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Styrelsen och VD för Gotlands Elnät AB, med säte på Gotland, får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021. 
 
 
Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
Gotlands Elnät AB, org.nr 556537-4724, med säte i Gotlands län, bedriver nätverksamhet samt annan 
verksamhet inom områden som främjar eller kompletterar nätverksamheten.
 
Företaget ägs till 100% av Gotlands Energi AB, org.nr 556008-2157. Gotlands Energi AB ägs i sin tur 
till 75% av Vattenfall AB, org.nr 556036-2138 och till 25% av Region Gotland.
 
Årsredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.
 
Koncernredovisning upprättas av Vattenfall AB, org.nr 556036-2138, med säte i Solna.
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Leveranssäkerheten i Gotlands Elnät har succesivt förbättrats tack vare de investeringar bolaget gjort. 
Antalet strömavbrott i det egna nätet har halverats de senaste fem åren. Ackumulerat november var 
prognosen att Gotlands Elnät skulle nå årets mål för leveranssäkerhet och med en förbättring jämfört 
med föregående år. I början av december medförde en snöstorm med kraftiga vindar och rikliga mängder 
tung snö att omkring 9 800 kunder drabbades av strömavbrott. Snöstormen gjorde att Gotlands Elnät 
missade årets mål avseende leveranssäkerhet.  

Svenska kraftnät (Svk) har startat upp en utredning avseende framtida elförbindelse mellan Gotland och 
fastlandet. Gotlands Elnät deltar tillsammans med Vattenfall Eldistribution i utredningen. Utredningen 
förväntas pågå under 2022. 

Ökad leveranssäkerhet i elnätet har fortsatt hög prioritet och företagets återinvesteringar fortsätter. 
Framåt planeras även för ett ökat fokus avseende underhåll. Energiomställningen på Gotland blir 
tydligare och innebär en ökad konsumtion av el men också produktion av el. Detta påskyndar behovet av 
förnyelse och kapacitetshöjning av det centrala elnätet på Gotland. Röjning av skog längs ledningsgator 
förbättrar leveranskvalitén och fortsätter enligt plan.

Elnätsverksamheten gjorde ett bättre resultat än budgeterat tack vare ökade intäkter för transitering samt 
högre intäkter för nyanslutningar och externa affärer. På kostnadssidan har omkostnader för de externa 
affärerna ökat samt kostnader för underhåll. 
 
Covid-19
I grunden är påverkan från samhällets nedstängning på Gotlands Elnät AB verksamhet ej signifikant. 
Verksamheten har överlag anpassat sig snabbt till ett digitalt arbetssätt. Restriktioner infördes redan 2019 
för att skydda medarbetare och verksamhet.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Fyra stormar har inlett året och orsakat omfattande strömavbrott. Totalt orsakade de fyra stormarna 
41 600 strömavbrott utspridda på ön.
I mätarbytesprojektet har utbyte av nya elmätare startats upp och förväntas pågå fram till och med 2024. 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Energimarknadsinspektionen har beslutat att sänka den reglerade WACC:en (tillåten avkastning på 
kapital) i elnätsföretagens intäktsramar. Sänkt intäktsram för Gotlands Elnät utmanar företagets 
möjlighet att investera i elnätet och därmed möjliggöra energiomställningen och förbättra 
leveranssäkerheten. Gotlands Elnät har tillsammans med majoriteten av elnätsföretagen i Sverige, 
överklagat beslutet.

Gotlands Elnät tillåter sedan sommaren 2020 nyanslutning av produktion och intresset från till exempel 
vindkrafts- och solkraftsproducenter är fortsatt stort. Företaget förväntar sig även ett fortsatt stort intresse 
från kunder att installera egenproducerad el (mikroproduktion). 
 
Energiomställningen på Gotland blir tydligare och innebär en ökad elektrifiering i samhället. 
Omställning av exempelvis industri- och transportsektor kommer innebära högre effekt- och energibehov 
vilket kommer att påverka vår infrastruktur. Dialoger med kunder och samhälle kring detta behov och 
framtida scenarion förväntas öka ytterligare och succesivt bli mer konkreta de närmaste åren.
 
Beslut om framtida elförbindelse är nödvändigt för att Gotlands Elnät ska kunna komma vidare med 
arbete att förstärka det centrala elnätet på ön. 
 
