 831 57 530 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 684 593 682 165 
i\ 
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Kassaflödesanalys 
tkr 

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

2019-01-01 
-2019-12-31 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 25 35 863 53 055 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 26 62 752 59 818 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 98 615 112 873 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av varulager och pågående arbete 0 1 260 
Minskning av rörelsefordringar 735 7 890 
Ökning av rörelseskulder 38 489 8 853 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 137 839 130 876 

Investeringsverksam beten 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 267 -15 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -64 648 -63 156 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -65 915 -63 171 

Finansieringsverksamheten 
Lämnade koncernbidrag -57 903 -51 549 
Förändring av koncernkonto hos moderföretag -14 021 -16 156 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -71 924 -67 705 

Årets kassaflöde 0 0 
Likvida medel vid årets slut 27 0 0 

~ 
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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). 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och 
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Företagets 
redovisningsvaluta är svenska kronor. Inköp och försäljning i annan valuta sker endast i begränsad 
omfattning. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

lntäktsredovisning 
Försäljning från varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. 
Med nettoomsättning avses försäljningsvärdet med avdrag för mervärdesskatt. 

Koncernen Göteborg Energi tillämpar koncernfakturering, vilket innebär att moderföretaget Göteborg 
Energi AB utställer fakturor till företagets kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande företagen i 
koncernen, vilket framgår av fakturan. Företaget redovisar därför inte någon utestående kundfordran vid 
faktureringstillfället utan en fordran på moderföretaget. Vid utebliven betalning från extern kund kvarstår 
risken för kreditförluster hos företaget. 

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Utgifter för förvärvade ledningsrätter samt övriga immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Bedömda 
nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att dessa har 
förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. 

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Ledningsrätter och dataprogram 5-10 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan 
och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. Den fastställda nyttjandeperioden prövas löpande. Om en ny bedömning väsentligt 
avviker från tidigare bedömningar justeras avskrivningsbeloppen för innevarande och framtida perioder. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

~ 
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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. 
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar och påbörjas det år då anläggningen 
tas i drift. 

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Byggnader 
Optonätanläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 
Installationer i annans fastighet 
Transmissions utrustning 
Kommunikationsutrustning 

3-5 
4 
20-33 
7-20 
10 
20 

Nedskrivning av immateriella och materiella 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 kostnads förs i resultaträkningen i den period 
de uppstår. 

Finansiella instrument 
Företagets finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärde i enlighet med K3 
kapitel 11. 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 anskaffningsvärde, 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 
effektivränternetoden 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. 

~ 
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Kortfristiga fordringar 
Kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
En skuld redovisas när en förpliktelse är säker eller sannolik. Skall en skuld betalas inom ett år från 
balansdagen klassificeras den som en kortfristig skuld medan skuld som betalas senare klassificeras som 
en långfristig skuld. 

Leasingavtal 
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått till 
leasetagaren klassificeras avtalet som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en 
tillgång och skuld i balansräkningen. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas 
minimileasingavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Ränta ska 
fördelas över leasingperioden genom att belasta varje räkenskapsår med ett belopp som motsvarar en fast 
räntesats för den under respektive räkenskapsår redovisade skulden. Variabla avgifter ska redovisas som 
kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer. 

Företaget redovisar samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

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. 

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. 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 

\/:'- 
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Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda i form av löner, semester och betald sjukfrånvaro samt pensioner redovisas i 
takt med intjänandet. Pensioner klassificeras som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. 
Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda. 

Företaget har utfäst pensioner enligt tjänstepensionsavtal PA-KFS. PA-KFS 09 är ett helt avgiftsbestämt 
system för arbetstagare födda 1954 och senare, och innehåller såväl ålderspension som 
efterlevandepension. 

Statliga stöd 
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och 
att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. 

Statliga stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet 
intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet avser att kompensera. Statliga 
stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. 

Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Koncernförhållanden 

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

Övriga koncernföretag 
Med övriga koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborgs Stadshus AB som 
moderföretag med undantag för företag ingående i koncernen Göteborg Energi. 

