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“Med känsla för kundens behov är vi det
självklara hållbara energivalet.
Detta genom att sälja klimatpositiv el till
utmärkt pris, med personlig service och
starka mervärden.”
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VD HAR ORDET
INLEDNING
Året 2021 kommer vi inom elbranschen minnas många
år framöver. Vi gick från ett år med historiskt låga
elpriser 2020 till historiskt höga elpriser 2021. Det
rörliga elpriset blev mer än tre gånger så högt jämfört
med föregående år och vi fick lära oss ord som effekt
brist, obalans i elnätet, elprischock, prisområden och
elpriskompensation.

våra fokusområden blev bredare än vad vi tänkt från
början.
Det starka säljfokuset i början av året flyttades under
året mer och mer över till underhåll av befintliga kunder,
systemimplementering och uppbyggnad av
energitjänster. En viss tidspress skapades, vilket gjorde
att vi ändrade riktning och återigen la ett större fokus på
framtiden. När vi väl är intrimmade i vår nya systemmiljö,
som ger både oss och våra kunder stora fördelar över tid,
kommer ökat fokus på nya kunder återigen ta fart.

Politikerna skyllde på Putin som trissade upp gaspriser
na, vilket gjorde att vi fick rekordhöga elpriser. Det
stämmer att utbud och efterfrågan styr priset, och att
den dyraste produktionskällan sätter slutpriset. 1 detta
fall har det varit den ryska gasen. Det är däremot vi
själva som satt oss i en beroendesituation av att köpa
fossilproducerad el från Europa när efterfrågan på el
stiger i Sverige. Den enkla förklaringen till vår beroendesituation av Europa är att vii Sverige sedan lång tid
tillbaka inte byggt ut stametnätet i den takt som krävs
för att få ner all förnyelsebar el till mellersta och södra
delarna av landet, samtidigt som vi minskat på baskraften av el via kärnkraftverk.

1 slutet av året bytte vi ut vårt affärssystem, där en
förändring ut mot kund blev ny fakturalayout.
Samtidigt kom den så kallade “elprischocken” med
kraftigt stigande elpriser. Kombinationen skapade ett
extra stort tryck hos kundservice.
De produkter och tjänster som har fått mest
uppmärksamhet under året och som uppskattas av våra
kunder är 110% klimatpositiv el och Boo-portföljen.

Coronan har följt oss under året med nya mutationer,
många har blivit sjuka, men vaccinet har gjort att ingen
blivit allvarligt sjuk. Utvecklingen med hemmakontor och
möten via webben har gjort att det fungerat bra för
många verksamheter att arbeta hemma, vilket är
positivt och skapar större flexibilitet i framtida arbets
miljöer och arbetssätt.

KUNDER

Med koncernens nya vision, “Hållbara energilösningar,
där innovation möter tradition”, menar vi att allt vi gör
ska ge positiva effekter för oss, våra partners och kunder
över tid gällande ekonomi, klimat och samhället/det
sociala. Genom produkter som 110 % klimatpositiv el och
Boo-portföljen, i kombination med vår prisbelönta
service och nu även energitjänster som fokusområde
känner vi att vi står bakom vår vision och gör allt för att
leva upp till den.
Men allt kan alltid bli bättre och vi har fler nyheter som
kommer presenteras under 2022.

RESULTAT

Resultat efter finansnetto minskade till 1 346 tkr (+ 2
257) samtidigt som volymen för våra nya kunder ökat
med ca 24 GWh (+10 GWh). Faktorer som slår hårt mot
resultatet är dels investeringar i nya system och
personal, men framför allt den turbulenta elmarknaden.
Risken har ökar rejält i och med den volatilitet som finns
i elmarknaden vilket blir en ökad kostnad för oss som
elhandelsbolag. Den fakturerade volymen landade på
293 GWh (255 GWh), där volymökningen beror på
nyförsäljning samt ökad elanvändning på grund av ett
kallare 2021 jämfört mot 2020 års milda väder.

Jag skulle vilja lyfta en speciell affär som visar att vår
satsning på miljön är viktig.
1 oktober inledde vi ett långsiktigt samarbete med Kia
Sweden, där alla deras nybilsköpare av laddbara Kiabilar
även får ett klimatpositivt elavtalserbjudande från oss på
Boo Energi.
Kia vill ta ansvar även efter att de sålt den laddbara bilen
i sin rörelse mot bättre klimat och minskade
koldioxidutsläpp. Därmed föll valet på Boo Energi som
partner, främst för vårt hållbarhetsarbete, genuina
service och för att vi enbart säljer klimatpositiv el.