Med deltagande i EU-projektet CoordiNet lär vi oss hur vi kan nyttja kunders flexibilitet vilket i sin tur 
kan skapa möjligheter för nya kunder att ansluta i områden där det råder kapacitetsbrist. 
 
Personal
Sjukfrånvaron under 2021 var 3,7 %, samma nivå som 2020. Det har funnits ett antal 
långtidssjukskrivningar där några är arbetsrelaterade. Inga allvarliga olyckor har inträffat under året. 
 
Projektet Träning på jobbet fortsatte även under 2021, där syftet är att stärka medarbetarens möjligheter 
att klara sitt arbete på ett långsiktigt hälsosamt sätt genom träning på arbetstid.
 
Gotlands Elnät AB har haft aktiviteter för en säker arbetsmiljö inom flera plan under 2021. Till exempel 
har alla arbetsgrupper genomfört en riktad workshop i arbetsmiljö ledd av utomstående expertis och 
utfallet av NOSACQ-50 (arbetsmiljö) visade bra siffror.
 
Årets mångfacetterade arbete för bättre arbetsmiljö och för att öka engagemanget hos medarbetare 
återspeglade sig genom ett förbättrat utfall för såväl medverkan som i betyg från vår medarbetarenkät 
MyOpinion (engagemang) där betyget höjdes från 61 till 78. 
 
 
Miljöpåverkan
Inom företaget förekommer ingen tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.
Verksamhetens identifierade betydande miljöaspekter omfattar förekomst och användning av kemikalier.
 
Inga miljöpåverkande incidenter har inträffat under 2021.
Företaget uppfyller gällande myndighetskrav och är certifierade enligt ISO 14001.
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Finansiella riskfaktorer
 
På företaget sker en löpande bedömning av de finansiella riskerna i samarbete med den affärsansvariga 
och företagets ekonomiavdelning.
 
     (a) Intäktsrisk

Energimarknadsinspektionen (Ei) sätter en intäktsram för hur mycket elnätsföretaget som mest får ta 
betalt av sina kunder under en fyraårsperiod. För reglerperioden 2020-2023 har företaget erhållit en 
beslutad intäktsram om 1 238 466 Tkr. Utöver beslutad intäktsram har företaget outnyttjade 
intäktsramar från tidigare perioder som kan utnyttjas under perioden 2020-2023.
 

 
    (b) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden

Företagets ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning sker genom Vattenfall AB och 
tecknas på en femårsperiod. Nästa omteckning av lånen är 2023. Styrelsen fastslår dock kreditlimiten 
årligen för att fastställa om kreditbehovet förändrats eller ej.    
 

 
   (c) Kreditrisk

Kreditrisk uppstår genom likvida medel och tillgodohavanden hos banker och finansiella institut 
samt kreditexponeringar gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade 
transaktioner. Företaget följer upp och analys av kreditrisken för varje ny kund och de kreditlimitar 
som sätts bedöms vara ändamålsenliga för respektive kund. Det finns ingen koncentration av 
kreditrisk eftersom företaget har ett stort antal kunder.
 

 
   (d) Likviditetsrisk

Företaget placerar överskottslikviditet på avräkningskonton. På balansdagen hade företaget likvida 
tillgångar på 128 193 Tkr (69 110 tkr). Företagets likvida medel redovisas som 
koncernmellanhavande i balansräkningen då banktillgodohavandet hanteras av Vattenfall AB.
 
 

Bolagsstyrning
Styrning av företagets samlade verksamheter sker genom företagets styrelse och av företagsledning.
 
Styrelsen Gotlands Elnät, består av 6 st ordinarie ledamöter, varav 2 st utsedda 
arbetstagarrepresentanter, och med 5 suppleanter, varav 2 st är arbetstagarsuppleanter. Vid 
styrelsemöten deltar normalt även VD och ekonomichef. I styrelsen representeras Vattenfall av 3 
ledamöter och Region Gotland av 1 ledamot. Region Gotlands valda ledamot och suppleant utses för 
ett år i taget.
 
Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning. Årligen upprättas också en instruktion till VD. Attest- 
och beslutsrätt för VD anges i denna VD-instruktion.
 
Styrelsen för Gotlands Elnät AB sammanträdde vid 8 protokollförda möten under 2021. Vid 
styrelsemöten informeras styrelsen om företages verksamhetsutveckling och finansiella ställning. 
Under 2021 upprättades 4 kvartalsrapporter.
 
