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VD HAR ORDET

Som ni vet har Boo Energi Entreprenad AB (Bentab) flera
tuffa år bakom sig. Nu ser vi fram emot ett 2022 där vi
fortsätter jobba vidare med att etablera en sund och
hållbar verksamhet med fokus inom gatubelysning och
närliggande entreprenadtjänster.

Vad har då hänt under 2021
Tidigare ledning på Boo Energi Entreprenad AB hade
haft en god vision men tagit på sig för många stora
offentliga avtal utan organisation/processer och
infrastruktur på plats. Om vi backar till hösten 2019
hade Bentab bl a tre stora offentliga kontrakt inom
belysning på plats med höga krav från kunderna;
Haninge kommun (Haninge), Drift-och underhåll
Stockholms Stad (D0U), samt Elarbeten Stockholms Stad
(Elarbeten).
Slutregleringen av det sedan länge avslutade
Haningeavtalet pågår fortfarande men bör vara klart
inom kort. Avtalen Drift och underhåll samt Elarbeten är
nu avslutade där det sista avtalet Elarbeten succesivt
avslutats under 2021.

Avvecklingen av de offentliga kontrakten
Pga bristande organisation/processer, för mycket inhyrd
personal, problem med administration och fakturering,
samt stora förseningar i leveranserna har de tre
offentliga avtalen kostat stora pengar för Boo Energi. Vi
kan i alla fall glädjas åt att avvecklingen av Elarbeten
hållit sig inom prognosen vi gjorde i maj 2021.
Avvecklingen innefattade avslut av cirka 45 pågående
projekt på Stockholm Västerort och cirka 30 pågående
projekt på Stockholm Söderort. Avtalet stipulerar att
Boo Energi måste avsluta samtliga projekt, alternativt
har Stockholms Stad rätt att kräva ersättning för ej
utfört arbete. Vi kan också glädjas åt att Boo Energi
klarat sig utan skadeståndskrav eller viten i samband
med avvecklingen av avtalet Elarbeten.
1 maj 2020 arbetade som mest sammanlagt 40 personer
inom de olika avtalen. Idag har bolaget avvecklat sin
sista anställde förutom undertecknad. Framöver
kommer i första hand resurser från moderbolag anlitas
när behov uppstår.

Det är både dags att dra en lättnadens suck att vi
äntligen är i mål med detta kapitel 1 bolagets historia,
men också dags för reflektion kring hur vi skall undvika
denna typ av affärer som har potential att skada vår
koncern som helhet. Förhoppningen är förstås att vi nu
lärt oss av resan ovan, och att all framtida
affärsverksamhet kommer hanteras mot bakgrund av de
erfarenheter vi fått under de gångna åren.

Bolagets uppdrag 2022
Fokuset på belysning kvarstår som tidigare och arbetet
med att etablera Boo Energi Entreprenad AB som en
lokal och skärgårdsnära, hållbar entreprenör med
kvalitet och kundens behov i fokus är vårt primära mål.
Försiktig utveckling av affärer med nya och gamla
kunder i närområdet pågår.
Behovet av Entreprenad kommer också förstärkas
framöver då statliga regelverk införs där arbeten inom
vår egen nätanläggning fortsatt behöver separeras från
underhåll och entreprenader inom området.
Under 2022 driver vi vidare vår mindre belysningsaffär
i närområdet Nacka/Värmdö, där vi hjälper våra
samfälligheter och boende med gatubelysning. Denna
affär utgör i princip grunden för bolaget så som det såg
ut innan de offentliga uppdragen enligt ovan startades.

Vi erbjuder idag i huvudsak tre tjänster:

1. Montage av gatubelysning i vårt närområde
Nacka/Värmdö till samfälligheter och vägföreningar

2. Kompletta gatubelysningsanläggningar inki
projektering, mark och montage

3. Underhåll och service av gatubelysnings
anläggningarna

Utöver ovanstående driver och deltar Entreprenad i ett
antal utvecklingsprojekt inom koncernen inom ramen
för våra kärnaffärer.

Till sist vill jag tacka alla våra fantastiska medarbetare
som kämpat under 2021 med att komma till avslut
med de offentliga kontrakten! De flesta har som sagt
tyvärr fått lämna bolaget men glädjande nog har några
kunnat gå vidare till nya utmaningar inom koncernen.
Vi har lärt oss mycket under det gånga åren som vi nu
tar med oss och ser framtiden an med tillförsikt!

Magnus Odenman, VD 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 2021. Beloppen anges i
tusental kronor (tkr) om inget annat anges. Siffror inom
parentes avser föregående års uppgifter.

Verksamhet
De tre förlusttyngda kontrakten med Haninge och
Stokholms stad är nu avvecklad i sin helhet. Slutreglering
med Haninge har i skrivande stund ännu ej ägt rum.

Man har nu återgått till den ursprungliga verksamheten
där man erbjuder belysningstjänster i vårt närområde.

