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"Sveriges hälsosammaste energibolag,
med en nära och genuint bra service,
som alltid säljer 100% miljömärkt el till
ett utmärkt pris!"
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VD HAR ORDET
RESULTAT
2018 var ett riktigt tufft år för elleverantörerna i landet,
där elmarknaden hade en nästan 90% kraftig prisökning
från januari till augusti. Största anledningen till
prisökningen, och därmed ökade risker för ett
elhandelsbolag, är det kalla vädret som höll i sig under
en lång period i början av året, för att sedan följas upp
av varm och torr vår och sommar. Mycket el gick åt
under denna period samtidigt som man fick ta av
elreserverna (vattenmagasinen) vilket drev upp priserna.
Jag har aldrig varit så glad över den rejält blåsiga och
regniga september som 2018 levererade och på så sätt
räddade upp elpriserna till viss del!
Resultat efter finansnetto uppgick till 1 304 tkr (+ 2 076).
Resultatet är, utifrån årets utmaningar enligt ovan, klart
godkänt. Vi lärde oss hur vi ska klara framtida kraftiga
prissvängningar på ett resultatmässigt bättre sätt samt
att vi trots tuffa väder och prisutmaningar ökade i volym
och antalet kunder på ett imponerande sätt. Levererade
volymen på drygt 255 GWh är ”all time high” för
bolaget.

Boofonden Extra energi till rätt plats, där vårt syfte med
fonden är att ge så många som möjligt chansen att utöva
sitt intresse och få ta del av föreningslivet och känna
härliga känslan av tillhörighet, fortsätter att skapa
intresse och glädje. Fonden gör oerhört stor nytta för
framförallt ungdomar och föreningslivet och vi har hjälpt
flera hundra utövare med allt från medlemsavgifter och
utrustning till teambuilding och idrottsevent.
Alltid säljer 100% miljömärkt el till ett utmärkt pris!
100% miljömärkt el: Vi köper enbart in el producerad av
sol, vind eller vatten.
Utmärkt pris: Vi levererar tydligt redovisade elpriser med
låga marginaler, där vi nu även genom vår prisprodukt
Boo-portföljen skapat möjlighet för alla våra kunder,
stora som små, att köpa el på samma sätt som de riktigt
stora elintensiva företagen gör. Som konsument har man
dessutom alltid tre månaders uppsägningstid.
Hos Boo Energi är man kund för att man gillar oss och
det vi erbjuder. Inte för att man är fastbunden i långa
och krångliga avtal.

KUNDER
Såväl vårt kundantal som våra volymer har ökat relativt
mycket under året trots att året varit svårhanterligt på
många sätt. Vårt budskap och vår tydlighet i vad vi står
för känns allt starkare vilket gör att vi fortsätter växa på
ett positivt sätt.

ELINKÖP
Alla inköp av elrelaterade produkter (elkraft, elcertifikat
och ursprungsmärkning av el) köper vi in via Jämtkraft
AB, med vilka vi haft ett leverans- och balansansvarsavtal som avslutades 2018-12-31. Vi tackar Jämtkraft för
ett gott samarbete. Ny partner från 2019 blir Entelios AB.
Anledningen till byte är närhet, lägre inköpskostnader
och minskade risker.

Därmed känns det extra stort att Boo Energi-koncernen
för 2018 års arbete nu blivit utsedda till Årets
Nackaföretag 2019!

ELPRISER
Det rörliga snittpriset 2018 för elkraft har stigit med hela
15,69 öre/kWh (52%) till 45,78 öre/kWh mot 2017 års
snittpris på 30,01 öre/kWh! Snittpriserna för elcertifikat
och ursprungsgarantier har ökat med hela 4,6 öre/kWh
(277%) till 7,2 öre/kWh mot 2017 års 2,6 öre/kWh.

Vi fortsätter prata om att Traditionen med vår snart
100-åriga historia välkomnar innovativa idéer som är
positiva för våra kunder. Det ger oss kundlöftet
”Sveriges hälsosammaste energibolag, med en nära
och genuint bra service, som alltid säljer 100%
miljömärkt el till ett utmärkt pris!”

