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VD har ordet
RESULTAT

vid t ex småärenden för att istället gå och på så sätt påverka
miljön, hälsan och ekonomin på ett positivt sätt!

Resultat efter finansnetto uppgick till 2 076 tkr (+ 878).
Resultatet är positivt och det är med spänt intresse och stor
optimism som vi ger oss in i 2018. Det som skapat den positiva
trenden vi är i just nu är att vi, som företag, har hittat vårt sätt att
förmedla Boo Energi på och att vi håller våra löften till er
kunder. Vi har lyckats öka vår omsättning och genom förbättrad
kostnadsstruktur även stärkt våra marginaler. 2017 är ett år att
vara stolt över!

ELINKÖP
Vi köper in el på Nord Pool via Scandem Market AB, med vilka
vi har ett leverans- och balansansvars-avtal. 2016 års förbättrade
rutiner sitter bra och vi har god kontroll över elinköpen.
ELPRISER
Det rörliga priset 2017 har stigit marginellt mot föregående år
(8%). Till skillnad från föregående år, har 2017 haft en mer
stabil prisnivå, där det skiljer 8,3 öre/kWh mellan den dyraste
och billigaste månaden. 2016 var differensen hela 22,1 öre/kWh!
Att prisbilden legat jämnt över året är ett tecken på att
producenterna haft bra kontroll över produktionen.
Framtidsutsikterna är alltid svåra att sia om, men om vi jämför
med övriga Europa, där prisnivån ligger över den nordiska, samt
att elproduktionen kommer bli mer väderberoende framåt ger
signaler om att prisnivån kommer bestå alternativt öka samt att
prisbilden troligtvis bli mer varierad än 2017. Det rörliga elpriset
samt 1-årsavtalet är de priskonstruktioner som var dyrast under
2017 samtidigt som Boo-portföljen och 3-årsavtalet var billigast.
Nu i början av 2018 har prisförhållandena mellan 1- och 3årsavtalen svängt.

KUNDER
Såväl vårt kundantal som våra volymer har ökat under året. Alla
kunder är såklart väldigt viktiga för oss, men det finns en extra
stolthet i att vi numera levererar el till bland annat KSSS
(Kungliga Svenska Seglarsällskapet), Stockholm Live (Globen,
Tele2 Arena, Annexet och Hovet) och några fina fastighetsbolag
med gott renommé.
Känslan är att vi fått ihop ett antal viktiga faktorer till en helhet.
Alla dessa faktorer får plats i de 20 ord vi numera marknadsför
bolaget med.
Sveriges hälsosammaste energibolag, med en nära och genuint
bra service, som alltid levererar 100% miljömärkt el till ett
utmärkt pris! Det är denna mening vi vill förmedla till alla våra
kunder och övriga delar av Sverige och världen. Vi känner oss
trygga med orden och vi är även nominerade till årets
Nackaföretag 2017!
Sveriges hälsosammaste energibolag.
Under hösten 2017 blev Boo Energi världsunika på så sätt att
våra kunder är de första i världen som kan träna ner sitt hushålls
elräkning. Vi har tagit fram en app som enkelt beskrivet
omvandlar våra kunders förbrända kalorier (kcal) till
kilowattimmar (kWh)! Vid månadens slut räknar vi av våra
kunders egenproducerade kWh, så dessa kommer som en
hälsorabatt på nästkommande elräkning. 860 kcal = - 1 kWh!
Nära och genuint bra service.
Boo Energi fyller snart 100 år och vårt främsta adelsmärke har
alltid varit en nära relation till våra kunder med en väldigt
kunnig personal och bra service. Hela Boo Energis personal
finns för våra kunder. I 2017 års stora kundservice utförd av
TJM Group, där över 50 energibolag deltog, gav ni kunder oss
återigen omdömet ”Mycket väl godkänt” och vi hamnade bland
de bästa energibolagen. Stort tack!
2016 startade vi fonden 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. Fonden gör oerhört stor nytta och vi har hjälpt
flera hundra utövare med allt från medlemsavgifter och
utrustning till teambuilding och idrottsevent.
Alltid levererar 100% miljömärkt el till ett utmärkt pris!
Vi köper enbart in miljömärkt el till våra kunder. Den el vi köpte
in under 2017 producerades till 99% av vatten och till 1% av
vind. Om man vill ha el producerad från ett icke förnyelsebart
energislag får man helt enkelt välja någon annan än Boo Energi.
Vi är 100% miljö!
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. Genom
att samla ihop våra kunders elvolymer till en stor mängd el, låter
vi våra professionella elhandlare köpa in el när de ser att det är
som mest gynnsamt att handla. Som kund behöver ni aldrig
engagera er i inköpen då leveransen hela tiden löper på med
elinköp av proffs, som historiskt har lyckats 7 % bättre än
marknadsindex. Som konsument har man dessutom alltid tre
månaders uppsägningstid. Nu kan ni även träna ner ert hushålls
elräkning vilket är helt unikt för Boo Energis kunder. Detta
kallar vi ett utmärkt pris med sjysta villkor!