Bolagsstyrning

Styrning av företagets verksamheter sker genom företagets
styrelse och av företagsledningen. Styrelsen för Boo Energi
Entreprenad AB består av två ordinarie ledamöter samt vd
som suppleant. Samtliga ledamöter utses av ägaren, Boo
Energi ekonomisk förening. Ledamöterna är tjänstemän
från moderbolaget. Ingen särskilt ersättning utgår.

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.
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 deltagit i
tvåkoncerngemensamma styrelseseminarier.

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

Resultat
Intäkterna uppgick till 5 628 tkr (28 889).
Rörelseresultatet blev -8 738 tkr (-29 729).
Förlusten har därmed minskat rejält och bör kunna
vändas till ett positivt resultat inom en snar framtid.

Investeringar
Inga inventarier är inköpta under året.

Viktiga händelser under år 2021
De tre förlusttyngda kontrakten med Haninge och
Stokholms stad är nu avvecklad i sin helhet.
Slutreglering med Haninge har i skrivande stund ännu
ej ägt rum.

Personal
Medelantalet anställda har under året uppgått till 8,8
(17,1).

Utsikter för framtiden
För att säkra bolagets fortsatta drift så har
moderbolaget utfärdat en kapitaltäckningsgaranti för
räkenskapsåret 2022.

Man har nu återgått till den ursprungliga verksamheten
där man erbjuder belysningstjänster i vårt närområde.

STYRELSEN
Styrelsen är en tjänstemannastyrelse och har följande sammansättning

Ordinarie:
ORDFÖRANDE
Per Svenningsson, vd Boo Energi ekonomisk förening
LEDAMOT
Leila Forsström, ekonomichef Boo Energi ek förening
SUPPLEANT
Magnus Odenman, civilingengör - VD Boo Energi Entreprenad AB

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

Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning exkl. punktskatter 5 628 28 031 29 660 18 188 3 072
Resultat efter finansiella poster -8 738 -29 786 -7 870 42 -688

Balansomslutning 6 579 7 534 1 1 295 4 207 1 665
Eget kapital 1 288 1 298 1 309 1 316 1 329

Kassatlöde från den löpande verksamheten -235 -3 430 3 887 -986,7 -352,9

Antal årsanställda Antal 8,8 17,1 11,4 4,6 0,8

Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

Avkastning eget kapital -629,7 -2 131,6 -561,1 3,0 -48,5

Avkastningtotaltkapital -161,8 -507,1 -101,3 1,6 -41,3

Bruttovinstmarginal % -150,6 -104,8 -26,0 0,5 -22,0

Res. efter finansnetto/oms. % -1,5 -1,1 -0,3 0,0 -0,2

Kassalikviditet % 126 109 86 145,2 711,4

Soliditet ¾ 20,8 18,4 12,4 33,4 85,2

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 i relation till summa tillgångar.

Förslag till vinstdisposition, i kronor
Till stämmans förfogande står
bolagets årsresultat
balanserade vinstmedel

att hela beloppet balanseras i ny räkning
Summa

-10 257
1196510

186 253

186 253
1186253

Summa

Styrelsen och verkställande direktören föreslår
1

r
JkO
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RESULTATRÄKNING

Not 2021 2020
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning 4 804 4 694
Försäljning till koncernföretag 4 4 824 23 337
Övriga rörelseintäkter 78 192
S:a rörelsens intäkter 5 706 28 223

RÖRELSENS KOSTNADER

Handeisvaror 5 -2 986 -29 886
Övriga externa kostnader 5 -3 793 -14 992
Personalkostnader 6 -7 523 -12 934
Avskrivningar/nedskrivning ani. tillg. 7 -133 -139
S:a rörelsens kostnader -14 434 -57 952

Rörelseresultat -8 728 -29 729

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Räntekostnader till moderbolaget -41
Räntekostnader -11 -16

S:a finansiella intäkter och kostnader -11 -57

Resultat efter finansiella poster -8 738 -29 786

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Koncernbidrag 8714 29775
Avskrivningar utöver plan
Förändring av periodiseringsfond 8 14 -

S:a bokslutsdispositioner 8 728 29 775

Resultat före skatt -10 -1 1

Skaft på årets resultat 9 — —

Ärets resultat -10 -11

(
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BALANSRÄKNING

Not 2021 2020
TI LLGÄNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier 7 41 356
S:a materiella anläggningstillgångar 41 356

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

LAGER 0 -

PÄGÅENDE KUNDARBETEN
Pågående kundarbeten 31 486

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar 117 309
5 kattefo rd ra n 11 214 143
Övriga fordringar 0 1 268
Fordran moderbolag 2 867 1 189
Förutbetalda kostnader och
upplupnaintäkter 12 3308 3784
S:a kortfristiga fordringar 6 507 6 693