Uppgifter om moderföretag 
Göteborg Energi Gothnet 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) som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Göteborg Energi Gothnet AB ingår i 
koncernredovisning som upprättas av såväl Göteborg Energi AB som Göteborgs Stadshus AB. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Med likvida medel avses kassa och 
banktillgodohavanden. Företagets likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med 
moderföretaget och redovisas i balansräkningen bland fordringar/skulder hos moderföretaget. 

'Il" 
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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). 

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 
förhållanden 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 marknadens utveckling. Viktiga uppskattningar och bedömningar 
beskrivs nedan. 

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och 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. Återvinningsvärdet 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. Värdering av samtliga skattefordringar och skulder sker till nominellt belopp och 
görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade. Under 2020 gäller skattesats 21,4% och 
under åren 2021 och framåt gäller skattesatsen 20,6%. 

De uppskjutna skatteskulder/skattefordringar som förväntas att realiseras år 2021 eller senare värderas 
således till 20,6 %. Uppskattningarna inkluderar att skattelagar och skattesatser för övrigt kommer vara 
oförändrade samt att gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer ändras. 

'1t. 
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Not 2 Operationella leasingavtal 

Arets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 5 133 tkr ( 4 335). 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 

Inom ett år 
Senare än ett år men inom fem år 

2020 

4 460 
17 421 
21 881 

2019 

3 669 
14 845 
18 514 

Hyresbeloppen för respektive år redovisas utan indexuppräkning. Arets leasing- och hyresavgifter avser 
främst lokaler, teknisk utrustning samt fordon. Leasingavgifterna fördelas linjärt över hela 
leasingperioden. 

Not 3 Arvode till revisorer 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

2020 2019 

Ernst & Young AB 
Revisions uppdrag 69 

69 
68 
68 

Not 4 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 
Män 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 
Övriga anställda 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 
Pensionskostnader för övriga anställda 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 
Övriga personalkostnader 

2020 2019 

13 13 
23 23 
36 36 

1 002 997 
16 734 16 775 
17 736 17 772 

261 236 
I 840 l 800 
5 005 5 650 
403 731 

7 509 8 417 
,t-, 
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Utöver i ovanstående tabell redovisade kostnader ingår i 
företagets totala personalkostnader, kostnader för särskild 
löneskatt med 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensions kostnader 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 
Andel män i styrelsen 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 

Arvode har inte utgått till styrelsens ledamöter. VD har inga andra anställningsförmåner än vad övriga 
anställda har. 

518 494 

25 763 26 683 

33 % 33 % 
67% 67% 
33 % 33 % 
67% 67% 

Not 5 Övriga rörelsekostnader 

Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar 

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Försäijning till företag i koncernen Göteborg Energi 
Försäljning till övriga koncernföretag ( definition se not 1) 
Inköp från företag i koncernen Göteborg Energi 
Inköp från övriga koncernföretag ( definition se not I) 

2020 

-4 570 
-4 570 

2019 

-8 619 
-8 619 

2020 2019 

2,80 % 2,31 % 
1,69% 1,18 % 

17,17 % 11,35 % 
0,45 % 0,46 % 

Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter från koncernföretag 
Övriga ränteintäkter 

2020 

37 
0 

37 

2019 

25 
14 
39 

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader till koncernföretag 
Övriga räntekostnader 

2020 

-2 279 
0 

-2 279 

2019 

-2 368 
-1 

-2 369 
f 
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Not 9 Bokslutsdispositioner 

Lämnade koncernbidrag 
Förändring av överavskrivningar 

2020 

-40 735 
4 811 

-35 924 

2019 

-57 903 
12 745 

-45 158 

Not 10 Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt 
Uppskjuten skatt 
Totalt redovisad skatt 

Avstämning av effektiv skatt 

Redovisat resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats 
Ej avdragsgilla kostnader 
Ej skattepliktiga intäkter 
Redovisad effektiv skatt 