Den absolut populäraste prisprodukten under året var återigen
Boo-portföljen, en sorts mix av bundet och rörligt elpris där våra
professionella elhandlare förvaltar fram ett lugnt rörligt pris.
Boo-portföljen finns som val för både våra konsumenter och
företagskunder.
Elcertifikaten har varit nere i bottennivåer under 2017, eftersom
tillförseln av elcertifikaten har varit hög i förhållande till
efterfrågan av dessa.
MILJÖ OCH VÅR FÖRNYELSEBARA EL
99 % av den el vi levererade 2017 producerades av vatten, och
resterande 1 % producerades av vind. Miljön är i fortsatt stort
fokus för Boo Energi, och vi fortsätter framöver jobba aktivt för
att minska klimatpåverkan.
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.
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.
UTSIKTER FÖR ÅR 2018
2018 blir ett spännande år ur flera aspekter.
Sveriges hälsosammaste energibolag, med en nära och genuint
bra service, som alltid levererar 100% miljömärkt el till ett
utmärkt pris kommer marknadsföras mer samtidigt som vi ska
dra nytta av våra fina referenskunder som kommit in under 2017.
Vidareutveckling kommer ske av vår hälsosamma app, E2E
(Energy 2 Energy).
Mycket är redan förberett och vi står redo för att ha stort fokus
på nya kunder och framför allt våra viktiga befintliga kunder.
Det är ni som skapar möjligheter för oss att bli ännu duktigare
och tar fram ännu bättre kundvänliga mervärden.
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 2018.

De största nyheterna för året är såklart att stora kända företag
börjar välja Boo Energi nu framför de ca 135 övriga
elleverantörerna, och såklart årets snackis i energi och delar av
friskvårdsbranschen, där Boo Energi är världsunika med sin
lösning där man kan träna ner sitt hushålls elräkning.
Med vår app, E2E, där du tränar ner ditt hushålls elräkning,
hoppas vi att våra kunder tack vare denna tjänst låter bilen stå

Fredrik Heleander
VD Boo Energi Försäljnings AB
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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.
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.

Styrelsen och verkställande direktören för Boo Energi
Försäljnings AB (org.nr. 556492-3901) med säte i
Saltsjö-Boo får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31. Beloppen
anges i tkr om inget annat anges. Siffror inom parentes
avser föregående år.
Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick
till 2 076 tkr (878 tkr). Det förbättrade resultatet förklaras
främst en förbättrad marginal i elaffären. Detta har
uppnåtts trots att marginalen på anvisningspriset nu har
sjunkit jämfört med föregående år samt att antalet kunder
med denna produkt har minskat med anledning av de nya
lagkraven gällande information till nämnda kundkategori.

Marknadsprisrisk
Elprisrisk
Företagets försäljning av el till kunder sker såväl till
rörliga priser som fasta priser. På balansdagen hade något
mer än 75 % (50 %) 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
Företagets har ingen ränterisk eftersom det inte finns
några lån.

Verksamheten
Boo Energi Försäljnings AB erbjuder varor och tjänster
inom elhandel och energibesparande produkter.
Försäljning och resultat
Boo Energi Försäljnings AB ökade intäkterna till 85 411
(84 585) och har ökat försäljningen i volym till 229 GWh
(224). Elpriserna har varit relativt stabila under 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. Inga större avvikelser har dock
skett under året.
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.

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.