Ägarna fastställer årligen bolagets affärsplan och budget.
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Investeringar

Gotlands Elnät AB investerade 154 186 tkr under 2021.
Investeringarna fördelade sig enligt nedan;
Inventarier     4 028 tkr
Eldistributionsanläggningar 148 330 tkr
Bredbandsanläggningar     1 828 tkr

 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  
Nettoomsättning 416 721 416 000 424 186 424 233  
Rörelseresultat 132 421 124 976 122 456 138 862  
Resultat efter finansiella poster 119 180 111 957 109 682 127 714  
Balansomslutning 2 011 256 1 887 159 1 766 796 1 694 415  
Eget kapital 140 803 167 615 190 276 217 774  
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 158 173 140 482 122 581 110 370  
Soliditet (%) 56,5 55,8 54,1 51,7  
Avkastning på totalt kap. (%) 6,8 6,8 7,1 8,4  
Medeltal antal anställda 80 82 75 83  
 
 
 
Förändring av eget kapital (Tkr)

Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt

kapital fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 500 100 167 107 -91 167 616
Återbetalning 
aktieägartillskott  -22 670 0 -22 670
Årets resultat -32 -32
Belopp vid årets utgång 500 100 144 437 -124 144 913

 
 
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 140 234 614
årets förlust -32 122

140 202 492
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 140 202 492
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Resultaträkning
Tkr

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

2020-01-01
-2020-12-31

 

Nettoomsättning 2 416 721 416 000
Kostnad sålda varor -245 090 -262 915
Bruttoresultat 171 631 153 085

Försäljningskostnader -23 831 -20 110
Administrationskostnader -19 947 -7 871
Övriga rörelseintäkter 8 114 2 413
Övriga rörelsekostnader -1 339 -2 178

3, 4, 5, 6 -39 210 -28 109
Rörelseresultat 3, 4, 5, 6 132 421 124 976

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 324 454
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -13 565 -13 473

-13 241 -13 019
Resultat efter finansiella poster 119 180 111 957

Bokslutsdispositioner 9 -119 247 -112 050
Resultat före skatt -67 -93

Skatt på årets resultat 10 -32 -65
Övriga skatter 32 65
Årets resultat -32 -91
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 6 887 7 121
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 1 604 557 1 554 559
Inventarier, verktyg och installationer 13 21 480 21 691
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 14 92 436 79 555

1 725 360 1 662 926

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 10 96 65
Summa anläggningstillgångar 1 725 456 1 662 991

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 9 651 10 374

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 591 4 071
Fordringar hos koncernföretag 203 962 143 921
Aktuella skattefordringar 76 94
Övriga fordringar 8 982 5 069
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 62 538 60 638

276 149 213 793

Summa omsättningstillgångar 285 800 224 167

SUMMA TILLGÅNGAR 2 011 256 1 887 158
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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 500 500
Reservfond 100 100

600 600

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 140 235 167 106
Årets resultat -32 -91

140 203 167 015
Summa eget kapital 140 803 167 615

Obeskattade reserver 19 1 276 947 1 135 030

Avsättningar 20
Avsatt för pensioner och likande förpliktelser 37 706 39 584

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 21 450 000 450 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 18 371 12 623
Skulder till koncernföretag 11 846 4 562
Övriga skulder 22 48 773 53 882
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 26 862 23 926
Summa kortfristiga skulder 105 800 94 929

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 011 256 1 887 158
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Kassaflödesanalys
Tkr

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

2020-01-01
-2020-12-31

 

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster 132 421 124 976
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 24 91 578 90 788
Erhållen ränta 324 454
Erlagd ränta -13 565 -13 473
Betald skatt 63 1 384

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager 723 500
Förändring av rörelsefordringar -62 352 -68 027
Förändring av kortfristiga skulder 8 981 3 880
Kassaflöde från den löpande verksamheten 158 173 140 482

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -154 063 -140 482

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag 22 670 22 570
Återbetalt aktieägartillskott -26 780 -22 570
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 110 0

Årets kassaflöde 0 0
Likvida medel vid årets början 0 0
Likvida medel vid årets slut 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). De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid 
upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, d.v.s. transiteringsintäkter.
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, d.v.s. med hänsyn till
rabatter och efter avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.
 
Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.
 