2020 2019 

0 0 
0 0 
0 0 

2020 2019 

Procent Belopp Procent Belopp 
-61 7 897 

21,4 13 21,4 -I 690 
21,4 -13 0,3 -22 
0,0 0 -21,7 I 712 
0,0 0 0,0 0 

Not 11 Ledningsrätter och dataprogram 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 11 978 9 976 
Försäljningar/utrangeringar -764 0 
Omklassi ficeringar 866 2 002 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 080 11 978 

Ingående avskrivningar -9 151 -7 678 
Försäljningar/utrangeringar 764 0 
Årets avskrivningar -I I 18 -1 473 
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 505 -9 151 

Utgående redovisat värde 2 575 2 827 

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 
Inköp 
Omklassificeringar 
Utgående redovisat värde 

15 
1 267 
-866 
416 

150 
15 

-150 
15 
~ 
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Not 13 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärden 
Omklassi ficeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Byggnaderna ovan avser till största del byggnad på ofri grund. 

Not 14 Optonätanläggningar 

Ingående anskaffningsvärden 
Försäljningar/utrangeringar 
Omklassificeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Ingående nedskrivningar 
Återförda nedskrivningar 
Årets nedskrivningar 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Ingående anskaffningsvärden 
Försäljningar/utrangeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

2020-12-31 2019-12-31 

24 169 21 716 
5 149 2 453 

29 318 24 169 

-1 615 -513 
-1 197 -1 102 
-2 812 -1 615 

26 506 22 554 

2020-12-31 2019-12-31 

1 405 884 1 350 164 
-109 111 -14 077 
44 494 69 797 

1 341 267 1405884 

-761 966 -715 069 
104385 5 310 
-52 352 -52 207 

-709 933 -761 966 

-52 670 -51 488 
204 222 

0 -1 404 
-52 466 -52 670 

578 868 591 248 

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer 

Utgående redovisat värde 

2020-12-31 2019-12-31 

6 867 6 867 
-5 509 0 
1358 6 867 

-6 862 -6 850 
5 509 0 

-5 -12 
-1 358 -6 862 

0 5-f\ 
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Not 16 Inventarier i annans fastighet 

Ingående anskaffningsvärden 
Försäljningar/utrangeringar 
Omklassificeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Omklassificeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

2020-12-31 2019-12-31 

52 673 44 450 
-799 -246 

9 923 8 469 
61 797 52 673 

-36 093 -33 264 
750 172 

-3 510 -3 001 
-38 853 -36 093 

22 944 16 580 

42 267 
64 649 
-59 566 
47 350 

47 350 

61 682 
63 156 
-82 571 
42 267 

42 267 

Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärden 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda hyror och leasingkostnader 
Övriga förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 
Upparbetad ej fakturerad intäkt 

2020-12-31 

142 
142 

142 

2020-12-31 

553 
621 

1 479 
I 246 
3 899 

2019-12-31 

142 
142 

142 

2019-12-31 

942 
937 
941 
798 

3 618 

Not 20 Antal aktier och kvotvärde 

Aktiekapitalet består av 75 000 stycken aktier med kvotvärde 100 kronor per aktie. 

"" 
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Not 21 Disposition av vinst eller förlust 
2020-12-31 

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

balanserad vinst 
årets förlust 

30 711 457 
-61 046 

30 650 411 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 30 650 411 

Not 22 Obeskattade reserver 

Ackumulerade överavskrivningar 

2020-12-31 

480 096 
480 096 

Not 23 Långfristiga skulder 
2020-12-31 

2019-12-31 

484 907 
484 907 

2019-12-31 

Skuld till moderföretaget 100 000 
100 000 

100 000 
100 000 

Lånet har ingen fastställd återbetalningstid. För lånet utgår marknadsmässig ränta. Företagets likvida 
medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med moderföretaget och redovisas i balansräkningen 
bland kortfristiga skulder (fordringar) hos moderföretag. Utgående saldo uppgick till -10 705 tkr (3 3 I 6) 
på balansdagen och företagets limit uppgick till 65 000 tkr (65 000). 

