TeamEngine E-Signing

1 (20)

Årsredovisning
för

Gotlands Elförsäljning AB
556528-4154

Räkenskapsåret

2021

Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter

2
5
6
8
9

TeamEngine Document E-Sign ID: 844229FE-54A9-42C2-9636-F531071F98E9. Page 1 of 21.

TeamEngine E-Signing

Gotlands Elförsäljning AB
Org.nr 556528-4154

2 (20)

Styrelsen och verkställande direktören för Gotlands Elförsäljning AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Gotlands Elförsäljning AB, org. nr 556528-4154, med säte i Visby, har som uppgift att bedriva handel av
el med tillhörande tjänster.
Företaget ägs till 100% av Gotlands Energi AB, org.nr 556008-2157. Gotlands Energi AB ägs i sin tur
till 75% av Vattenfall, org.nr 556036-2138 och till 25% av Region Gotland.
Kunderna är i huvudsak koncentrerade till Gotland men en mindre del försäljning sker utanför denna
region och då främst till deltidsboende på Gotland.
Årsredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.
Koncernredovisning upprättas av moderbolaget, Vattenfall AB org.nr 556036-2138 med säte i Solna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
För Gotlands Elförsäljning AB så präglades 2021 av den turbulenta europeiska
elhandelsmarknaden. De höga spotpriserna i kombination med en kallare avslutning av året
gjorde att Gotlands Elförsäljning AB fick ett sämre resultat än förväntat. Bolaget konstaterade
samtidigt en kundtillströmning som följd av ett ökat behov från kunderna att välja en lokal och
trygg aktör i oroliga tider.
Bolaget ökade omsättningen av solceller med 50 procent och laddinstallationer med 160 procent
2021 jämfört med 2020 vilket är ett resultat av den energiomställning som sker hos
gotlänningarna, ett intresse som ser ut att öka ytterligare under 2022.
Under året förbättrades NPS (Net Promoter Score) för Geab som helhet från -43 till -31 där
leveranssäkerhet var det värde som förbättrades allra mest under året. Målinriktat arbete med att
kommunicera kring verksamheten och människorna bakom Geab bidrog också till en förbättrad
kundnöjdhet under 2021.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser finna att redovisa.
Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet (%)

2021
278 309
1 905
2 016
194 776
9 636
5

2020
156 297
17 200
17 293
121 754
9 619
8

2019
215 302
12 061
12 010
131 010
9 891
8
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2018
209 562
7 945
8 086
118 398
9 888
8

2017
170 069
6 700
6 791
116 708
9 885
8
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Framtida utveckling

Gotland Elförsäljning AB ser en framtid att utveckla helhetslösningar för kund med
elhandelsaffären som en grund. Den ökande efterfrågan för solceller och laddning av bilar ger
förutsättningar för fortsatt tillväxt.
Finansiella riskfaktorer
På företagsnivå sker en löpande bedömning av de finansiella riskerna i samarbete mellan de
affärsansvariga och företagets ekonomiavdelning.
(a) Kreditrisk
Kreditrisk kan uppstå om en motpart inte kan eller vill uppfylla sina åtaganden och återfinns i
bolagets handel med el. Bolagets kreditriskhantering består av analys av motparter, rapportering
av kreditriskexponeringar och förslag på riskreducerande åtgärder (till exempel säkerheter).
(b) Likviditetsrisk
Likviditetsrisk avser risken att bolaget inte kan finansiera sina kapitalbehov. Företagets likvida
medel redovisas som koncernmellanhavande i balansräkningen då banktillgodohavande hanteras
av Vattenfall AB. På balansdagen hade företaget likvida tillgångar på 93 965 tkr (79 142 tkr).
(c) Volymrisk
Volymrisk är förknippad med risken för avvikelser mellan förväntad och faktiskt levererad
volym. Bolaget hanterar och minskar volymrisk genom fullständiga utfalls-/intäktsprognoser
kontinuerligt.
(d) Marknadsrisk
Marknadsrisk avser risken för en ogynnsam förändring i elpriser som betyder att bolaget inte
uppnår sina finansiella mål.
Elhandeln i förvaltningsportföljerna har lagts ut på en portföljförvaltare som agerar inom de av
bolaget fastställda riskmandaten.
Förvaltningsportföljerna tar en kontrollerad elprisrisk i syfte att åstadkomma ett förvaltat elpris
som är lägre en mekanisk prissäkring till stängningspriser på den finansiella elmarknaden.
Elprisrisken begränsas av riskmandaten och följs upp och mäts dagligen genom
VaR-sannolikhetsberäkning
Bolagsstyrning
Styrning av företagets samlade verksamheter sker genom företagets styrelse och VD.
Det fanns under verksamhetsåret 2021 inga anställda i Gotlands Elförsäljning AB utan bolaget
köper sina tjänster från moderbolaget Gotlands Energi AB.
Styrelsen för Gotlands Elförsäljning AB består av 4 ledamöter med 2 suppleanter. I styrelsen
representeras Vattenfall av 3 ledamöter och Region Gotland av 1 ledamot.
Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning, som reglerar vilka frågor som skall föras till
styrelsen för beslut. Denna kompletteras med attestinstruktion.
Styrelsen för Gotlands Elförsäljning AB sammanträdde vid 6 protokollförda tillfällen under 2021.
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Vid styrelsemöten informeras alltid styrelsen om bolagets verksamhetsutveckling och finansiella
ställning. Under 2021 redovisades fyra kvartalsrapporter.
Styrelsen beslutar årligen bolagets affärsplan och budget.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel i kr:
balanserad vinst
årets vinst

