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LEDNINGEN HAR ORDET

Boo Energi Entreprenad AB har under 2019 haft sitt 
andra riktiga år med en löpande utförandeverksamhet 
och egen utförandepersonal (montörer, projektledare 
och arbetsledare). 

Vårt arbete med att etablera Boo Energi Entreprenad AB 
som en lokal och skärgårdsnära entreprenör med 
kvalitet och kundens behov i fokus har varit vårt primära 
mål. Allt eftersom har vi vunnit  nya affärer i vårt 
närområde med omnejd där produktportföljen har varit 
fokuserat på belysning men också solcellsinstallationer. 

Vi är i en utvecklingsfas och arbetet med att utveckla 
bolaget fortgår löpande vilket kommer att innebära en 
rad investeringar för att bygga upp verksamheten. Detta 
är att möjliggöra hanterandet av kundprojekt.  

Vårt mål är att erbjuda alla våra tjänster inom el-
entreprenader mot både befintliga och nya kunder. Det 
kan handla om offentliga upphandlingar eller 
entreprenader av belysning, entreprenader mot de

större byggherrarna (Nacka, Värmdö och Stockholm 
växer), entreprenader och underhåll mot vägföreningar 
och samfälligheter/bostadsrätts-föreningar. 

Tyvärr har Boo Energi Entreprenad AB drabbats av långa 
sjukskrivningar och en del personalomsättning som har 
resulterat i en del vitesförläggande. För att vidta åtgärder 
och bygga upp en väl fungerande organisation har vi 
bland annat valt att avbryta avtalet med Haninge 
kommun som belastar 2020 års resultat med ytterligare 
1,7 MKSEK. 

I skrivande stund pågår Corona pandemin vilket gör att 
många saker påverkar utförande av uppdragen och vi får 
se hur det kommer att påverka oss under 2020 och 
framåt. 

Boo Energi Entreprenad AB kommer att få 
organisationen trimmad och stabiliserad för att senare 
fortsätta växa under de kommande åren.

Boo Energi Entreprenad AB
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Boo Energi 
Entreprenad AB (org.nr. 556476-6243) får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Beloppen anges i 
tusental kronor (tkr) om inget annat anges. Siffror inom 
parentes avser föregående års uppgifter.

Verksamhet
Belysningsentreprenader och solcellsinstallationer i 
samarbete med Cell Solar utgör merparten av verksam-
heten. Bolaget är underentrepenör till moderbolagetBoo 
Energi ekonomisk förening avseende avtalen med 
Trafikkontoret, Stockholm Stad och Haninge kommun. 
Avtalet om belysningsentreprenad med Trafikkontoret har 
löpt på under året och efter ett övergångsavtal övergick 
även Drift och Underhåll med samma motpart 2019-10-01. 
I samband med sjukskrivningar och hög 
personalomsättning har bolaget tyvärr drabbats av en del 
viten som kommer att belasta 2020 års resultat. Av samma 
anledning har man valt av avbryta avtalet med Haninge 
Kommun mot ett skadestånd om 4 mkr. 

Bolagsstyrning
Styrning av företagets verksamheter sker genom företagets 
styrelse och av företagsledningen. Styrelsen för Boo Energi 
Entreprenad AB består av tre ordinarie ledamöter. Vid 
styrelsemöten deltar även normalt VD. Samtliga ledamöter 
utses av ägaren, Boo Energi ekonomisk förening. 

Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning för sitt 
arbete. 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 Entreprenad AB sammanträdde 
vid sju protokollförda tillfällen under 2019. Vid 
styrelsemöte informeras alltid styrelsen om bolagets 
verksamhetsutveckling och utveckling av finansiell 
ställning. Styrelsen godkänner årligen företagets 
verksamhetsplan och budget. Utöver de protokollförda 
styrelsemötena har styrelsen också genomfört två 
styrelseseminarier.

Riskhantering
Företaget har de väsentliga försäkringsbara riskerna 
försäkrade såsom egendom och ansvar.

Styrelsen och företagsledningen upprättar årligen en 
rapport över hur verksamhetsplanen har följts under 
året. Rapporten utgör en viktig del i verksamhets-
utvecklingen och revisorernas granskning av företagets 
efterlevnad av stadgarna och villkoren i koncessionen.

Resultat
Intäkterna uppgick till 29 660 tkr (18 188). 
Rörelseresultatet uppgick till -7 850 tkr (46). 

Investeringar
Verktyg och inredning till leasade bilar är inköpta under 
året.

Viktiga händelser under år 2019
Man har hyrt ett kontor på Kontrollvägen 11 i Västberga 
som är lämpligt placerad i verksamhetsområdet. Lokalen 
har dock blivit för liten så man sökar större lokaler i 
samma område.