Anslutningsavgifter
Intäkter i form av anslutningsavgifter redovisas enligt den legala innebörden innebärande i de fall 
ett avtal innehåller flera delar så redovisas dessa separat. I företaget finns avtal om anslutnings-
avgifter som dels innehåller en förutbetalning av överföringsavgifter, dels en avgift för anslutning
till nätet. Den förstnämnda delen periodiseras över den tid som bestämts eller över den mängd som
rabatterats medan den sistnämnda intäktsredovisas vid färdigställd anslutning.
 
Tjänste- och entreprenaduppdrag
Upparbetade, ej fakturerade, externa entreprenadintäkter redovisas löpande till det belopp som 
beräknas inflyta.
 
Befarade förluster redovisas omedelbart.
 
Handelsvaror
Intäktsredovisning av handelsvaror görs vid leverans till kund och efter kundens accept.
 
Försäkringsersättningar
Vid driftstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas dessa som en be-
räknad försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar
redovisas i posten övriga rörelseintäkter.
 
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkningen av ränteintäkter görs på basis av den 
underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.
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Låneutgifter 
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader 
och liknande resultatposter.
 
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.
 
Korttidsinventarier 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 i skick för att utnyttjas i företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt 
hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt 
konsulttjänster. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av 
anläggningstillgångar.
 
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer företaget till del och att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte, kostnadsförs 
utgifter under det räkenskapsår som de uppkommer.
 
Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader och mark
Distributionsbyggnader 1-40 år
Markanläggningar 0-35 år
Maskiner och tekniska anläggningar 0-45 år
Inventarier nödvändiga för verksamheteten 0-20 år

 
Nedskrivningar
 
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess 
redovisade värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om 
återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.
 
Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende av inbetalningar. Vid behov 
behöver tillgångarna grupperas till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar som i allt 
väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i 
dessa fall för hela den kassagenererande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en 
kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar 
resultaträkningen.
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Beräkning av återvinningsvärdet
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en 
diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars 
tidsvärde och den risk som är förknippad med den specifika tillgången eller kassagenererande enheten. 
Beräkningen görs per tillgång eller kassagenererande enhet.
 
Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra materiella anläggningstillgångar än goodwill återförs om skälen som låg till 
grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.
 
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning om det finns någon indikation på att en eller flera finansiella 
anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens åter-
vinningsvärde, se ovan.
 
Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra finansiella anläggningstillgångar återförs om skälen som låg till grund för 
nedskrivningen har förändrats.
 
Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när 
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts 
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
 
Aktieägartillskott
Moderföretaget redovisar lämnade och återbetalade aktieägartillskott till och från dotterbolag som en 
ökning respektive minskning av värdet på andelarna i dotterföretaget.
 
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 kontroll över rättigheterna. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 
Detsamma gäller för del av finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas 
bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Försäljningskostnader.
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Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till 
inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten 
med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.
 
Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av genomsnittlig anskaffningskostnad.
 
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.
 
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. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatte-
skulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning.
 
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. 
 
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. 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 väsentligt, 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 fram-
tida betalningar till den del riskerna inte betraktas genom att justeringar gjorts vid bedömning 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 extern part avseende 
förpliktelse, 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.
 
Avsättningen sker även för förlustkontrakt, d.v.s. när oundvikliga utgifter för att uppfylla företagets 
förpliktelser överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna.
 
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 av-
sättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera för-
pliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
 
Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos Vattenfall AB.
 
Ersättningar till anställda
 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fast-
ställda avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att be-
tala ytterligare avgifter finns inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att be-
tala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det 
räkenskapsår de avser.
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Förmånsbestämda pensionsplaner
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner.
 
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.
 
Ersättning 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.
 
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet. 
 
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.
 
Effekter av elnätsregleringen
I företaget finns elnätsverksamhet som regleras av Energimarknadsinspektionen. De avgifter som el-
nätverksamheten tar ut av sina kunder ligger inom intäktsramen.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning

2021-01-01 2020-01-01
-2021-12-31 -2020-12-31

Nettoomsättningen per rörelsegren   
Elnät 367 164 355 690
Övrigt 49 557 60 310

416 721 416 000

 
 
Not 3 Leasing, leasetagaren
Framtida leasingavgifter förfaller till betalning enligt följande: Årets leasingkostnader uppgår till 1 366 
tkr.
 