3,5% (4) av volymen är anvisningsleveranser. De övriga
96,5 % fördelar sig till 27,7 % (32) på bundna avtal, 49,1
% (50) rörliga avtal och 18,5 % (14) utgörs av den sk
kallade Boo-portföljen som är en förvaltad produkt. Det
genomsnittliga avtalspriset på bundna avtal ligger idag på
36,3 (37,3) öre/kWh. Vid årsskiftet var dessa avtal
säkrade till ett pris om i genomsnitt 27,0 (27,9) öre/kWh.
Den säkrade volymen var vid årsskiftet 85,2 (105,1)
GWh. Säkringspriset på nämnda volym var (inkl EPAD)
23,0 (29,3) mkr och marknadspris per balansdagen var
21,0 (25,0) mkr. Rent teoretiskt uppstår en förlust om 2,0
mkr (4,3 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.

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 5,3 tkr (2016: 2,2 mkr) som snabbt kan
omsättas i kassamedel, för hantering av likviditetsrisken.

Finansiella riskfaktorer
Företaget utsätts genom sin verksamhet för olika
finansiella risker: marknadsrisk (elprisrisk och
valutarisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Företagets

Personal
Boo Energi Försäljnings AB köper kundservicetjänster
och övrig administration från Boo Energi ekonomisk
förening. Personalen i försäljningsbolaget ansvarar för
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försäljningen, marknadsföringen samt har kontakten med
elhandelskunderna, speciellt med företagen. Utöver VD
fanns två säljare anställda i bolaget. En säljare lämnade
bolaget den 31 mars 2017. En ny säljare började 1
oktober 2017.

I styrelsen för företaget, Boo Energi Försäljnings AB
består av fem 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
kompletteras med en attestinstruktion.
Styrelsen för Boo Energi Försäljnings AB sammanträdde
vid sex protokollförda tillfällen under 2017. Vid
styrelsemöten informeras alltid styrelsen företagets
verksamhetsutveckling och utveckling av finansiell
ställning. Styrelsen godkänner årligen företagets
verksamhetsplan och budget. Utöver de protokollförda
styrelsemötena har styrelsen också genomfört två
styrelseseminarier.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 1 maj 2017 ändras anvisningspriset från ett fastpris
till ett rörligt pris. Från sommaren har regelverket kring
information till anvisningskunder skärpts, vilket innebär
att vi i slutet på varje kvartal skickar ut avtalserbjudanden
till alla anvisningskunder.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har hittills inträffat.
Bolagsstyrning
Styrning av företagets samlade verksamheter sker genom
företagets styrelse och av företagsledningen.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning exkl. punktskatter
Rörelseomsättning
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 anställda, st

2017
85 211
85 411

2016
84 062
84 585

2015
74 942
75 309

2014
92 167
93 135

2013
111 722
112 509

2 085
2 076

884
878

2 795
2 792

-258
-205

3 285
3 318

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

64 026
21 091
18 360
161

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

37
14,9
6,1
2,9

3

3

2

3

3

Kommentar
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 eget kapital + 78 % av genomsnittliga obeskattade reserver.
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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STYRELSEN
ORDFÖRANDE

Monica Ulfhielm, styrelseledamot, Boo Energi ek för
LEDAMÖTER

Eva Helén, civilekonom
Lars Nordström, professor i kraftsystemstyrning
Kjell Sjöberg, VD, Boo Energi ek för
David Timner, civilekonom

LEDNING
VD
Fredrik Heleander, byggnadsingenjör
REVISORER
ORDINARIE

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, huvudansvarig revisor, Lars Wallén, auktoriserad revisor
(PwC)

Förslag till vinstdisposition i kronor
Till årsstämmans förfogande står
årets vinst
balanserade vinstmedel
Summa
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att beloppet disponeras
enligt följande:
Utdelning
Balanseras i ny räkning
Summa

1 119 912
18 345 325
19 465 237

1 500 000
17 965 237
19 465 237

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 37,7 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).

