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Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi Gasnät AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021. 

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

Förvaltnings berättelse 

Information om verksamheten 
Företaget skall anlägga, äga och förvalta gasledningar och övriga anläggningar i anslutning till överföring 
av naturgas och biogas. Detta innefattar reducerings- och kompressorstationer, abonnentcentraler, mätare 
med mera. 

Under år 2021 har totalt 1 595 GWh (889) överförts i gasnätet. 1 593 GWh (894) matades in varav 
1 524 GWh (823) naturgas och 69 GWh (71) biogas. Nätavstämningsdifferenserna var 11 GWh (10,5). 

Företaget har 7 434 (7 620) anslutna naturgasanläggningar inom segmenten fjärrvärme, industri/process, 
transport, restaurang och hushåll. 

Företaget har ingen egen personal. Samtliga tjänster köps av moderföretaget. 

Styrelsen och verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med 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. 

Företaget bedriver en verksamhet som definieras som naturligt monopol och är därmed reglerad samt 
övervakad av myndigheten Energimarknadsinspektionen. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under året har tre större avtal tecknats med nya kunder, vilket är något färre än 2020. Marknadsläget har 
under 2021 fortsatt varit avvaktande på grund av Corona. När det gäller privatkunder fortsätter trenden 
att kunder väljer att avsluta sina avtal till förmån för andra energialternativ. 

Antalet läckor har under året varit fortsatt få och i linje med tidigare år. 

Den volym som överförts via företagets distributionsnät har under året varit högre än föregående år. 
Detta beroende på ökade gasvolymer internt inom Göteborg Energi under de kalla vintermånaderna. 
Under den kommande femårsperioden förväntas volymerna minska då det prognostiseras mindre 
gasvolymer internt, men där politiska beslut kan förändra situationen på kort tid. 

Företaget har under året arbetat med lönsamhetsanalys, avtalsuppföljning och effektivisering av 
verksamheten. Detta har haft ett positivt utfall på såväl intäkts- som kostnadssidan. 

Göteborgs stad växer. Den stadsutveckling som pågår har en väsentlig påverkan på företagets 
infrastruktur. Arbetet innebär ökade reinvesteringar för företaget och extra behov av resurser för ett 
säkert utförande och gott samarbete med staden. 
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Under 2019 beslutades att livslängden för reglerstationer och ledningar ska skrivas upp till 40 respektive 
90 år. Med anledning av det räknade Energimarknadsinspektionen om beslutad intäktsram till 808 Mkr, 
vilket är en ökning från den ursprungligt beslutade ramen om 770 Mkr. Till detta kan läggas en 
överskjutande del från reglerperiod 1 på 55 Mkr. Tillsammans betyder detta att utrymme finns för att ta 
in de intäkter som krävs för att genomföra nödvändiga investeringar samt nå uppställda mål. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Med undantag för kundanläggningarna för fjärrvärmeproduktion har företaget en stabil och svagt ökande 
kundbas i industri- och transportsegmentet. Företaget verkar härvid för en förtätning och utveckling. 
På privatkundssidan föranleder den ökade konkurrensen och negativa kundutvecklingen snarare en 
successiv avveckling än utveckling. 

Företaget utsätts genom sin verksamhet endast för ett mindre antal finansiella risker. Företagets 
finansiella riskhantering sköts av en central finansavdelning inom Göteborg Energi koncernen enligt 
principer som godkänts av styrelsen. 

Den stora risken för företaget är att kunder väljer alternativa bränslen för sitt energibehov samt att 
gasnätet inte är relevant i ett framtida energisystem. En annan stor risk är att intäktsramarna sätts på ett 
sådant sätt att de inte medger en avkastning i nivå med koncernens krav på företaget. 

Företagets största kund har en priskonstruktion som är en spegling av Nordions (stamnätsägare för 
gasnätet) priskonstruktion i syfte att säkra ekonomisk exponering i samband med effektbokningen mot 
Nordion. 

Hållbarhetsupplysningar 
Göteborg Energi Gasnät 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. 

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 
Göteborg Energi Gasnät AB omfattas av koncernen Göteborg Energi AB:s miljöledningssystem 
certifierat enligt ISO 14001. Moderföretaget Göteborg Energi AB äger och är verksamhetsutövare för 
anläggningar och verksamheten bedrivs av moderföretagets personal. För mer information se Göteborg 
Energi AB:s års- och hållbarhetsredovisning. 

Ägarförhållanden 
Göteborg Energi Gasnät AB (org.nr 556029-2202), 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. 