FOKUSOMRÅDEN
Vid årets ingång var fokus att bibehålla befintliga kunder
samt öka mängden nya kunder i en hanterbar takt och
samtidigt skapa ett bra resultat. Parallellt med detta såg
vi att energitjänsteområdet, med ökat antal laddbara
bilar och ökad microproduktion i vår närhet, kommer
påverka elsystemet och skapa en bredare marknad.
Grunderna för vårt nya affärsområde energitjänster i
kombination med implementering av helt nytt
affärssystem inklusive kringliggande system gjorde att

HÅLLBARHET

1 vår första hållarhetsrapport 2021 beskriver vi vårt
hållbarhetsarbete och varför det är viktigt att fokusera på
rätt saker.
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Vi satte upp fyra olika delmål, varav tre fick positivt
utfall.

beroende av rysk gas. Gasen har varit högt prissatt vilket
innebär att elpriset blir högt och den el vi får in i landet är
sämre miljöval än Nordens egenproducerade el.
Emellanåt, då vi har mycket vind i Sverige och Europa kan
vi däremot få riktigt låga elpriser. Till och med negativa
priser.

1. Sälja och installera minst 150 laddboxar (fossila
bränslen byts ut mot el med låga utsläpp).
2. Vi ska minska de globala utsläppen av koldioxid med
8 192 ton C02 genom ökad elvolym. Genom en
volymökning på 38,2 GWh av 110 % klimatpositiv el
minskade vi utsläppen med 13 953 ton jämfört med
“Nordisk elmix” och 1 395 ton/år jämfört med 100%
förnyelsbar el. Det är ett fantastiskt resultat!

Det rörliga snittpriset på elbörsen ökade från 2020 års
medelpris på 22,1 öre/kWh till årets 67,2 öre/kWh vilket
innebär en ökning med hela 45,1 öre/kWh! Alla priser är
exkl. moms, inköpskostnader, elcertifikat och påslag.
Boo-portföljen har sedan starten november 2015 varit
drygt 6 öre/kWh billigare än det rörliga elpriset.

3. Minska pappersutskicken med 5 i förhållande
mellan papparsutskick och digitala utskick. Resultatet
pekar mot en minskning på 8-10 %, men vi har inget
exakt svar i skrivande stund.

Framåt kan vi räkna med ett rörligt elpris med kraftiga
svängningar och ett troligt högre snittpris än de tidigare
normalåren. Då är det bra att välja Boo-portföljen.

4. Öka inköp av förnyelsebar el med 500 000 kWh från
våra microproducenter. Här kom vi endast upp till en
dryg tredjedel av målet, 168 000 kWh

UTSIKTER FÖR ÅR 2022

Nytt år med nya möjligheter! Vi fortsätter utveckla vårt
arbete kring hållbarhet, där service, klimat och ekonomi
är viktiga byggstenar. Energitjänster blir ytterligare ett
fokusområde för att möta kundbehovet. Vårt interna
arbete med nytt affärssystem och dess utveckling för
bättre arbetsfunktionalitet internt och bättre service till
våra kunder är självklart även det en viktig del i vår
fortsatta utveckling till nöjdare kunder och kollegor.

ELPRISER

Hur kan elpriset plötsligt gå från rekordlågt 2020 till
rekord högt 2021?
Enkelt förklarat handlar det om lång- och kortsiktigt
dålig energipolitik i kombination med en stor
väderomstältning mellan 2020 och 2021. Vårt stamnät
klarar inte av överföring av el från norr till söder när
energibehovet ökar. Det vill säga när väderleken är
normalkall med hög elanvändning under vardagarna då
samhället går på för fullt, samtidigt som vi skurit ner på
baskraftproduktionen i mellersta och södra delarna av
landet, utan att ha ersatt med energi som kan
lagerhållas i stor skala. Resultatet av dessa politiska
beslut, som påbörjades på 1980-talet, gör att vi inte får
tillräckligt med el när vi väl behöver den. Då får vi
importera från Europa, där Tyskland via politiska val för
cirka tio år sedan hamnat i en energisituation som gör
att deras basproduktion minskat kraftigt och därmed är

Nu när vi ger oss in i 2022 vill jag rikta ett stort tack till
medarbetare, partners och kunder för det gångna året
med förhoppning om ett fortsatt gott samarbete. Ett
extra stort tack till vår kundservice och de säljare som
stöttat kundservice som hanterat enormt högt tryck i
samband med elprischocken, som dessutom olyckligt
sammanföll med vårt byte till nytt affärssystem.
Fred rik Heleander
VD Boo Energi Försäljnings AB
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Boo Energi
Försäljnings AB (org.nr. 556492-3901) med säte i Saltsjö
Boo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2021-01-01 2021-12-31. Beloppen anges i tkr om inget
annat anges. Siffror inom parentes avser föregående år.