Januari var den billigaste månaden med ett rörligt elpris
på 36,8 öre/kWh exkl. moms medan augusti var dyrast
med 69,6 öre/kWh exkl. moms. Skillnaden är hela 32,8
öre/kWh exkl. moms, där sommarmånaden är dyrast!

Sveriges hälsosammaste energibolag.
Vi omvandlar våra kunders kalorier till kilowattimmar
och räknar av dessa på nästkommande elräkning i form
av en hälsorabatt. 860 kcal = 1 kWh! Tjänsten får mer
och mer uppmärksamhet både av våra kunder och via
media. Vi är helt unika i energibranschen genom vår
satsning på hälsan.

I förra årets årsredovisning varnade jag om troliga
prishöjningar och stora differenser månaderna emellan
vilket nu föll in med full kraft.

Nära och genuint bra service.
Årets Nackaföretag 2019!
4,3 av 5,0 i snittbetyg från våra kunder hos Reco.se.
Mycket väl godkänt i TMJ Groups stora
kundundersökning 2019. Vi har fortfarande branschens
bästa hemsida.

Då vi har en elmarknad med stora svängningar är mitt
tips att välja en produkt likt Boo-portföljen, där våra
elhandlare med god framförhållning utför elinköpen till
våra kunder. Ni får ett budgeterbart marknadsmässigt
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bästa hemsida.

rätt elpris som löper på framåt i tiden utan att ni som
kund behöver engagera er i om ni gör rätt eller fel val i
era inköp. Om ni inte känner er nöjda med Booportföljen har ni alltid tre månaders löpande
uppsägningstid. De bästa villkoren på hela marknaden.
Boo-portföljen finns som val för både våra konsumenter
och företagskunder.

UTSIKTER FÖR ÅR 2019
2019 blir ett spännande år!
Första indikationen har vi redan fått där vi i konkurrens
med ca 6 700 andra företag blev tilldelade utnämningen
Årets Nackaföretag 2019! Det ger oss såklart en enorm
glädje och stolthet samtidigt som det inspirerar oss till
att vi ska fortsätta i samma goda anda och fortsätta att
sprida vårt budskap som ”Sveriges hälsosammaste
energibolag, med en nära och genuint bra service, som
alltid säljer 100% miljömärkt el till ett utmärkt pris”.

MILJÖ OCH VÅR FÖRNYELSEBARA EL
Vi fortsätter att sälja 100% el producerad från sol, vind
och vatten. För vår del är detta ett tydligt
ställningstagande. Om man är intresserad av producerad
från andra energikällor får man helt enkelt välja en
annan elleverantör. Trovärdigheten att satsa på miljön
fullt ut finns inte om vi erbjuder miljömärkningen som
en tilläggstjänst.

En marknadskoordinator anställdes i oktober och
ytterligare två säljare är på väg in i företaget vilket gör
att vi tillsammans med vår befintliga personalstyrka ska
kunna serva våra nuvarande och kommande kunder på
en fortsatt hög nivå.

Med olika energilösningar kan vi minska vår egen och
kundernas miljöbelastning, liksom dess kostnader.
Solpaneler och laddstolpar är i fokus just nu, och
försäljningen av dessa produkter går via vårt systerbolag
Boo Energi Entreprenad AB.

Jag vill med dessa ord som grund ta tillfället i akt och
rikta ett stort tack till medarbetare, samarbetspartners
och kunder för det gångna året med förhoppning om ett
fortsatt gott samarbete under 2019.
Fredrik Heleander
VD Boo Energi Försäljnings AB