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna utgifter avseende investering 
Upplupna löner, sociala avgifter, löneskatter och 
pensionskostnader 
Övriga upplupna kostnader 
Förutbetalda intäkter 

2020-12-31 2019-12-31 

3 322 1 602 

3 323 2 433 
1 296 2 973 

29 081 26 724 
37 022 33 732 
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Not 25 Räntor 

I resultat efter finansiella poster ingår erhållna och erlagda räntor enligt följande: 

Erhållen ränta 
Erlagd ränta 

2020-12-31 

37 
-2 279 
-2 242 

Not 26 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar 
Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar 
Förändringar avsättningar 

2020-12-31 

58 182 
4 570 

0 
62 752 

2019-12-31 

39 
-2 369 
-2 330 

2019-12-31 

59 199 
8 619 
-8 000 
59 818 

Not 27 Likvida medel 

Företagets likvida medel redovisas i ett koncemkontoförhållande med moderföretaget och redovisas i 
balansräkningen bland fordringar hos moderföretag. Behållningen vid årsskiftet uppgick till - I O 705 tkr 
(3 316). 

Not 28 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 
dotterföretagen. 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 av koncernens finansiella anvisningar. 

Räntebärande skulder vid räkenskapsårets utgång är ett långfristigt lån hos moderföretaget på 100 000 tkr 
(I 00 000). 

Kreditrisk 
Företaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Koncernen Göteborg Energi har fastställda 
riktlinjer för att säkra att försäljning sker till kunder med lämplig kreditbakgrun~ 
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Finansieringsrisk 
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. 

Finansiella derivatinstrument 
På balansdagen fanns inga derivatinstrument i företaget. 

Marknadsrisk 
Investeringar i fibernät har en lång ekonomisk livslängd och företaget agerar på en konkurrensutsatt 
marknad. Fokus på konkurrenskraftiga erbjudanden, både vad gäller utbud och pris, är en förutsättning 
för att långsiktigt bibehålla företagets lönsamhet. 

Den intensiva stadsutvecklingen och byggnationen i Göteborgsregionen medför fortsatt risk att 
optofibernätet skadas i samband med grävarbeten med leveransavbrott som följd. 

Politisk risk 
Telekommarknaden påverkas i ökande grad av politiska beslut såsom reglering och olika styrmedel vilka 
inte alltid kan förutses. Göteborg Energi Gothnet AB deltar därför aktivt i branschorganisationer för 
utbyte av information och kunskap kring detta. 

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

Göteborg den 4 februari 2021 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Göteborg Energi Gothnet AB, orq.nr 556406- 4748 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Göteborg 
Energi Gothnet 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 Gothnet AB:s fi 
nansiella ställning per den 2020-01-01 - 2020-12-31 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo 
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre 
dovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk 
ningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Au 
diting (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 Gothnet 
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 och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvi 
sande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkstäl 
lande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för 
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är till 
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fort 
sätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty 
relsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt al 
ternativ till att göra något av detta. 

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 och verkställande di 
rektörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk 
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser såd 
ana händelser eller förhållanden som kan leda till bety 
dande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksam 
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osä 
kerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa upp 
märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys 
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis 
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bo 
lag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysning 
arna, och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt 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. r 



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

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för· 
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamö 
ter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps· 
året. 

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 Gothnet 
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 och verkställande direktörens 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. Verkställande di· 
rektören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas 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 eller verkställande direktören i något väsent· 
ligt 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 
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Granskningsrapport för 2020 

Till årsstämman i Göteborg Energi Gothnet AB 
Till kommunfullmäktige för kännedom 

Org.nr: 556406-4748 

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

Bolagets styrelse och verkställande direktör 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 4 februari 2021 

Tom Heyman 
Lekmannarevisor utsedd 
av kommunfullmäktige 

Christina Rogestam 
Lekmannarevisor utsedd 
av kommunfullmäktige 