2021-01-01 2020-01-01
-2021-12-31 -2020-12-31

Inom ett år 321 1 634
Senare än ett år men inom fem år 777 2 204

1 098 3 838
 
Not 4 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
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.
 

2021-01-01 2020-01-01
-2021-12-31 -2020-12-31

Ernst & Young AB   
Revisionsuppdrag 30 14

30 14
Öhrlings PricewaterhouseCooper AB  
Revisionsuppdrag 90  

90  
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Not 5 Anställda och personalkostnader

2021-01-01 2020-01-01
-2021-12-31 -2020-12-31

Medelantalet anställda
Kvinnor 16 16
Män 67 66

83 82

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 066 990
Övriga anställda 42 207 38 492

43 273 39 482

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 190 174
Pensionskostnader för övriga anställda 1 873 2 949
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 13 986 13 135

16 049 16 258

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 59 322 55 740
I löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören ovan ingår tantiem med 145 (82) tKr.
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 50 % 50 %
Andel män i styrelsen 50 % 50 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 29 % 33 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 71 % 67 %
 
Avtal om avgångsvederlag
Avtal träffats med den verkställande direktören om avgångsvederlag motsvarnade 18 månadslöner
vid uppsägning från företagets sida. Enligt anställningsavtalet gäller 6 månaders uppsägningstid
från den verkställande direktörens sida och 6 månaders uppsägningstid från företagets sida.
 
Not 6 Avskrivningar
 
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till 
väsentligt restvärde. Kostnader för avskrivningar hänförs till Direkta kostnader i resultaträkningen.
 
 
Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2021-01-01 2020-01-01
-2021-12-31 -2020-12-31

Övriga ränteintäkter 324 456
324 456
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Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
2021-01-01 2020-01-01

-2021-12-31 -2020-12-31

Räntekostnader till koncernföretag 11 862 11 895
Övriga räntekostnader 1 704 1 578

13 567 13 473

Varav 1.395 tkr avser ränta på pensionsskuld vid PRI.
 
Not 9 Bokslutsdispositioner

2021-01-01 2020-01-01
-2021-12-31 -2020-12-31

Överavskrivningar -141 917 -138 830
Erhållna koncernbidrag 22 670 26 780

-119 247 -112 050

Not 10 Aktuell och uppskjuten skatt
2021-01-01 2020-01-01

-2021-12-31 -2020-12-31

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -1 -65
Justering avseende tidigare år 32 1
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 5 65
Totalt redovisad skatt 35 1

Avstämning av effektiv skatt
2021-01-01 2020-01-01

-2021-12-31 -2020-12-31
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt -67 -92

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 14 21,40 20
Ej avdragsgilla kostnader  -23  -19
Justering avseende skatter för 
föregående år  5  1
Effekt av ändrad skattesats  0  -1
Justering uppskjuten skatt tidigare år  39   
Redovisad effektiv skatt 52,14 35 0,93 1
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Not 11 Byggnader och mark

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 12 196 11 343
Inköp  12
Omklassificeringar  840
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 196 12 196

Ingående avskrivningar -5 075 -4 871
Årets avskrivningar -234 -204
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 309 -5 075

Utgående redovisat värde 6 887 7 121

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Fr o m 2018 följer Gotlands Elnät  AB riktlinjer som tagits fram av  Vattenfall AB för avskrivningstider 
avseende maskiner och andra tekniska anläggningar.

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 675 570 2 536 754
Inköp 360  
Omklassificeringar 134 307 152 002
Försäljning/skrot -1 577 -13 186
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 808 661 2 675 570

Ingående avskrivningar -1 151 940 -1 050 720
Årets avskrivningar -84 547 -81 303
Försäljning/skrot 1 454 11 011
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 235 033 -1 121 012

Ingående nedskrivningar 30 928  
Utgående ackumulerade nedskrivningar 30 928  

Utgående redovisat värde 1 604 557 1 554 559
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Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 77 058 76 211
Inköp 1 945  
Omklassificeringar 4 641 847
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 83 644 77 058

Ingående avskrivningar -55 367 -48 638
Årets avskrivningar -6 797 -6 729
Utgående ackumulerade avskrivningar -62 164 -55 367

Utgående redovisat värde 21 480 21 691

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

Ingående balans 79 503 92 774
Inköp 151 881 140 470
Omklassificering -138 948 -153 690

92 436 79 555
 
 
 
Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter 61 414 59 283
Övrigt 42 143
Fordran 1 083 1 215

62 538 60 641
 
 
 
Not 17 Antal aktier och kvotvärde
Aktiekapitalet i Gotlands Elnät består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett kvotvärde om 
1 000 kr.
Alla aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på      
Gotlands Elnäts årsstämma.
 