Vi stöttar viktiga miljöaktiviteter i vårt närområde. Vi har
bland annat varit huvudsponsor till Världsnaturfondens
satsning på motionsloppet Spring för Östersjön ända
sedan starten 2010. Projektet syftar till att rädda
Östersjön genom att arbeta för ett renare hav.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Boo Energi
Försäljnings AB (org.nr. 556492-3901) med säte i SaltsjöBoo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2018-01-01 – 2018-12-31. Beloppen anges i tkr om inget
annat anges. Siffror inom parentes avser föregående år.
Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till
1 304 tkr (2 076 tkr). Det försämrade resultatet förklaras
av extra kostsamma inköp av el under de kalla månaderna
februari och mars samt av ökade kostnader för
ursprungsgarantier. Prissättningen har därför gjorts om
sedan 2018-08-01.
Verksamheten
Boo Energi Försäljnings AB erbjuder varor och tjänster
inom elhandel och energibesparande produkter.
Försäljning och resultat
Boo Energi Försäljnings AB ökade intäkterna till 122 390
(85 411) och har ökat försäljningen i volym till 255 GWh
(229). Elpriserna har ökat påtagligt mot slutet av året.
Elhandelsrisker
Bolaget har en riskpolicy där riskerna för elhandeln ingår
och anger övergripande riktlinjer för verksamheten.
Policyn anger hur ansvaret för riskhanteringen skall
fördelas, vilka risker företaget får utsättas för, samt hur
dessa risker skall begränsas. Störst resultatpåverkan har
pris- och volymrisker.
Regelverket för uppföljning och hantering av risker
kopplade till elhandeln ska uppdateras kontinuerligt för att
säkerställa risknivåer. En förvaltningsinstruktion mellan
Boo Energi Försäljnings AB och Scandem Market AB har
upprättats. Styrelsen blir löpande informerad vid större
avvikelser i enlighet med riskpolicy och förvaltningsinstruktion. Sedan 2019-01-01 har vi bytt ut Scandem mot
Entelios, vilket även resulterat i en uppdaterad
förvaltningsinstruktion.
En viktig faktor för resultatet är att vi kvalitetssäkrar
processerna med optimala rutiner.
Resultatet kommer framöver att variera mer beroende på
hur vi lyckas bedöma kundernas elförbrukning och
minimera elhandelsrisker.
1,9% (3,5) av volymen är anvisningsleveranser. De övriga
98,1 % fördelar sig till 17,1 % (27,7) på bundna avtal, 41,6
% (49,1) rörliga avtal och 39,4 % (18,5) utgörs av den sk
kallade Boo-portföljen som är en förvaltad produkt. Det
genomsnittliga avtalspriset på bundna avtal ligger idag på
44,1 (36,3) öre/kWh. Vid årsskiftet var dessa avtal säkrade
till ett pris om i genomsnitt 34,3 (27,0) öre/kWh. Den
säkrade volymen var vid årsskiftet 58,4 (84,8) GWh
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Säkringspriset på nämnda volym var (inkl EPAD) 20,0
(23,0) mkr och marknadspris per balansdagen var 34,7
(21,0) mkr. Rent teoretiskt uppstår en förlust om 14,7
mkr (2,0 mkr) om alla kontrakt skulle ha lösts vid
årsskiftet, men eftersom alla terminsaffärer har ett
motsvarande kundavtal till de ovan nämnda snittpriserna
kommer denna förlust aldrig att uppstå. Se vidare not 13.
Finansiella riskfaktorer
Företaget utsätts genom sin verksamhet för olika
finansiella risker: marknadsrisk (elprisrisk och valutarisk),
kreditrisk och likviditetsrisk. Företagets övergripande
riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på
de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera
potentiella ogynnsamma effekter på företagets
finansiella resultat. Företaget använder
derivatinstrument för att säkra viss riskexponering.
Riskhanteringen sköts av Scandem Market AB enligt
policies som fastställts av styrelsen. Scandem AB
identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära
samarbete med företaget. Från 2019-01-01 har Entelios
övertagit detta ansvar. Befintliga kontrakt finns kvar hos
Scandem AB och faller ut allteftersom leverans sker.
Styrelsen upprättar skriftliga policies såväl för den
övergripande riskhanteringen som för specifika områden,
såsom elprisrisk, valutarisk, ränterisk, kreditrisk,
användning av derivatinstrument och finansiella
instrument som inte är derivat samt placering av
överlikviditet.
Marknadsprisrisk
Elprisrisk
Företagets försäljning av el till kunder sker såväl till
rörliga priser som fasta priser. På balansdagen hade
något mer än 81 % (75 %) av kunderna rörligt elprisavtal,
inklusive Boo-portföljen, och resterande fast pris för
perioder om upp till tre år. Inköp av el sker till rörliga
priser på elmarknaden. Sverige är indelat i fyra
prisområden vilket kan innebära att priserna skiljer sig åt
beroende på var elen köps in och säljs. Den exponering
som detta medför hanterar företaget med hjälp av
finansiella elterminskontrakt som säkrar systempris
(snittpris för Norden), härutöver används från tid till
annan även prisdifferenskontrakt (EPAD) som säkrar
skillnaden mellan systempris och områdespriser.
Företagets finansiella terminer motsvarar en konservativt
bedömd volymförsäljning, som baserar sig på tre års
förbrukningsstatistik.
Valutarisk
Den finansiella elmarknaden i Norden prissätter el i euro.
Den valutarisk som uppkommer vid användandet
finansiella terminer säkras med hjälp av valutaterminer.
Ränterisk
Företaget har ingen ränterisk eftersom det inte finns
några lån.