'i" 
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 238 045 141 031 194 519 216 678 190 569 
Resultat efter finansiella poster 38 554 40 074 46 823 44 993 35 525 
Soliditet(%) 59,4 66,5 68,3 67,2 66,3 
Avkastning på totalt kap.(%) 20,0 21,2 23,8 21,6 16,4 
Avkastning på eget kap. (%) 31,7 31,3 34,8 31,9 23,9 

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 1 000 4 0 1 005 
Årets resultat 100 100 
Belopp vid årets utgång 1 000 1 4 100 1105 

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

balanserad vinst 
årets vinst 

4440 
99 643 
104 083 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 104 083 

Koncernbidrag har lämnats till moderföretaget med 46 208 933 kronor. 

Styrelsens yttrande enligt ABL 18 kap 4§ 
Baserat på företagets finansiella ställning och resultat finner styrelsen att lämnat 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 om 46 208 933 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 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 238 045 141 031 
Anslutningsavgifter 3 30 2 449 
Övriga rörelseintäkter 482 855 
Summa rörelsens intäkter 238 557 144 335 

Rörelsens kostnader 
Överföring och inköp av kraft -152 358 -55 798 
Övriga externa kostnader 4 -32 092 -32 248 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -15 343 -16 152 
Summa rörelsens kostnader 5 -199 793 -104 198 

Rörelseresultat 6 38 764 40137 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 24 57 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -234 -120 
Summa resultat från finansiella poster -210 -63 

Resultat efter finansiella poster 38 554 40 074 

Bokslutsdispositioner 9 -38 554 -40 074 
Resultat före skatt 0 0 

Skatt på årets resultat 10 100 0 
Årets resultat 100 0 

r 
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31 

Tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Ledningsrätter 11 1 088 1 101 
Pågående nyanläggningar avseende immateriella 
anläggningstillgångar 12 1 294 562 
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 382 1663 

Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 165 806 171 025 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 14 11 521 6 386 
Summa materiella anläggningstillgångar 177 327 177 411 

Finansiella anläggningstillgångar 15 
Uppskjuten skattefordran 100 0 

100 0 
Summa anläggningstillgångar 179 809 179 074 

Omsättningstillgångar 

Varulager mm 
Råvaror och förnödenheter 60 60 
Summa varulager m m 60 60 

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernföretag 13 274 725 
Skattefordringar 3 3 
Övriga fordringar 3 0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 7 861 6 799 
Summa kortfristiga fordringar 21141 7 527 

Summa omsättningstillgångar 21 201 7 587 

SUMMA TILLGÅNGAR 201 010 186 661 
~ 
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Balansräkning 
Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 17, 18 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 1 000 1 000 
Reservfond 
Summa bundet eget kapital 1 001 1 001 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 4 4 
Arets resultat 100 0 
Summa fritt eget kapital 104 4 
Summa eget kapital 1105 1 005 

Obeskattade reserver 19 148 957 156 612 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 13 346 19 
Skulder till koncernföretag 0 20 939 
Övriga skulder 985 911 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 36 617 7 175 
Summa kortfristiga skulder 50 948 29 044 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 201 010 186 661 
fri'- 
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Kassaflödesanalys 
Tkr 

Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 21 38 554 40 074 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 22 15 343 16 152 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 53 897 56 226 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av kortfristiga fordringar -4 202 -587 
Förändring av kortfristiga skulder 12 500 8 838 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 62 195 64 477 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -732 -562 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -15 246 -8 950 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 978 -9 512 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 25 000 20 000 
Amortering av lån -25 000 -20 000 
Lämnade koncernbidrag -49 577 -55 384 
Förändring av koncernkonto hos moderföretag 3 360 419 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -46 217 -54 965 

Årets kassaflöde 0 0 
Likvida medel vid årets början 0 0 
Likvida medel vid årets slut 23 0 0 

~ 
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Noter 
Tkr 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 

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

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. 

För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

lntäktsredovisning 
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. 

Servis- och anslutningsavgifter är engångsersättningar från kunder i samband med gasanslutningar som 
intäktsförs i samband med påbörjad leverans av anslutningen samtidigt som utgiften för anslutningen 
bokförs som anläggningstillgång och skrivs av enligt plan. 

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 och 
påbörjas det år anläggningen tas i drift. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Ledningsrätter 1 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10-33 

Immateriella anläggningstillgångar 
Utgifter för förvärvade ledningsrätter redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan och eventuella nedskrivningar. Rättigheterna är erhållna på obegränsad tid och skrivs av linjärt över 
100 år. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att 
dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. 