5

RESULTATRÄKNING

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AB

Not

2017

2016

85 211
200
85 411

84 062
523
84 585

-74 938
-23
-5 464
-2 837
-64
-83 326

-75 179
-115
-5 370
-3 037
-83 701

2 085

884

0
-9
-9

1
-7
-6

2 076

878

6
-580
-573

1 111
1 111

1 503

1 989

-383

-458

1 120

1 532

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning exkl. punktskatter
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
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RÖRELSENS KOSTNADER

Inköp elkraft
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

5
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Rörelseresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
BOKSLUTSDISPOSITIONER

Förändring överavskrivningar
Förändring periodiseringsfond
Summa bokslutsdispositioner

7

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

8

Årets resultat
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BALANSRÄKNING
BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AB

Not

2017

2016

130

-

3

10

4
310
16 965
20 642
13 933
51 854

86
235
17 779
22 270
13 672
54 041

5 300

4 825

Summa omsättningstillgångar

57 157

58 877

Summa tillgångar

57 287

58 877

1 000
200
1 200

1 000
200
1 200

FRITT EGET KAPITAL
Balanserade vinstmedel
Årets vinst
Summa fritt eget kapital

18 345
1 120
19 465

18 314
1 532
19 845

Summa eget kapital

20 665

21 045

-6
2 765
2 759

2 186
2 186

14 832
7 134
11 897
33 863

16 772
5 781
13 094
35 646

57 287

58 877

TILLGÅNGAR
IMMATERIELLA ANLÄGGNINSGTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
LAGER
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Skattefordringar
Fordran koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

9
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KASSA OCH BANK
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SKULDER OCH EGET KAPITAL
BUNDET EGET KAPITAL
Aktiekapital (1000 st med kvotvärde 1000 kr)
Reservfond
Summa bundet eget kapital

OBESKATTADE RESERVER
Överavskrivningar
Periodiseringsfond
Summa obeskattade reserver

7

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

12

Summa eget kapital och skulder
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KASSAFLÖDESANALYS
(Belopp i tkr)
BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AB

Not

2017

2016

2 085

884

65

-

0
-9
-458
1 683

1
-7
-533
345

7
2 262
-1 783
2 169

-3
-15 484
9 605
-5 536

-195
-195

-

-1 500
-1 500

-1 500
-1 500

474

-7 036

4 825
5 300
474

11 861
4 825
-7 036

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapitalet.
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KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSEKAPITALET:

Varulager, ökning (-)/minskning (+)
Kortfristiga rörelsefordringar, ökning (-)/minskning (+)
Kortfristiga rörelseskulder, ökning (+)/minskning (-)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella tillgångar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lämnad utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Belopp i tkr
Belopp vid årets ingång 2017-01-01
Överföring av föregående års resultat
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2017-12-31

Aktiekapital Reservfond
1 000
200

1 000

8

200

Balanserat
resultat
18 314
1 532
-1 500
18 346

Årets
Summa
resultat eget kapital
1 532
21 045
-1 532
-1 500
1 120
1 120
1 120
20 665

Not 1 - REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

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.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört
med föregående år.
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de
finansiella rapporterna sammanfattas nedan.

Balansräkning
Elcertifikat och ursprungsgarantier
Elcertifikat och ursprungsgarantier värderas till
verkligt värde vid produktionstillfället. Dessa tillgångar utgör immateriella rättigheter och är att jämställa med betalningsmedel eftersom de som huvudregel 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 förs in först ut.

Resultaträkning
Intäktsredovisning
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.

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.

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.
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 Varulager m.m. Befarade förluster redovisas omedelbart.

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.

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 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.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.
Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den
underliggande tillgångens avkastning enligt
effektivräntemetoden.
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
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Varulager
Lagret av handelsvaror värderas till 97 % av
anskaffningsvärdet.

är avsedd att säkras, att effektiviteten löpande kan
visas vara tillräckligt hög genom effektivitetsmätningar och att säkringsdokumentation har
upprättats. Bedömningen om huruvida säkringsredovisning ska tillämpas görs vid ingången av
säkringsrelationen. Redovisning av värdeförändringen beror på vilken typ av säkring som ingåtts.
Förluster hänförliga till den säkrade risken redovisas inte så länge som säkringsförhållandet består.

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.

Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in
samt när säkringen inte längre uppfyller villkoren
för säkringsredovisning.

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.

Kassaflödessäkringar
Kassaflödessäkringar används huvudsakligen i
följande situation:
* När valutaterminer används för säkring av
valutarisk i framtida inköp och försäljning i
utländsk valuta.

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.

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.

Övrigt

Samtliga säkrade poster värderas till säkrad kurs så
länge som kraven för säkringsredovisning är
uppfyllda.