några lån.
Kreditrisk
Exponering för kreditrisk avseende kundfordringar
hanteras normalt av personal inom kundservice och de
kreditlimiter som sätts bedöms vara ändamålsenliga för
respektive kund. Det finns ingen koncentration av
kreditrisk eftersom Koncernen/moderföretaget har ett
stort antal kunder.
Likviditetsrisk
Kassaflödesprognoser upprättas och analyseras löpande av
företaget för att säkerställa att företaget har tillräckligt
med kassamedel för att möta behovet i den löpande
verksamheten. Företaget placerar överskottslikviditet på
räntebärande avräkningskonton, tidsbunden inlåning,
penningmarknadsinstrument och omsättningsbara
värdepapper, beroende på vilket instrument som har
lämplig löptid eller tillräcklig likviditet för att tillgodose
utrymmet som bestäms av ovan nämnda prognoser. På
balansdagen hade företaget inga medel på sitt
placeringskonto (2016: 2,6 mkr) och andra likvida tillgångar
på 0,6 mkr (2017: 5,3 mkr) som snabbt kan omsättas i
kassamedel, för hantering av likviditetsrisken. Från 201901-01 gäller avtalet med Entelios och i detta utgår inga
förskott vilket kommer förbättra likviditeten avsevärt.

ursprungsgarantier. 2017 skärptes regelverket kring
information till anvisningskunder, vilket har lett till att
dessa volymer minskat avsevärt. 2019-01-01 byttes
balansansvarig från Jämtkraft till Entelios. Avtalet
tecknades under hösten och har bättre villkor än tidigare
balansansvarig. Den främsta skillnaden är att inga
förskott utgår vilket kommer påverka kassaflödet i positiv
riktning.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Två nya säljare börjar i april resp augusti. Det tack vare en
större efterfrågan av Boo Energi som elleverantör.

Bolagsstyrning
Styrning av företagets samlade verksamheter sker genom
företagets styrelse och av företagsledningen.I styrelsen
för företaget, Boo Energi Försäljnings AB består av fyra
ordinarie ledamöter. Vid styrelsemöten deltar även
normalt VD. Samtliga ledamöter utses av Boo Energi
Försäljnings ABs bolagsstämma.

Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet
med aktiebolagslagen och ägardirektiven. Årligen
upprättas också en instruktion till VD. Attest- och
beslutsrätt för VD anges i denna VD-instruktion och
Personal
kompletteras med en attestinstruktion.
Boo Energi Försäljnings AB köper kundservicetjänster och
Styrelsen för Boo Energi Försäljnings AB sammanträdde
övrig administration från Boo Energi ekonomisk förening.
Personalen i försäljningsbolaget ansvarar för försäljningen, vid sju protokollförda tillfällen under 2018. Vid
styrelsemöten informeras alltid styrelsen företagets
marknadsföringen samt har kontakten med
verksamhetsutveckling och utveckling av finansiell
elhandelskunderna, speciellt med företagen. Utöver VD
ställning. Styrelsen godkänner årligen företagets
fanns en säljare anställd i bolaget. En säljare lämnade
verksamhetsplan och budget. Utöver de protokollförda
bolaget den 31 augusti 2018. En marknadskoordinator
styrelsemötena har styrelsen också genomfört två
började 1 oktober 2018.
styrelseseminarier.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 1 augusti 2018 ändras det rörliga priset på så sätt att
ett rörligt prispåslag infördes. Åtgärden vidtogs för att
parera de ökade kostnaderna för
STYRELSEN
Styrelsen, som under året har hållit sju protokollförda sammanträden, har följande sammansättning:

LEDNING
VD
Fredrik Heleander, byggnadsingenjör
REVISORER

Ordinarie:
ORDFÖRANDE
Monica Ulfhielm, pol. mag.

ORDINARIE
Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB, ansvarig revisor:
Lars Wallén, auktoriserad revisor

LEDAMÖTER
Eva Helén, civilekonom
Kjell Sjöberg, vd Boo Energi ek för
David Timner, civilekonom

REPR. FÖR ANSTÄLLDA
Vakant
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Vakant

STYRELSEN I BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Flerårsöversikt (Tkr)

2018

Nettoomsättning exkl. punktskatter
Rörelseomsättning

2017

2016

2015

2014

119 076
122 390

85 211
85 411

84 062
84 585

74 942
75 309

92 167
93 135

1 306
1 304

2 085
2 076

884
878

2 795
2 792

-258
-205

40 936
20 495
-3 116
239

57 287
20 665
2 169
169

58 877
21 045
-5 536
165

50 352
21 014
-12 696
194

61 019
19 175
-7 640
156

56
5,7
2,7
1,1

40
9,1
3,6
2,4

39
3,8
1,6
1,0

47
12,4
5,0
3,7

35
-0,9
-0,1
-0,3

2,9

3,0

3,0

2,0

3,0

Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassalikviditet, %
Soliditet, %
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %
Bruttovinstmarginal, %
Antal årsanställda

Antal

Rörelseresultatet 2014 innehåller en engångskostnad om 1 978 tkr.
Avkastning på eget kapital

=

Avkastning totalt kapital

=

Bruttovinstmarginal
Kassalikviditet

=
=

Soliditet

=

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i relation till genomsnittligt
justerat eget kapital.
Rörelseresultat efter avskrivningar + ränteintäkter i relation till totalt genomsnittligt kapital.
Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till omsättning.
Omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten i relation
till kortfristiga skulder.
Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver i relation till summa tillgångar.
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RESULTATRÄKNING

Not

2018

2017

119 076
3 253
61
122 390

82 243
3 061
108
85 411

-112 000
-5 854
-3 147
-83
-121 084

-74 938
-23
-5 464
-2 837
-65
-83 326

1 306

2 085

1
-3
-2

0
-9
-9

Resultat efter finansiella poster

1 304

2 076

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Koncernbidrag
Förändring av överavskrivningar
Förändring av periodiseringsfond
S:a bokslutsdispositioner

1 005
26
-606
425

6
-580
-573

1 729

1 503

-400

-383

1 329

1 120

RÖRELSENS INTÄKTER
Elintäkter
Försäljning till koncernföretag
Övriga rörelseintäkter
S:a rörelsens intäkter

RÖRELSENS KOSTNADER
Inköp elkraft
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar/nedskrivning anl. tillg.
S:a rörelsens kostnader

4

6

Rörelseresultat
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader
S:a finansiella intäkter och kostnader

8

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

9

Årets resultat
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BALANSRÄKNING

Not

2018

2017

7

102
102

130
130

1

3

269
293
2 268
15 273
2 580

4
310
16 965
20 643
–

19 523
40 205

14 248
52 169

629

5 300

S:a omsättningstillgångar

40 835

57 472

S:a tillgångar

40 936

57 602

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
S:a materiella anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
LAGER
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Skattefordingar
10
Fordran Boo Energi ekonomisk förening
Förskott Scandem, elhandel
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
11
S:a kortfristiga fordringar
KASSA OCH BANK
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BALANSRÄKNING