~ 
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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. 

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. 

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. 

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 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 
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. 

\V' 
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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 leverantorsskulder 
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. 

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. 

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 resultatfors 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. 

Riksdagen har tagit beslut om en tillfällig lag om skattereduktion för inventarieköp som sker under 2021. 
Reduktionen uppgår till 3,9% av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffats mellan den 1 januari 
och den 31 december 2021. 

Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositione~ 



Göteborg Energi Gasnät AB 
Org.nr 556029-2202 

11 (18) 

Koncernförhållanden 

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

Övriga koncemfiiretag 
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. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut. Företagets likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med 
moderföretaget och redovisas i balansräkningen bland fordringar hos/skulder till moderföretaget. 

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 ( eget kapital och 
obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). 

Not 2 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 
energimarknadens utveckling, vilket i begränsad omfattning påverkat redovisat resultat och ställning. 

$\, 
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Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan. 

Effekter av gasnätsregleringen 
I bolaget finns gasnätsverksamhet som regleras av föreskrifter från Energimarknadsinspektionen. De 
avgifter som tas ut av kunder för gasnätsverksamheten bedöms ligga inom gränsen för vad som är tillåtet. 

Upplupna intäkter 
Företaget har betydande belopp redovisade i resultaträkningen avseende upplupna energiintäkter. 
Anledningen är att december månads intäkter beräknats utifrån uppskattade mätvärden eftersom dessa 
mätvärden ännu inte erhållits. 

Upplupna kostnader 
Företaget har betydande belopp redovisade i resultaträkningen avseende upplupna produktionskostnader. 
Detta är relaterat till att december månads kostnader faktureras i efterskott. 

Prövning av nedskrivningsbehov for 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. 

Inkomstskatter och 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. De uppskjutna 
skatteskulder/skattefordringar som förväntas att realiseras under år 2022 eller senare värderas 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. 

Not 3 Anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifter tas ut som engångsersättningar i samband med att nya kunder ansluts till företagets 
nät. 

Not 4 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. 

2021 2020 

Ernst & Young AB 
Revisionsuppdrag 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 

58 
10 
68 

55 
10 
65 
~ 
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Not 5 Anställda och personalkostnader 
Företaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 
Andel män i styrelsen 
Andel män bland verkställande direktör och övriga ledande 
befattningshavare 

33 % 
67% 

100 % 

33 % 
67 % 

100% 

VD-tjänst har köpts från moderföretaget för 600 tkr (600). Verkställande direktören är anställd i 
moderföretaget med sedvanligt anställningsavtal. Arvode har inte utgått till styrelsens ledamöter. 

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Försäljning 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 1) 

2021 2020 

64,37 % 48,08 % 
0,56% 0,87% 

18,13 % 82,60 % 
0,00% 1,75 % 

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter från koncernföretag 

2021 

24 
24 

2020 

57 
57 

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader till koncernföretag 

2021 

234 
234 

2020 

120 
120 

Not 9 Bokslutsdispositioner 

Lämnade koncernbidrag 
Förändring av överavskrivningar 

2021 

-46 209 
7 655 

-38 554 

2020 

-49 577 
9 503 

-40 07~ 
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Not 10 Skatt på årets resultat 

Skatt på årets resultat 
Aktuell skatt 
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 
Totalt redovisad skatt 

Avstämning av effektiv skatt 

Procent 
Redovisat resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats 
Uppskjuten skatt, skattereduktion för 
inventarieköp 
Redovisad effektiv skatt 

Not 11 Ledningsrätter 

Ingående anskaffningsvärden 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

20,60 

2021 2020 

0 0 
100 0 
100 0 

2021 2020 

Belopp Procent Belopp 
0 0 

0 21,40 0 

100 
100 0,00 0 

Utgående redovisat värde 

2021-12-31 2020-12-31 

1 256 1 256 
1 256 1 256 

-155 -143 
-13 -12 

-167 -155 

1 088 1101 
f'-' 
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Not 12 Pågående nyanläggningar avseende immateriella anläggningstillgångar 
2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Ingående anskaffningsvärden 
Försäljningar/utrangeringar 
Omklassificeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

562 
732 

1 294 

1294 

0 
562 
562 

562 

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Utgående redovisat värde 

2021-12-31 2020-12-31 

400 673 395 772 
-360 0 

10 111 4 901 
410 424 400 673 

-229 648 -213 508 
360 0 

-15 330 -16 140 
-244 618 -229 648 

165 806 171 025 

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 
2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Omklassificeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Not 15 Uppskjuten skattefordran 

Avsättning avseende skattereduktion för inventarieköp 

6 386 
15 246 
-10111 
11521 

11 521 

2021-12-31 

100 
100 

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Upplupna energi- och nätavgifter 

2021-12-31 

7 861 
7 861 

2 338 
8 949 
-4 901 
6 386 

6 386 

2020-12-31 

0 
0 

2020-12-31 

6 799 
6 799 

.p- 
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Not 17 Antal aktier och kvotvärde 
Aktiekapitalet består av 1 000 aktier med ett kvotvärde om 1 000 kronor. 