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 säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Det krävs
också att säkringen effektivt skyddar den risk som

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.

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.
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.
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Not 3 KONCERNFÖRHÅLLANDE
Bolaget ingår i en koncernredovisning som upprättas av Boo Energi ekonomisk förening med
organisationsnummer 7140000-0204.räkenskapsår.
Not 4
NETTOOMSÄTTNING EXKL.
PUNKTSKATTER

Elförsäljning
NETTOOMSÄTTNING EXKL.
PUNKTSKATTER
Punktskatter

Nettoomsättning

2017
85 211

2016
84 062

85 211
66 915
152 126

84 062
59 395
143 457

2017
75
75

2016
81
81

Not 5
ERSÄTTNING TILL REVISORER

Revisionsuppdraget
Total ersättning till revisorer

Not 6
ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medeltalet anställda har under året uppgått till 2,5 (3,1) st.
ANSTÄLLDA PER 31 DECEMBER

Män
Kvinnor

Könsfördelning i styrelse (antal)
Män
Kvinnor

Löner och andra ersättningar
(varav VD och styrelse)
Sociala avgifter
(varav VD och styrelse)
Pensionskostnader
(varav VD och styrelse)
Fakturerade styrelsearvoden
SUMMA MEDARBETARKOSTNADER

2017
3
3

2016
2
1
3

2017
3
2
5

2016
3
2
5

2017
1 652
(1 070)
618
(316)
278
(175)
175
2 723

2016
2 086
(1 112)
714
(321)
279
(167)
87
3 166

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.
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Not 7
2017
-580
-580

PERIODISERINGSFOND

Återföring per.fond enligt RR
Avsättning per.fond enligt RR
SUMMA

2017
580
377
807
64
937
2 765
SUMMA
Återföring skall göras senast sex år efter avsättning.
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

2016
1 489
-377
1 111
2016
377
807
64
937
2 186

Not 8
2017
383

2016
458

75
458

75
533

1 503
331

1 989
438

51
1
383

17
4
458

2017

2016

20 642
20 642

22 270
22 270

BETALD SKATT

Årets skatt enligt RR
Årets förändring av skattefordran enligt
BR
SUMMA

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av:
- Ej avdragsgilla kostnader
- Schablonränta på per.fond
SUMMA

Not 9
ÖVRIGA FORDRINGAR

Förskott Scandem Market AB,
elhandel
SUMMA

Not 10
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA
INTÄKTER

Upplupna elintäkter
Moms på förskott till Scandem
Övrigt
SUMMA

2017
11 081
2 841
11
13 933

2016
10 791
2 727
154
13 672

För checkräkningskrediten har det ställts en säkerhet om 3 mkr i form av en företagsinteckning.
Direkt efter årsskiftet har checkräkningskrediten sagts upp och avslutats.
Not 11
2017
3 000
3 000

STÄLLDA SÄKERHETER

Total checkräkningskredit
- Varav outnyttjad
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2016
3 000
3 000

Not 12
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2017
253
213
8 756
2 372
303
11 897

Upplupna lönekostnader
Upplupna sociala kostnader
Upplupna kostnader inköp el
Upplupna kostnader inköp elcertifikat
Övrigt
SUMMA

2016
74
148
8 473
4 191
208
13 094

Not 13
DERIVATINSTRUMENT

2017-12-31
Omfattning
MWh

Elterminer
EPAD
Belopp vid årets utgång

84 780
437

2016-12-31
Verkligt värde

-2 007
-26
-2 033

Omfattning
MWh

Verkligt
värde

105 104
437

Not 14
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Inga väsentliga händelser har hittills inträffat.

Not 15
RESULTATDISPOSITION
Årets resultat
Balanserade vinstmedel
Summa

1 120
18 345
19 465

Styrelsen och verkställande direktören förslår att beloppet disponeras enligt följande:
Utdelning
Balanseras i ny räkning
SUMMA

Saltsjö-Boo den 24 april 2018

Monica Ulfhielm
Ordförande

Eva Helén

Kjell Sjöberg

Lars Nordström

David Timner

Fredrik Heleander
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB

Lars Wallén
Auktoriserad revisor
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2018

1 500
17 965
19 465

-4 321
2
-4 319
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