VD i bolaget blev sjukskriven 2019-10-21 och avgick som 
VD under våren 2020. Moderbolagets VD har tillträtt som 
tillförordnad VD.

Personal
Medelantalet anställda har under året uppgått till 11,4 
(4,6). 

Utsikter för framtiden
Boo Energi Entreprenad AB hoppas få organisationen,
system och rutin trimmade och stabiliserade för att 
kunna fortsätta växa under de kommande åren och visa 
positiva resultat.

En ny affärsområdeschef har anställts och börjat idag 
2020-05-04.

För att säkra bolagets fortsatta drift så har moderbolaget 
utfärdat en kapitaltäckningsgaranti för räkenskapsåret
2020.

I skrivande stund pågår Corona pandemin vilket gör att 
många saker påverkar utförande av uppdragen och vi får 
se hur det kommer att påverka oss under 2020 och 
framåt. 
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STYRELSEN I BOO ENERGI ENTREPRENAD AB

försäkrade såsom egendom och ansvar. se hur det kommer att påverka oss under 2020 och 
framåt. 

STYRELSEN
Styrelsen, som under året har hållit sju protokoll-
förda sammanträden, har följande samman-
sättning:

Ordinarie:
ORDFÖRANDE
Ulrika Giers, Director, Commercial Operations, 
Roche Diagnostics 

LEDAMÖTER
Stefan Jansson, Enhetschef, Reijlers
Kjell Sjöberg, vd Boo Energi ek för

REPR. FÖR ANSTÄLLDA
Vakant

LEDNING
tf VD
Kjell Sjöberg

REVISORER

ORDINARIE
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, ansvarig revisor: 
Alexander McGuire, auktoriserad revisor
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning exkl. punktskatter 29 660 18 188 3 072 1 678 1 979

Resultat efter finansiella poster -7 870 42 -688 405 53

Balansomslutning 11 295 4 207 1 665 1 665 2 075

Eget kapital 1 309 1 316 1 329 1 329 1 092

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 887 -987 -353 -586,0 N/A

Antal årsanställda Antal 11,4 4,6 0,8 - -

Nyckeltal 2019 2018 2017 2016 2015

Avkastning eget kapital % -561,1 3,0 -48,5 32,1 4,7

Avkastning totalt kapital % -101,3 1,6 -41,3 21,6 3,4

Bruttovinstmarginal % -26,0 0,5 -22,0 24,5 2,7

Res. efter finansnetto/oms. % -0,3 0,0 -0,2 -0,2 0,2

Kassalikviditet % 86 145 711 743,1 214,1

Soliditet % 12,4 33,4 85,2 85,2 53,2

Avkastning på eget kapital              = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i relation till

genomsnittligt justerat eget kapital.                      

Avkastning totalt kapital = Rörelseresultat efter avskrivningar + ränteintäkter i relation

till totalt genomsnittligt kapital.                   

Bruttovinstmarginal = Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till omsättning.

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående

arbeten i relation till kortfristiga skulder.

Soliditet = Eget kapital i relation till summa tillgångar.

Förslag till vinstdisposition, i kronor

Till stämmans förfogande står

bolagets årsresultat -6 893

balanserade vinstmedel 1 214 031

Summa 1 207 138

Styrelsen och verkställande direktören föreslår

att hela beloppet balanseras i ny räkning 1 207 138

Summa 1 207 138
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Not 2019 2018

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 17 390 13 497

Försäljning till koncernföretag 12 270 4 691

S:a rörelsens intäkter 4 29 660 18 188

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror -23 079 -12 555

Övriga externa kostnader 5 -5 904 -1 882

Personalkostnader 6 -8 393 -3 658

Avskrivningar/nedskrivning anl. tillg. 7 -133 -48

S:a rörelsens kostnader -37 510 -18 142

Rörelseresultat -7 850 46

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Räntekostnader -20 -4

S:a finansiella intäkter och kostnader -20 -4

Resultat efter finansiella poster -7 870 42

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Koncernbidrag 7 863 -55

S:a bokslutsdispositioner 7 863 -55

Resultat före skatt -7 -13

Skatt på årets resultat 9 – –

Årets resultat -7 -13

RESULTATRÄKNING 
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Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Maskiner och inventarier 7 466 171

S:a materiella anläggningstillgångar 466 171

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

LAGER 606 93

PÅGÅENDE KUNDARBETEN

Pågående kundarbeten 3 710 5

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 1 621 606

Skattefordran 11 64 74

Övriga fordringar 27 37

Fordran moderbolag 874 2 314

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 12 469 907

S:a kortfristiga fordringar 3 054 3 938

KASSA OCH BANK 3 459 0

S:a omsättningstillgångar 10 829 4 036

S:a tillgångar 11 295 4 207

BALANSRÄKNING
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Not 2019 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital (1000 st med kvotvärde 100 kr) 100 100