9 139 125
16 606
9 155 731

disponeras så att
i ny räkning överföres

9 155 731

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

kapital

fond

resultat

resultat

400

80

9 411

-272

9 619

-272

272
17
17

0
17
9 636

400

80

9 139

Totalt

Beträffande bolagets resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande kassaflödesanalys och noter.
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Not

Tkr

Nettoomsättning exkl. punktskatter
Kostnad sålda varor
Bruttoresultat

2

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
3, 4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

278 309
-261 336
16 973

156 298
-124 212
32 086

-13 947
-1 193
73
0
-15 068
1 905

-14 407
-1 751
1 276
-3
-14 885
17 201

223
-112
111
2 016

206
-113
93
17 293

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

5

-1 995
21

-17 600
-307

Skatt på årets resultat
Årets resultat

6

-4
17

32
-275
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2021-12-31

2020-12-31

914
914

1 100
1 100

0
0
914

39
39
1 139

21 904
20
93 965
45
3 252
74 676
193 862

16 432
2
79 142
433
203
24 403
120 615

Summa omsättningstillgångar

193 862

120 615

SUMMA TILLGÅNGAR

194 776

121 754

Balansräkning

Not

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

7

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos moderföretag, koncernkonto
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8
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Not

2021-12-31

2020-12-31

400
80
480

400
80
480

9 139
17
9 156
9 636

9 411
-272
9 139
9 619

2 659
2 659

2 761
2 761

25
172
82 769
133
99 382
182 481

21
36
90 951
22
18 344
109 374

194 776

121 754

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
9, 12

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsatt för pensioner och likande förpliktelser enligt
tryggandelagen
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10

11
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Not

Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

14

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

1 905
186
-1
111

17 200
132
68
94

2 201

17 494

-73 522
73 316
1 995

8 639
-14 505
11 628

0

380

-1 995

-12 008

0
0
0

0
0
0

Investeringsverksamheten
Anläggningsbidrag
Finansieringsverksamheten
Lämnade koncernbidrag
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella
rapporterna sammanfattas nedan.

Resultaträkning
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, d.v.s. försäljning av el, elhandel
samt andra intäkter.
Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i företagets intäkter. I de fall varor och tjänster byts mot
likartade varor och tjänster redovisas ingen intäkt.
Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter
och efter avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.
Befarade förluster redovisas omedelbart.
Portföljförvaltning
Företaget bedriver aktiv handel med elderivat. Dessa redovisas i resultaträkningen i takt med att affärer
avslutas. Bolaget har en diskretionär förvaltning av samtliga portföljer genom bolagets avtal med VPM
och Vattenfall. Deriviatinstrument som används är uppdelade i 2 portföljstrukturer; Huvudportföljen,
vars syfte är att prissäkra olika fasta avtalslängder. Optimeringsportföljen har ett riskmandat.
Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad
försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i
posten Övriga rörelseintäkter.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den
underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.
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Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och liknande är
ersättningar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in
ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en
anläggningstillgång. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som företaget
förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka
fastställda avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att
betala ytterligare avgifter finns inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att
betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under
det räkenskapsår de avser.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner.
Företagets förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier redovisas som
avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs. Företaget har förmånsbestämda planer i egen regi hos
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti och värderar därmed denna i enlighet med den erhållna
uppgiften. Förpliktelsen värderas till det belopp som PRI beräknar årligen.
Ersättningar vid uppsägning
En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om företaget är förpliktigat att avsluta en anställning
före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig
avgång. Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt, med
tillägg för sociala avgifter.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader
och liknande resultatposter.

Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller
komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet
vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett
beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden.
Följande nyttjandeperiod tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5 - 7 år

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
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Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget
och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.
Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att
bringa tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med
förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och
montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i
anläggningstillgångar som tar betydande tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under
uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av
anläggningstillgångar.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Elcertifikat som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar och värderas enligt lägsta
värdets princip. Långfristiga innehav redovisas under rubriken Immateriella anläggningstillgångar och
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar.

Finansiella instrument
Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga
värde med tillägg för transaktionskostnader.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part enligt
instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas
upp när motparten har utfört sin prestation och företaget därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala
även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när
företaget förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En
finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt
utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och
skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.
Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar
som går att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor eller
tjänster direkt till kredittagaren utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och
liknande fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det
värde som framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som
beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas
inflyta, d.v.s. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten
Övriga externa kostnader/Försäljningskostnader.
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Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, d.v.s. det förväntade kassaflödet
diskonterat med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det innebär att
leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas till nominellt belopp.
Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen för produktion eller för försäljning till
slutkund, redovisas i samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed enbart inköpspriset
på den volym energi som säkrats. Dessa energiderivat utgör således finansiella instrument.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Valutakursvinster och -förluster som uppkommer redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga
rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat från
finansiella poster.
När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna säkring uppfyller kraven för säkringsredovisning
värderas fordran eller skulden till terminskursen vid säkringstillfället.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen
utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt
redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och
skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till
det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och
nuvärdesberäknas inte.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av
tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, d.v.s. skillnaden mellan de redovisade
värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott.
Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära skillnader som härrör från den första redovisningen av
goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i
resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital.
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som
är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att
återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 20,6%.
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Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse som en
följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten av när i tiden
betalningen sker är väsentlig, redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs
för att reglera förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som före skatt avspeglar aktuell
marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med
framtida betalningar till den del riskerna inte beaktas genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de
framtida betalningarna.
Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.
Eventuell gottgörelse som företaget är så gott som säker på att kunna erhålla av en extern part avseende
förpliktelsen redovisas som en separat tillgång. Denna tillgång kan dock inte överstiga beloppet för den
hänförliga avsättningen. Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen
redovisas i resultaträkningen.
Avsättning för avbrottsersättning görs i den period som avbrottet skett under förutsättning att avbrottet
ger upphov till en förpliktelse och avsättningens storlek kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Gottgörelse
från försäkringsföretag redovisas som tillgång.
Avsättning sker även för förlustkontrakt, d.v.s. när oundvikliga utgifter för att uppfylla företagets
förpliktelser överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna.

Skulder
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier uppkommer i takt med försäljning
(elcertifikat och ursprungsgarantier) och utsläpp (utsläppsrätter). Skulden värderas till samma värde som
tilldelade och anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter
och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift.
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier redovisas som en kortfristig skuld.

Övrigt
Eventualförpliktelser
Som eventualförpliktelse redovisas
en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas
av att en eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir,
eller
en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Likvida medel
Likvida medel ingår företagets tillgodohavanden på koncernens koncernkonto.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys har upprättats enligt den indirekta metoden.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Följande antaganden om framtiden och andra väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar på
balansdagen skulle kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för
tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår:
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 över årligen.
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.
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.
Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka förväntas bli
realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och
uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i
balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden.
Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade samt att
gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.
Bedömning av marginalen i den rörliga portföljen
En bedömning av marginalen i den rörliga portföljen görs p.g.a. att marginalen innan den kan fastställas
baseras på föregående månads volymvägda spotpris. Bedömningen baseras på den rörliga portföljens
marginal, som kontinuerligt följs upp. Utifrån bedömningen görs en periodisering, som följs upp då
bolaget erhållit fakturorna från Vattenfall AB som inkommer efter cirka 20 dagar från periodiseringen.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen per rörelsegren
Elförsäljning
Solcellsförsäljning
Övrigt

2021

2020

270 104
7 159
1 046
278 309

151 498
4 780
19
156 297

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.