Säkringspriset på nämnda volym var (inkl EPAD) 22,3

(16,4) mkr och marknadspris per balansdagen var 22,4
(15,3) mkr. Rent teoretiskt uppstår en förlust om 0,1 mkr
(vinst 1,1 mkr) om alla kontrakt skulle ha lösts vid
årsskiftet, men eftersom alla terminsaffärer har ett
motsvarande kundavtal till de ovan nämnda snittpriserna
kommer denna vinst aldrig att uppstå. Se vidare not 13.

—

Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till
1 346 tkr (2 257 tkr). De höga elrpiserna i slutet av året
påverkade resultatet negativt då känsligheten ökar kring
säkringsnivån.
Verksamheten
Boo Energi Försäljnings AB erbjuder varor och tjänster
inom elhandel och energibesparande produkter.
Försäljning och resultat
Boo Energi Försäljnings AB ökade intäkterna till 198 993
(105 142) och har ökat försäljningen i volym till 293 GWh
(256) varav 1,7 GWh (1,5) utgjorde solel. Elpriserna
fortsätter att variera från år till år. Från 2020, det varmaste
året sedan mätningarna började satte elpriserna i slutet av
2021 nya rekord av orsaker vi nu alla känner till allt för väl.
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 volym risker.

Finansiella riskfaktorer
Företaget utsätts genom sin verksamhet för olika finan
siella 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 finan
siella resultat. Företaget använder derivatinstrument för
att säkra viss riskexponering. Riskhanteringen sköts sedan
2019-01-01 av Entelios AB enligt policies som fastställts av
styrelsen. Entelios AB identifierar, utvärderar och säkrar
finansiella risker i nära samarbete med företaget.
Befintliga kontrakt finns kvar hos den tidigare samarbets
partnern 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

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 Entelios AB har upprättats.
Styrelsen blir löpande informerad vid större avvikelser i
enlighet med riskpolicy och förvaltningsinstruktion.
Förvaltningsinstruktionen ses över minst en gång per år. 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.
Anvisningsleveranser och bundna avtal fortsätter att
minska. Rörliga avtal har också minskat något. Alltihop till
för mån för den sk kallade Boo-portföljen som är en
förvaltad produkt och utgör med god marginal över hälften
av vår produktportfölj.
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Företagets försäljning av el till kunder sker såväl till rörliga
priser som fasta priser. På balansdagen hade cirka 90 %
(89 %) 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 pris-områden 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 säkrat 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.

De kraftiga prisökningarna under slutet av året samt den
kyliga starten av året har påverkat resultatet negativt
men trots detta har ändå ett positivt resultat skapats.

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.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Rysslands invation av Ukraina påverkar hela
energisektorna extremt mycket. Vi följer utvecklingen
noggrant.

Likviditetsrisk

Kassaflödesprognoser upprättas och analyseras löpande av
företaget för att säkerställa att företaget har tillräckligt
med kassamedel för att möta behovet i den värdepapper,
beroende på vilket instrument som har lämplig löptid eller
tillräcklig likviditet för att tillgodose utrymmet som be
stäms av ovan nämnda prognoser. På balansdagen hade
företaget inga medel på sitt placeringskonto. Sedan 201901-01 gäller avtalet med Entelios och i detta utgår inga
förskott vilket har förbättrat likviditeten avsevärt.
Personal

Boo Energi Försäljnings AB köper kundservicetjänster och
övrig administration från Boo Energi ekonomisk förening.
Från 2021-01-01 är all personal som arbetar med
kundservice anställd 1 Boo Energi Försäljnings AB för att
ytterligare förtydliga uppdraget för kundservice.
Personalen 1 försäljningsbolaget ansvarar för försäljningen,
marknads-föringen samt har kontakten med
elhandelskunderna, speciellt med företagen.

Bolagsstyrning
Styrning av företagets samlade verksamheter sker genom
företagets styrelse och av företagsledningen. Styrelsen för
företaget består av två ordinarie ledamöter. Vid
styrelsemöten deltar även normalt VD som även verkar
som suppleant. Samtliga ledamöter utses av Boo Energi
Försäljnings ABs bolagsstämma.

Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet
med aktiebolagslagen och äga rdirektiven. Årligen
upprättas också en instruktion till VD. Attest- och
beslutsrätt för VD anges i denna VD-instruktion och
kompletteras med en attestinstruktion.
Vid styrelsemöten informeras alltid styrelsen om
företagets verksamhetsutveckling och utveckling av
finansiell ställning. Styrelsen godkänner årligen
företagets verksamhetsplan och budget. Utöver de
protokollförda styrelsemötena har styrelsen också
genomfört två styrelseseminarier tillsammans med
koncernstyrelsen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vårt kunddebiteringssystem som drivs och förvaltas
tillsammans med moderbolaget har upphandlats och
driftsattes den 1 november. Tillsammans med ett byte av
printpartner borgar detta för en bättre och snyggare
kommunikation med kund. På det stora hela har själva
systembytet gått bra men blev extremt illa timat med
“elprischocken”.

STYRELSEN 1 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AB
STYRELSEN
LEDNING
VD
Fredrik Heleander, byggnadsingenjör

Styrelsen, som är en tjänstemannastyrelse hade följande
sammansättning:
ORDFÖRANDE
Per Svenningsson, vd Boo Energi ek för
LEDAMOT
Leila Forsström, ekonomichef Boo Energi ek för
SUPPLEANT
Fredrik Heleander, vd Boo Energi Försäljnings AB

REVISORER

ORDINARIE
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB, ansvarig
revisor: Alexa nder McG uire, auktoriserad revisor
REPR. FÖR ANSTÄLLDA
Va kant
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Flerårsöversikt (1kr)

2021

Nettoomsättning exkl. punktskatter
Rörelseomsättning

2019

2018

101 401
105 142

125 568
129 666

1 19 076
122 390

85 21 1
85 411

1 346
1 342

2 259
2 257

3 889
3 887

1 306
1 304

2 085
2076

98 397
19 585
472
129

48 517
19 655
-23 934
192

58 569
21 723
26 838
176

40 936
20 495
-3 1 16
239

57 287
20 665
2 169
169

22
5,8
1,7
0,7

46
9,6
4,2
2,1

42
16,3
7,8
3,0

56
5,7
2,7
1,1

40
9,1
3,6
2,4

9,3

8,0

4,5

2,9

3,0

Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassalikviditet, %
Soliditet, %
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %
Bruttovinstmarginal, %
Antal

=

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i relation till genomsnittligt

Avkastning totalt kapital

=

justerat eget kapital.
Rörelseresultat efter avskrivningar
snittligt kapital.

Bruttovinstmarginal
Kassalikviditet

=

Soliditet

=

Avkastning på eget kapital

=

2017

184 928
198 993

Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster

Antal årsanställda

2020

+

ränteintäkter i relation till totalt genom

Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till omsättning.
Omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten i relation
till kortfristiga skulder.
Eget kapital -1- 79,4 % av obeskattade reserver i relation till summa tillgångar.

Förslag till vinstdisposition i kronor
Till årsstämmans förfogande står
årets resultat
balanserade vinstmedel
Summa

-70 783
18 455 479
18384696

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att beloppet disponeras enligt följande:
Utdelning till moderbolaget
Balanseras i ny räkning
Summa

1 000 000
17 384 696
18384696
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RESULTATRÄKNING
Not
RÖRELSENS INTÄKTER
Elintäkter
Försäljning till koncernföretag
Övriga rörelseintäkter
S:a rörelsens intäkter

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

4
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FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader
S:a finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster

8

Resultat före skatt
Skaif på årets resultat

2020

184928
4 958
9 107
198 993

101 401
3 675
67
105 142

-176
-8
-4
-8

Rörelseresultat

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Lämnade koncernbidrag
Förändring av överavskrivningar
Förändring av periodiseringsfond
S:a bokslutsdispositioner

2021

9

-3 615
-7 086
-24
-102 883

1 346

2 259

1
5
-4

0
-2
-2

1 342

2 257

-2 220
0
807
-1 413

-2 379
-10
64
-2 325

-71

-68

—

Årets resultat

-71
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-92 158

013
731
507
356
-40
-197 647

-

0
-68

BALANSRÄKNING

Not

2021

2020

149
300
449

16
0
16

3

0

985
950
46 062

26
607
34 926
1

TI LLGÄNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Pågående arbeten
S:a anläggningstillgångar