Reservfond 2 2

S:a bundet eget kapital 102 102

FRITT EGET KAPITAL

Balanserade vinstmedel 1 214 1 227

Årets vinst -7 -13

S:a fritt eget kapital 1 207 1 214

S:a eget kapital 1 309 1 316

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfond 8 115 115

S:a obeskattade reserver 115 115

AVSÄTTNINGAR

Avsättning framtida viten 2 288 -

S:a avsättningar 2 288 -

KORTFRISTIGA SKULDER

Utnyttjad checkräkningskredit – 671

Leverantörsskulder 6 666 841

Övriga skulder 202 886

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 13 715 379

S:a kortfristiga skulder 7 584 2 777

S:a eget kapital och skulder 11 295 4 207

BALANSRÄKNING
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Not 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -7 850 46

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 - Avskrivningar 7 133 48

 - Avsättningar 2 288 -

 - Erhållna/lämnade koncernbidrag 7 863 -55

2 434 38

Erlagd ränta -20 -4

Betald skatt 10 10 -132

Nettokassaflöde från den löpande 2 424 -97

verksamheten

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET

Lager, ökning (-)/minskning (+) -513 -93

Pågående arbeten, ökning(-)/minskning (+) -3 705 42

Rörelsefordringar, ökning (-)/minskning (+) 874 -2 781

Rörelseskulder, ökning (+)/minskning (-) 4 807 1 943

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 887 -987

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -428 -173

Avyttring av materiella anläggningstillgångar - -Kassaflöde från investeringsverksamheten -428 -173

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 0 671

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 671

Årets kassaflöde 3 459 -489

Likvida medel vid årets början 0 489

Likvida medel vid årets slut 3 459 0

Förändring 3 459 -489

Insats 

kapital Reservfond

Balanserad 

vinst Årets resultat Total

Belopp vid årets ingång 100 2 1 227 -13 1 316

Överföring av föregående års resultat -13 13 0

Årets resultat -7 -7

Belopp vid årets utgång 100 2 1 214 -7 1 309

KASSAFLÖDESANALYS

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
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Not 1 - REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen och 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 värderingsprinciperna 
som använts vid upprättande av de finansiella 
rapporterna sammanfattas nedan.

Resultaträkningen

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från 
kärnverksamheten, bl a entreprenadavtal, uthyrning av 
byggelskåp samt solceller.

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 redovisas i posten 
Nettoomsättning.

Tjänste- och entreprenaduppdrag
På ej slutförda tjänsteuppdrag på löpande räkning  har 
intäkterna beräknats utifrån den aprislista som är 
aktuell i respektive kontrakt, med matchning mot utfört 
arbete före 2019-12-31. 
Befarade förluster redovisas omedelbart.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.

Erhållna utdelningar
Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla 
betalning fastställts.

Leasing
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden. Fem tjänstebil leasas av företaget.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, 
semester, bonus, bilersättningar och liknande är 
ersättningar som förfaller inom tolv 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.

Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs 
av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på 
det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall 
utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 
Nyttjandeperioder (i antal år) anges i not 7.

Nedskrivningar
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 åter-
vinningsvärdet understiger redovisat värde görs en 
nedskrivning som kostnadsförs. 

Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt 
värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Beräkningen görs per tillgång eller 
kassagenererande enhet.
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Not 3

KONCERNFÖRHÅLLANDE

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Boo Energi ekonomisk förening med organisationsnummer 714000-0204.

Not 4
RÖRELSENS INTÄKTER

2019 2018

Solceller 9 224 9 519

Extern entreprenad 4 222 3 717

Upplupna intäkter, Trafikkontoret Stockholm Stad 1 385 -

Upplupna intäkter, Haninge kommun 2 145 -

Värmepumpar och laddstolpar 415 261

NETTOOMSÄTTNING 17 390 13 497

Vidarefakturerat från Boo Energi ekonomisk förening 12 270 4 691

varav Uthyrning byggelskåp 335 265

Belysningsentreprenad, Trafikkontoret Stockholm Stad 9 654 3 297

Belysningsentreprenad, Haninge kommun 1 984 –

Belysningsentreprenad, övrigt 297 1 129

RÖRELSENS INTÄKTER 29 660 18 188

Not 5
ERSÄTTNING TILL REVISORER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 2019 2018
Revisionsuppdraget 57 20

Summa 57 20

Not 6
ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

ANSTÄLLD PERSONAL PER 31 DEC 2019 2018

Kvinnor 2 -

Män 13 7

15 7

Medeltalet anställda i bolaget har under året uppgått till 11,4 (4,6).