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag

PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag

2021

2020

15
15

15
15

20
20

0
0
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Not 4 Anställda och personalkostnader
Bolaget har inga anställda. Bolagets VD avlönas i annat koncernbolag.

Löner och andra ersättningar
Ersättningar till styrelsen har utgått om

Sociala kostnader
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2021

2020

0
0

12
12

36
32
68

-39
42
3

68

15

I löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören ovan ingår tantiem med 0 (0) tKr

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

25 %
75 %

25 %
75 %

Avtal om avgångsvederlag
Avtal träffats med den verkställande direktören om avgångsvederlag motsvarande 0 månadslöner vid
uppsägning från företagets sida. Enligt anställningsavtalet gäller 0 månaders uppsägningstid från den
verkställande direktörens sida och 0 månaders uppsägningstid från företagets sida.
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Not 5 Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag

2021
-1 995
-1 995

2020
-17 600
-17 600

2021

2020

0

-7

-4
-4

39
32

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära
skillnader
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt
Procent

2021
Belopp
21

Procent

20,60

-4

21,40

20,60

-4

10,42

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Effekt av ändrad skattesats
Redovisad effektiv skatt
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2021-12-31
1 319
1 319

2020-12-31
1 699
-380
1 319

-219
-186
-405

-14
-205
-219

914

1 100

-186
-186

-205
-205

2021-12-31
410
74 267
74 677

2020-12-31
99
24 304
24 403

Antal
aktier
400
400

Kvotvärde
1 000

2021-12-31

2020-12-31

2 659
2 659

2 761
2 761

2021-12-31
-3 374
-96 008
-99 382

2020-12-31
-4 291
-14 121
-18 412

Avskrivningar fördelade per funktion
Kostnad sålda varor
Summa avskrivningar

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Not 9 Antal aktier och kvotvärde
Gotlands Elförsäljning AB
Antal A-Aktier kvotvärde

Not 10 Avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna energikostnader
Upplupna elinköp
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Not 12 Disposition av vinst eller förlust
2021-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst
årets vinst

9 139
17
9 156

disponeras så att
i ny räkning överföres

9 156

Not 13 Eventualförpliktelser
PRI Garanti

2021-12-31
53
53

2020-12-31
55
55

2021-12-31

2020-12-31

0
186
186

-71
205
134

Not 14 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avsättning till pensioner
Avskrivning enl plan

Not 15 Koncern
Företaget är ett helägt dotterföretag till Gotlands Energi AB, org.nr. 556008-2157 med säte på Gotland.
Gotlands Energi AB ägs i sin tur till 75% av Vattenfall AB, org nr 556036-2138, och till 25 % av Region
Gotland. Vattenfall AB är den största koncernredovisningen som företaget omfattas av och Region
Gotland den minsta koncernredovisningen.
Under räkenskapsåret har 4,7% (3,82%) av omsättningen gått till andra bolag inom koncernen.
Andelen inköp från andra koncernbolag uppgår till 96,23% (96,26%).
Företaget upprättar enlighet med ÅRL 7 kap 31a§ ej någon lagstadgad hållbarhetsrapport. Vattenfall AB
(publ), org. nr 556036-2138, med säte i Solna, upprättar hållbarhetsrapport för koncernen där företaget
ingår.
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Undertecknad försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.

Visby Årsredovisningen är påskriven den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Johan Nerfeldt
Ordförande

Oskar Lindehejd
Verkställande direktör

Johanna Forslund
Styrelseledamot

Peter Olsson
Styrelseledamot

Niclas Stålhandske
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
PricewaterhouseCoopers AB

Aleksander Lyckow
Auktoriserad revisor
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