Not

2018

2017

1 000
200
1 200

1 000
200
1 200

FRITT EGET KAPITAL
Balanserade vinstmedel
Årets vinst
S:a fritt eget kapital

17 965
1 329
19 295

18 345

19 465

S:a eget kapital

20 495

20 665

-32
3 371
3 339

-6
2 765
2 759

329
240

14 832
7 449

16 534
17 103

11 897
34 178

40 936

57 602

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
BUNDET EGET KAPITAL
Aktiekapital (1000 st med kvotvärde 100 kr)
Reservfond
S:a bundet eget kapital

OBESKATTADE RESERVER
Ack. avskrivningar utöver plan
Periodiseringsfond
S:a obeskattade reserver
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
S:a kortfristiga skulder
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S:a eget kapital och skulder

10

1 120

KASSAFLÖDESANALYS

Not

2018

2017

1 306

2 085

83
1 005

65

2 394

2 150

1
-3
-383
2 009

0
-9
-458
1 683

3
11 947
-17 075
-3 116

7
2 262
-1 783
2 169

-55
-55

-195
-195

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Lämnad utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 500
-1 500

-1 500
-1 500

Årets kassaflöde

-4 671

474

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring

5 300
629
-4 671

4 825
5 300
474

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
7
- Avskrivningar
- Erhållna/lämnade koncernbidrag

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Nettokassaflöde från den löpande
verksamheten

9

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET
Lager, ökning (-)/minskning (+)
Rörelsefordringar, ökning (-)/minskning (+)
Rörelseskulder, ökning (+)/minskning (-)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång
Överföring av föregående års resultat
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Insats
kapital

Reservfond

1 000

200

18 345
1 120
-1 500

1 000

200

17 965

11

Balanserad
vinst

Årets resultat

Total

1 120
-1 120

20 665
0
-1 500
1 329
20 495

1 329
1 329

Not 1 - REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Resultaträkningen

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.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Företagets förmånsbestämda planer som regleras
genom betalning av pensionspremier redovisas som
avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs.

Intäktsredovisning

Balansräkning

Årsredovisningen har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med
föregående år.
De viktigaste redovisnings- och värderings-principerna
som använts vid upprättande av de finansiella
rapporterna sammanfattas nedan.

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från
kärnverksamheten, dvs, försäljning av el och elhandel.

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. Ansvaret för att redovisa och
betala elskatt har flyttats till elnätsbolagen från 201801-01.

Försäljning av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.
Tjänste- och entreprenaduppdrag
Pågående entreprenaduppdrag till fastpris redovisas
enligt alternativregeln innebärande att intäktredovisning görs vid fakturering. Upparbetade entreprenadutgifter redovisas som egen post under Varu-lager
m.m. Befarade förluster redovisas omedelbart.

Elcertifikat och ursprungsgarantier
Elcertifikat och ursprungsgarantier värderas till verkligt
värde vid produktionstillfället. Dessa till-gångar utgör
immateriella rättigheter och är att jäm-ställa med
betalningsmedel eftersom de som huvud-regel ska
användas för att reglera den skuld som uppkommer
genom förbrukning eller försäljning.
Elcertifikat och ursprungsgarantier som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar och
värderas enligt principen först in först ut.
Finansiella instrument
Allmänna principer
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.

Portföljförvaltning
Företaget bedriver genom Scandem Market AB aktiv
handel med elderivat. Denna redovisas i
resultaträkningen i takt med att affärer avslutas. Sedan
2019-01-01 har denna handel övertagits av Entelios AB.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.
Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den
underliggande tillgångens avkastning enligt
effektivräntemetoden.
Leasing
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över
leasingperioden. Två tjänstebilar leasas av företaget.

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finan-siella
tillgångar med fasta betalningar eller betal-ningar som
går att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer
då företaget tillhandahåller pengar,
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då företaget tillhandahåller pengar,

leasingperioden. Två tjänstebilar leasas av företaget.

varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan avsikt
att bedriva handel med fordrings-rätterna.
Kundfordringar och liknande fordringar värderas till
anskaffningsvärde. Kundfordringar värderas därmed till
det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för
osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar
redovisas i posten Övriga externa
kostnader/Försäljningskostnader.
Varulager
Lagret av handelsvaror värderas till 97 % av
anskaffningsvärdet.

Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkrings-syfte,
antingen för produktion eller för försäljning till slutkund
redovisas i samband med att kontraktet går i leverans
och påverkar därmed enbart inköps-priset på den volym
energi som säkrats. Dessa energiderivat utgör således
finansiella instrument.
Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och upp-skjuten
skatt. Inkomstskatt redovisas i resultat-räkningen 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.

Övrigt
Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument
som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För att
säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det
finns en entydig koppling mellan säkrings-instrumentet
och den säkrade posten. Det krävs också att säkringen
effektivt skyddar den risk som är avsedd att säkras, att
effektiviteten löpande kan visas vara tillräckligt hög
genom effektivitets-mätningar och att
säkringsdokumentation har upprättats. Bedömningen
om huruvida säkrings-redovisning ska tillämpas görs vid
ingången av säkringsrelationen. Redovisning av
värdeföränd-ringen beror på vilken typ av säkring som
ingåtts. Förluster hänförliga till den säkrade risken redovisas inte så länge som säkringsförhållandet består.
Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in
samt när säkringen inte längre uppfyller villkoren för
säkringsredovisning.
Kassaflödessäkringar
Kassaflödessäkringar används huvudsakligen i följande
situation:
* När valutaterminer används för säkring av valutarisk i
framtida inköp och försäljning i utländsk valuta.
Så länge som säkringsrelationen är effektiv sker ingen
redovisning av derivatinstrumentet.
Värdeförändringarna på terminerna redovisas i samma
period som det prognosticerade flödet uppstår.
Ineffektiv del redovisas löpande i den mån det utgör ett
förlustkontrakt.
Samtliga säkrade poster värderas till säkrad kurs så
länge som kraven för säkringsredovisning är uppfyllda.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden
hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga,
likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt
belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för
värdefluktuationen. Sådana placeringar har en löptid på
maximalt tre månader.
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Not 2 - VÄSENTLIGA 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.

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.

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.

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.

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Not 3
KONCERNFÖRHÅLLANDE
Bolaget ingår i en koncernredovisning som upprättas av Boo Energi ekonomisk förening med
organisationsnummer 714000-0204.

Not 4
NETTOOMSÄTTNING INKL. PUNKTSKATTER

Elförsäljning
Elskatt
NETTOOMSÄTTNING

2018

2017

119 076
119 076

82 243
66 915
149 158

2018

2017

125
125

75
75

2018

2017

1
2
3

3
3

Ansvaret för att redovisa elskatt har från 2018-01-01 överflyttats till nätbolagen.

Not 5
ERSÄTTNING TILL REVISORER
Öhrlings PricewaterhouseCooper AB
Revisionsuppdraget
Summa

Not 6
ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
ANSTÄLLD PERSONAL PER 31 DEC
Kvinnor
Män
Medeltalet anställda i bolaget har under året uppgått till 2,9 (2,5).
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Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)
Styrelse

2018

2017

Kvinnor
Män

2
2
4

2
3
5

2018

2017

2 165
757
341

1 652
618
278

1 233

1 070

Sociala avgifter

367

316

Pensionskostnader

213

175

88

175

3 351

2 723

Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Varav till VD och styrelse
Löner och andra ersättningar

Fakturerade styrelsearvoden

SUMMA MEDARBETARKOSTNADER

SÄRSKILDA UPPGIFTER OM VD-FÖRMÅNER, UPPSÄGNING OCH AVGÅNGSVEDERLAG
Ömsesidig uppsägningstid om sex månader gäller. Utöver uppsägningslönen är VD berättigad till avgångsvederlag
motsvarande sex gånger månadslönen. Inkomst från annan anställning ska avräknas från avgångsvederlaget.
Klausul om konkurrensförbud finns i VDs anställningsavtal som kan medföra kostnader om maximalt 60 % av
en årslön.