Not 18 Disposition av vinst eller förlust 
2021-12-31 

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

balanserad vinst 
årets vinst 

4 440 
99 643 

104 083 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 104 083 

Not 19 Obeskattade reserver 
2021-12-31 2020-12-31 

Ackumulerade överavskrivningar 148 957 156 612 
148 957 156 612 

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna kostnader stamnät 36 559 7 118 
Övriga upplupna kostnader 58 57 

36 617 7175 

Not 21 Erhållen och betald ränta 
I resultat efter finansiella poster ingår erhållna och betalda räntor enligt följande: 

Erhållen ränta 
Erlagd ränta 

2021-12-31 

24 
-234 
-210 

Not 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar 

2021-12-31 

15 343 
15 343 

2020-12-31 

57 
-120 
-63 

2020-12-31 

16 152 
16 152 .,;- 
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Not 23 Likvida medel 
Företagets likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med moderföretaget och redovisas i 
balansräkningen bland fordringar hos moderföretag. Behållningen vid årsskiftet uppgick till 9 411 tkr 
(12 771). 

Not 24 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 förändring i den allmänna räntenivån får påverkan på koncernens 
resultat. Moderbolaget utgör koncernbank och tillhandahåller lån till dotterföretagen. Koncernens 
upplåning sker med koppling till 3M STIBOR. Finansieringen sker också via kreditlösning genom ägaren 
Göteborgs Stad. Exponeringen för ränteförändringar säkras via avtal med räntederivat, vilka omvandlar 
rörlig ränta till fast ränta med en viss bindningstid. Hanteringen styrs via koncernens finansiella 
anvisningar. 

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

Refinansieringsrisk 
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. 

Volymrisk 
Med volymrisker avses förändringar främst i väderlek samt konjunktur. Företagets överföringsförluster 
påverkas av dessa faktorer. Under vintermånaderna januari till mars och under november och december 
sker den största delen av företagets överföring. Förändringar i väderlek under dessa månader får en 
påverkan på företagets resultat. 

Not 25 Uppgifter om moderföretag 
Göteborg Energi Gasnät 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 Gasnät 
AB ingår i koncernredovisning som upprättas av såväl Göteborg Energi AB som Göteborgs Stadshus AB. r 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 10 mars 2022 för fastställelse. 

~ röm 
Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats ~ W) W\c?,ll'.i .LO'J..-'v 

Ernst & Y oung AB 

?ranskningsrapport har lämnats den 10 februari 2022 

Tir:::::- ~l~ ~i::g \~ 
lekmannarevisor utsedd av lekmannarevisor utsedd av 
kommunfullmäktige i Göteborgs kommunfullmäktige i Göteborgs 
kommun kommun 



EY 
Building a better 
working world 

Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Göteborg Energi Gasnät AB, arg.nr 556029-2202 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Göteborg 
Energi Gasnät AB för räkenskapsåret 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig 
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga av 
seenden rättvisande bild av Göteborg Energi Gasnät AB:s fi 
nansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess fi 
nansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis 
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo 
visningens 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 Gasnät 
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. 

w- 

A member firm af Ernst & Younq GlolJal Limited 
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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 och verkställande direktörens förvalt 
ning för Göteborg Energi Gasnät AB för räkenskapsåret 2021 
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 Gasnät 
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 lO / 3 2022 
Ernst & Young AB 

~✓k~ 
Hans Gavin 
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Granskningsrapport för 2021 

Till årsstämman i Göteborg Energi Gasnät AB 
Till kommunfullmäktige för kännedom 

Org.nr: 556029-2202 

Vi, lekmannarevisorer i Göteborg Energi Gasnät AB, har granskat bolagets 
verksamhet under 2021. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
lekmannarevisorerna. 

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 10 februari 2022 

Tom Heyman 
Lekmannarevisor utsedd 
av kommunfullmäktige 

Christina Rogestam 
Lekmannarevisor utsedd 
av kommunfullmäktige 
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