7
7

OMSÄTIN 1 NGSTI LLGÄNGAR
LAGER
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Skattefordingar
10
Ford ran Boo Energi ekonomisk förening
Fordran Boo Energi Entreprenad AB
Förutbetalda kostnader och
upplupnaintäkter
11
S:a kortfristiga fordringar

—

49943
97 940

12935
48 495

6

6

S:a omsättningstillgångar

97 948

48 500

S:atillgångar

98397

48517

KASSAOCH BANK
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BALANSRÄKNING

Not

2021

2020

1 000
200
1 200

1 000
200
1 200

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

18 455
-71
18385

18 523
-68
18455

S:a eget kapital

19 585

19 655

-63
2 864
2 801

-63
3 671
3 608

27 445
35
324

10 890

48 208
76 011

13 827
25 253

98 397

48 517

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

OBESKATTADE RESERVER
Ack. avskrivningar utöver plan
Periodiseringsfond
S:a obeskattade reserver
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skuld Boo Energi Entreprenad AB
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
S:a kortfristiga skulder

8

12

S:a eget kapital och skulder

536

c
lo

KASSAFLÖDESANALYS

Not

2021

2020

1 346

2 259

40
-2 220

24
-2 379

-834

-96

-5
1

-2

-

-

-344
-1 180

-750
-847

FÖRÄNDRINGAR 1 RÖRELSEKAPITALET
Rörelsefordringar, ökning (-)/minskning (+)
Rörelseskulder, ökning (+)/minskning (-)
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-49 101
50 754
472

-15 299
-7 788
-23 934

IN VESTERINGS VERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassa flöde från investeringsverksamheten

-472
-472

0
0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Lämnad utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

-2 000
-2 000

Årets kassa flöde

0

-25 934

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring

6
6
0

25 940
6
-25 934

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

Erlagd ränta
Erhållen ränta
Realiserad vinst (-)/förlust (+) på aktier
Betald skatt
9
Nettokassa flöde från den löpande
verksamheten

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

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

Insats
kapital

ReseMond

1 000

200

1 000

200

11

Balanserad
vinst

18 523
-68
18 455

Ärets resultat

Total

-68
68
-71
-71

19 655
—

-71
19 585

fl%/d2

Not 1

-

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättninga r 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 anskafiningsvärdet för en anläggnings
tillgång.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Företagets förmånsbestämda planer som regleras
genom betalning av pensionspremier redovisas som
avgiftsbestämda pensionspla ner och kostnadsförs.

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.

Resultaträkningen

Balansräkning

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

Elcertifikat och ursprungsgarantier
Eicertifikat 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 kort
fristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar och
värderas enligt principen först in först ut.

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i
företagets intäkter. 1 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.

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.

Försäljning av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstid
punkten.
Tjänste- och entreprenaduppdrag
Pågående entreprenaduppdrag till fastpris redovisas
enligt alternativregeln innebärande att intäktredo
visning görs vid fakturering. Upparbetade entrepre
nadutgifter redovisas som egen post under Varulager
mm. Befarade förluster redovisas omedelbart.

Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation
och töretaget 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 Entelios AB aktiv handel med
elderivat. Denna redovisas i resultaträkningen 1 takt
med att affärer avslutas.
Rä ntei ntä kter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.
Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den
underliggande tillgångens avkastning enligt
effektivrä ntemetoden.
Leasing
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över
leasingperioden. Två tjänstebilar leasas av företaget.

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella
tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som
går att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer
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finns en entydig koppling mellan säkringsinstrumentet
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 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.

då företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster
direkt till kredittagararen utan avsikt att bedriva handel
med fordringsrätterna. 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.

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

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.

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

lnkomstskatter
lnkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten
skatt. lnkomstskatt 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.

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.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räken
skapsår 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

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. Sedan 2020-04-27 ingår bolagets
kassa i en s k Cash Pool. Denna innehas av moderbolaget
och saldot bokförs som fordran mot moderbolaget.

(
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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 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.

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.

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 balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och mot
svarande skattemässiga värden.

Not 3
KONCERNFÖRHÅLLANDE

Bolaget ingår i en koncernredovisning som upprättas av Boo Energi ekonomisk förening med
organisationsnummer 714000-0204.