Not 2 - VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att före-
tagsledning 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 till-
gångar och skulder i framtiden. Det görs också bedöm-
ningar 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 redo-
visas i resultaträkningen under det räkenskapsår som 
ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om 
ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår. Viktiga uppskattningar och bedömningar 
beskrivs nedan.

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna 
skattefordringar och skulder vilka förväntas bli reali-
serade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa 
uppskjutna skatter måste vissa antaganden och upp-
skattningar göras avseende framtida skattekonsek-
venser som hänför sig till skillnaden mellan i balans-
räkningen redovisade tillgångar och skulder och mot-
svarande skattemässiga värden.
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Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

Styrelse 2019 2018
Kvinnor 1 1

Män 2 2

3 3

2019 2018

Löner och andra ersättningar 5 739 2 481

Sociala avgifter 1 947 862

Pensionskostnader 559 301

Varav till VD och styrelse

Löner och andra ersättningar 956 136

Sociala avgifter 301 43

Pensionskostnader 139 –

Fakturerade styrelsearvoden – 88

SUMMA MEDARBETARKOSTNADER 8 244 3 733

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. VD sjukskrevs 2019-10-21 och har inte verkat som VD sedan dess. Lönen är dock redovisad 

under lön till VD och styrelse. Med anledning härav har ordförande intagit en aktivt stöttande roll och därför 

fakturerat arvode om 122 tkr.

Not 7
AVSKRIVNINGAR OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

För anläggningarna har avskrivningar enligt plan belastat rörelseresultatet med följande belopp och pro-

centsatser per helår på anskaffningsvärdet. Redovisning av datorer sker under maskiner och inventarier.

AVSKRIVNINGAR % PER ÅR ANTAL ÅR

Maskiner och inventarier 20 5

Maskiner och 

inventarier Total

Ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående balans 239 239

Investeringar 428 428

Utgående balans 667 667

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 68 68

Årets avskrivning 133 133

Utgående balans 201 201

Utgående planenligt restvärde 466 466

Not 8
PERIODISERINGSFOND

2019 2018

Periodiseringsfond tax-17 enligt BR 101 101

Periodiseringsfond tax-16 enligt BR 14 14

SUMMA 115 115

Återföring ska göras senast sex år efter avsättning.
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Not 9
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2019 2018
Aktuell skatt – –

SUMMA – –

Redovisat resultat före skatt -7 -13

Skatt enligt gällande skattesats (21,4%) -1 -3

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader: 1 3

Schablonränta på periodiseringsfond 0 0

Redovisad skattekostnad 0 0

Not 10
BETALD SKATT

2019 2018

Skatt på årets resultat – –

Årets förändring av skatteskulden enligt BR 10 132

SUMMA 10 132

Not 11
SKATTESKULD/FORDRAN

2019 2018

Obetald skatt från föregående år – 10

Inbetald preliminärskatt 64 64

SUMMA 64 74

Not 12
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2019 2018
Upplupna entreprenadintäkter 333 823

Förutbetald kostnader 136 83

SUMMA 469 907

Not 13
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2019 2018
Upplupna lönekostnader 268 103

Upplupna sociala kostnader 415 241

Övrigt 33 35

SUMMA 715 379
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Not 14
RESULTATDISPOSITION

Årets resultat -7

Balanserade vinstmedel 1 214

Summa 1 207

Styrelsen och verkställande direktören förslår att beloppet disponeras enligt följande:

att resterande belopp balanseras i ny räkning 1 207

Summa 1 207

Not 15
STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Vid årsskiftet fanns en chekräkningskredit om 3 mkr. Moderbolaget är borgensman.

Not 16
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Avtal om förlikning har träffats med Haninge Kommun. Man avbryter samarbetet i förtid mot ett skadestånd om 4 mkr

som ska regleras i juni 2020. Upplupna viten vid årsskiftet om 2,3 mkr ingår i denna summa.

Viten är fakturerade från Stockholm Stad om sammanlagt 1,3 mkr. Vi bestrider vissa av dessa. Viten för 264 tkr kommer

ges tillbaka. Dessa är inte inräknade i tidgare nämnda belopp.

De finansiella rapporterna undertecknades den 4 maj 2020 och kommer att framläggas på ordinarie årsstämma 

den 2 juni 2020.

Ulrika Giers Kjell Sjöberg

Ordförande tf  Verkställande direktör

Stefan Jansson

             Vår revisionsberättelse har avgivits den     maj 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Alexander McGuire, auktoriserad revisor

Saltsjö-Boo den 4 maj 2020
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