Gotlands Elnät AB
Antal
aktier

Kvot-
värde

Antal aktier 500 500
500
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Not 18 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
 
balanserad vinst 140 235
årets förlust -32

140 202
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 140 202
 
 
Not 19 Obeskattade reserver

2021-12-31 2020-12-31

Ack. överavskrivningar 1 276 947 1 135 030
1 276 947 1 135 030

I obeskattade reserver ingår 20,6% uppskjuten skatt
 
 
 
Not 20 Avsättningar
Del av pensionskostnaden redovisas fr o m 2019 som räntekostnad i resultaträkningen.
 

2021-12-31 2020-12-31

Pensioner och liknande förpliktelser   
Belopp vid årets utgång 37 706 39 584

37 706 39 584
 
Not 21 Långfristiga skulder

2021-12-31 2020-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen  
Vattenfall Treasury -450 000 -450 000

-450 000 -450 000

Lån hos Vattenfall Treasury som tecknas om en gång per år.
 
 
Not 22 Övriga skulder

2021-12-31 2020-12-31

Övriga kortfristiga skulder -48 773 -53 882
-48 773 -53 882

I posten övriga kortfristiga skulder ingår källskatter med 1042 tkr (917 tkr).
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Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna personalkostnader 6 646 6 411
Sakskador ombyggnation kontrollanläggning 182 182
Övriga poster 20 034 17 333

26 862 23 926

Uppgiften om sakskador avser inkomna skadeståndsanspråk (som avser sakskador) i samband med 
ombyggnation av kontrollanläggning. 
 
I posten Övriga poster ingår bl a periodiserade vindintäkter samt periodiserade nätförluster.
 
 
Not 24 Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 91 578 88 236
Avsättningar till pensioner 0 378
Realisationsresultat 0 2 174

91 578 90 788

Not 25 Eventualförpliktelser
2021-12-31 2020-12-31

PRI Pensionsgaranti ansvarighetsförbindelser 754 792
Skadeståndsanspråk förmögenhetsskada 182 182

936 974
 
Uppgiften om skadeståndsanspråk avser förmögenhetsskador i samband med ombyggnation av 
kontrollanläggning. Avsättning har gjorts avseende inkomna anspråk om sakskador.
 
 
Not 26 Koncernuppgifter
Företaget är ett helägt dotterföretag till Gotlands Energi AB, org.nr. 556008-2157 med säte på Gotland.
Vattenfall AB är den största koncernredovisningen som företaget omfattas av och Region Gotland den 
minsta koncernredovisningen.

Under räkenskapsåret har 6,84% (7,69%) av omsättningen gått till andra bolag inom koncernen.
Andelen inköp från andra koncernbolag uppgår till 38,75% (42,04%).

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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Not 27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser finns att redovisa.
 
Not 28 Definition av nyckeltal
Soliditeten beräknas på ett medeltal av justerat eget kapital vid årets in- och utgång i relation till 
medelvärdet av balansomslutningen vid årets in- och utgång. Justerat eget kapital består till 79,4% av 
obeskattade reserver som läggs till det egna kapitalet.
Avkastning på eget kapital beräknas på rörelseresultatet efter finansiella poster i relation till medelvärdet 
av justerat eget kapital vid årets in- och utgång.
Avkastning på totalt kapital beräknas på rörelseresultat efter avskrivningar enligt plan plus finansiella 
intäkter i relation till medelvärdet av balansomslutningen vid årets in- och utgång.
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Undertecknade 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, det datumet som framgår av vår elektroniska signatur.  
 
 
 
 
Annika Viklund Stefan Nypelius
Styrelseordförande Styrelseledamot

Fredrik Carlsson Cecilia  Zetterström
Styrelseledamot Styrelseledamot

Patrik Malmquist Sara Johansson
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Kalle Blomberg
VD

 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats.
det datum som framgår av vår elektroniska signatur.
 
PricewaterhouseCoopers AB
 
 
 
Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor
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