Not 7
AVSKRIVNINGAR OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
För anläggningarna har avskrivningar enligt plan belastat rörelseresultatet med följande belopp och procentsatser per helår på anskaffningsvärdet. Redovisning av datorer sker under maskiner och inventarier.
AVSKRIVNINGAR
Immateriella tillgångar

% PER ÅR ANTAL ÅR
33
3
Immaterialla
tillgångar

Total

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
Investeringar

195
55

195
55

Utgående balans

250

250

65
83

65
83

148
102

148
102

2018

2017

606
580
377
807
64
937
3 371

580
377
807
64
937
2 765

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Årets avskrivning
Utgående balans
Utgående planenligt restvärde

Not 8
PERIODISERINGSFOND

Periodiseringsfond tax-19 enligt BR
Periodiseringsfond tax-18 enligt BR
Periodiseringsfond tax-17 enligt BR
Periodiseringsfond tax-16 enligt BR
Periodiseringsfond tax-15 enligt BR
Periodiseringsfond tax-14 enligt BR
SUMMA
Återföring ska göras senast sex år efter avsättning.
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Not 9
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Aktuell skatt
Årets förändring av skattefordran enligt BR
SUMMA
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
Schablonränta på periodiseringsfond
Redovisad skattekostnad

2018

2017

400
-17
383

383
75
458

1 729

1 503

380
17
2
400

331
51
1
383

2018

2017

-400
692
293

-383
692
310

Not 10
SKATTESKULD/FORDRAN
Skatt på årets resultat
Inbetald preliminärskatt
SUMMA

Not 11
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2017

2018
Upplupna elintäkter
17 581
Moms på förskott till Scandem
–
Värdereglering Boo-portföljen
1 776
Övrigt
166
SUMMA
19 523
Värderegleringen av Boo-portföljen nettoredovisades föregående år under posten Övriga skulder.
Ändringen påverkar ett antal nyckeltal och summeringar marginellt.

11 081
2 841
315
11
14 248

Not 12
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Upplupna lönekostnader
Upplupna sociala kostnader
Upplupna kostnader inköp el
Upplupna kostnader inköp elcertifikat
Övrigt
SUMMA

2018

2017

264
252
13 974
1 803
242
16 534

253
213
8 756
2 372
303
11 897

Not 13
DERIVATINSTRUMENT
2018-12-31
Omfattning
MWh

Elterminer
EPAD
SUMMA

2017-12-31

Verkligt Värde Omfattning
MWh

58 373

-14 737

84 780

-2 007

-

-

437

-26

-14 737
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Verkligt Värde

-2 033

Not 14
RESULTATDISPOSITION
Årets resultat
Balanserade vinstmedel
Summa

1 329
17 965
19 295

Styrelsen och verkställande direktören förslår att beloppet disponeras enligt följande:
Utdelning
att resterande belopp balanseras i ny räkning
Summa

1 500
17 795
19 295

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 54,8 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets
verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en
likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort
och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med
hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (Försiktighetsregeln).

Not 15
STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Vid årsskiftet fanns en chekräkningskredit om 3 mkr. Moderbolaget är borgensman.

Not 16
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Checkräkningskrediten i Boo Energi Försäljnings AB upphörde 2019-02-28.
De finansiella rapporterna undertecknades den 29 april 2019 och kommer att framläggas på ordinarie
årsstämma den 22 maj 2019.

Saltsjö-Boo den 29 april 2019

Monica Ulfhielm

Eva Helén

Ordförande

Kjell Sjöberg

David Timner

Fredrik Heleander
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den

Lars Wallén
Auktoriserad revisor
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maj 2019

Styrelsen och verkställande 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
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 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 väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Boo Energi Försäljnings Aktiebolag,
org.nr 556492-3901
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Boo
Energi Försäljnings Aktiebolag för år 2018. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 5-17 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Boo Energi
Försäljnings Aktiebolags finansiella ställning per den 31
december 2018 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för Boo Energi
Försäljnings Aktiebolag.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Boo
Energi Försäljnings Aktiebolag 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.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och består av VD har ordet (men
innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna) Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra
information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

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
förvaltning för Boo Energi Försäljnings Aktiebolag för år
2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Boo
Energi Försäljnings Aktiebolag 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.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning 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. Den verkställande direktören 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 väsentligt avseende:
* företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget
* 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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den 2019Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lars Wallén
Auktoriserad revisor
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