Not4
NETTOOMSÄTTNING INKL. PUNKTSKATTER

2021

2020

184928

184928

101 401
101 401

2021

2020

83
83

112
112

2021

2020

6
4
10

5
4
9

Styrelse

2021

2020

Kvinnor

1

Män

2

1
2

Elförsäljning
NETTOOMSÄTTNING

Not 5
ERSÄTTNING TILL REVISORER

Öhrlings Pricewaterhouse Cooper AB
Revisionsuppdraget
Summa

Not 6
ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
ANSTÄLLD PERSONAL PER 1 JAN-22
Kvinnor
Män

Medeltalet anställda i bolaget har under året uppgått till 9,3 (8,0).
Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

14

Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader

3

3

2021

2020

5 367
1 860
783

4 777
1 540
728

Varav till VD och styrelse
Löner och andra ersättningar

1 136

1 369

Sociala avgifter

357

407

Pensionskostnader

227

227

8 011

7 045

SUMMA MEDARBETARKOSTNADER

SÄRSKILDA UPPGIFTER OM VD-FÖRMÅN ER, 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 ¾ av
en årslön.

Not 7
AVSKRIVNINGAR OCH AN LÄGGN INGSTILLGÅNGAR
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
Immateri ella tillgångar
Inventarier och maskiner

% PER ÄR
33
20

ANTAL ÅR
3
5

Pögående
arbeten

Inventarier o
maskiner

Immaterialla
tiIIgngar

Total

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
Investeringar

27
172

250

300

277
472

Utgående balans

300

199

250

749

148
102

148
152

250
0

301
449

2021

2020

1 301
606
580
377

1 301
606
580
377
807
3734

—

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Årets avskrivning

—

51

Utgående balans
Utgående planenligt restvärde

0
300

51
149

Not 8
PERIODISERINGSFOND

Periodiseringsfond
Periodiseringsfond
Periodiseringsfond
Periodiseringsfond
Periodiseringsfond
SUMMA

tax-20
tax-1 9
tax-18
tax-1 7
tax-16

enligt
enligt
enligt
enligt
enligt

ER
ER
ER
ER
ER

-

2864

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

2021

2020

Aktuell skatt
Ätets förändring av skattefordran enligt BR
SUMMA

0
344
344

0
750
750

Redovisat resultat före skatt

-71

3 564

Skatt enligt gällande skattesats (20,6%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt (uppräknad periodiseringsfond)
Schablonränta på periodiseringsfond
Redovisad skattekostnad

-15
1
0

763
69
—

10
4
0

4
835

2021

2020

Not 10
SKATTESKULDIFORDRAN
Skatt på årets resultat
Obetald skatt från föregående år
Felräknad periodiseringsfond tax 2020
Inbetald preliminärskatt
SUMMA

—

-63

0
-143
-6

1 013

755

950

607

2021

2020

46 589

12 738

399
2 955
49943

197
12935

2021

2020

444
455
46 193
358
348

349
531
10 612
1 222
710
266
134
13827

Not 11
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Upplupna elintäkter
Värdereglering Boo-porfföljen
Övrigt
SUMMA

-

Not 12
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Upplupna lönekostnader
Upplupna sociala kostnader
Upplupna kostnader inköp el
Upplupna kostnader inköp elcertifikat
Upplupna kostnader inköp ursprungsgarantier och klimatkompensation
Värdereglering Boo-porfföljen
Övrigt
SUMMA

-

410
48208

Not 13
DERIVATINSTRU M ENT
2021-12-31
Omfattning
MWh

Elterminer
SUMMA

38 669
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2020-12-31

Verkligt Värde Omfattning MWh Verkligt Värde

18 866
18 866

36 086

-68
-68

Not 14
RESU LTATDISPOSITION
Årets resultat

-71

Balanserade vinstmedel

18455

Su m rna

18 385

Styrelsen och verkställande direktören förslår att beloppet disponeras enligt följande:
Utdelning till moderbolaget

1 000

resterande belopp balanseras i ny räkning

17 385
18 385

Summa

Not 15
STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Finns inga.

Not 16
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Kriget i Ukraina påverkar hela energimarknaden. Vi följer vår riskpolicy och bevakar utvecklingen noggrant för att säker
ställa att vi ligger rätt säkrade i våra olika produkter, bundna avtal och Boo-portföljen.
De finansiella rapporterna undertecknades den 25 april 2022 och kommer att framläggas på ordinarie
årsstämma den 18 maj 2022.

Saltsjö-Boo den 25 april 2022

Zngs

Fredrik

/
PricewaterhouseCoopers AB
Alexander McGuire, auktoriserad revisor
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