KASSAOCH BANK 0 0

S:a omsättningstillgångar 6 538 7 178

S:a tillgångar 6 579 7 534
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BALANSRÄKNING

Not 2021 2020
EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

BUNDET EGET KAPITAL
Aktiekapital (1000 st med kvotvärde 100 kr) 100 100
ReseMond 2 2
$:abundetegetkapital 102 102

FRITT EGET KAPITAL
Balanserade vinstmedel 1 197 1 207
Årets vinst -10 -il
S:a fritt eget kapital 1 186 1 197

S:a eget kapital 1 288 1 298

OBESKATTADE RESERVER
Periodiseringsfond 8 101 115
S:aobeskattadereserver 101 115

AVSÄTTNINGAR
Avsättning för garantiåtgärder 26 0
S:a avsättningar 26 0

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 49 805
Övriga skulder 214 159
Upplupna kostnader och
förutbetaldaintäkter 13 4901 5157
S:a kortfristiga skulder 5 164 6 121

S:a eget kapital och skulder 6 579 7 534
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KASSAFLÖDESANALYS

Not 2021 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -8 728 -29 729

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

-Avskrivningar 7 133 139

- Avsättningar -26 -2 288

- Erhållna/lämnade koncernbidrag 8 714 29 775

93 -2102

Erlagd ränta -11 -16
Betald skatt 10 -71 -79
Nettokassaflöde från den löpande 11 -2 238
verksamheten

FÖRÄNDRINGAR 1 RÖRELSEKAPITALET
Lager, ökning (-)/minskning (+) 0 606
Pågående arbeten, ökning(-)/minskning (+) 454 3 225
Rörelsefordringar, ökning (-)/minskning f+) 257 -3 560
Rörelseskulder, ökning (+)/minskning -i -957 -1 463
Kassaflöde från den löpande verksamheten -235 -3 430

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -29
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 235 -

Kassaflöde från in vesteringsverksamheten 235 -29

Årets kassaflöde 0 -3459

Likvida medel vid årets början 0 3 459
Likvida medel vid årets slut 0 0
Förändring 0 -3459

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Insats Balanserad
kapital ReseMond vinst Årets resultat Total

Belopp vid årets ingång 100 2 1 207 -11 1 298
Överföring av föregående års resultat -1 1 11 0
Årets resultat -10 -10
Belopp vid årets utgång 100 2 1 197 -10 1 288
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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

lntäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från
kärnverksamheten, bl a entreprenadavtal, uthyrning av
byggelskåp. Försäljningen av solceller har upphört och
startat upp med nytt samarbete i Boo Energi
Försäljnings AB.

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.

Tjänste- och entreprenaduppd tag
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 202 1-12-31.
Befarade förluster redovisas omedelbart.

Ränteintäktet
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. Elva tjänstebilar leasas av företaget.

Ersättningat 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 pensionspla ner 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 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.

Not 3

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.

KONCERNFÖRHÅLLANDE

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

Not4
RÖRELSENS INTÄKTER

2021 2020

Solceller 72 3 793
Extern entreprenad 132 876
Förändring pågående arbeten, Trafikkontoret Stockholm Stad 600 -

Värmepumpar och laddstolpar 0 25
NETTOOMSÄTTN ING 804 4 694

Vidarefakturerat från Boo Energi ekonomisk förening 4 824 23 337
varav Uthyrning byggelskåp 123 231

Belysningsentreprenad, Trafikkontoret Stockholm Stad 1 384 17 262
Belysningsentreprenad, Haninge kommun - 3 861
Belysningsentreprenad, övrigt 3 317 1 963

Not 5

Handeisvaror
Trafik- Soiceller Övrigt Summa
kontoret

Material 252 69 699 1 020
Entreprenörer och maskiner 1 705 - 261 1 966
Summa handeisvaror 1 957 69 960 2 986
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Övriga externa kostnader

SUMMA MEDARBETARKOSTNADER
VD blev år 2020 felaktigt avrapporterad från Collectum. Kostnader finns uppbokad som upplupen lön/soc.

Därför överstiger summa Medarbetarkostnader Personalkostnader under Rörelsens kostnader i Resultaträkningen.

SÄRSKILDA UPPGIFTER OM VD-FÖRMÄNER, UPPSÄGNING OCH AVGÅNGSVEDERLAG

Uppsägningstiden för VD är sex månader och avgångsvederlag utöver uppsägningslön utgår med 6 x mänads
lönen. Inkomst från annan anställning ska avräknas från avgångsvederlaget.

Trafik-
kontoret

Soiceller Övrigt Summa

Bilar 549 257 806
Externa kostnader 124 366 490
Inhyrd admin 962 9 971
Intern adm 1 525 1 525
Skadestånd/viten 0
Summa övriga externa kostnader 1 635 0 2 158 3 793

Varav - ERSÄTTNING TILL REVISORER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 2021 2020
Revisionsuppdraget 67 64
Summa 67 64

Not6
ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

ANSTÄLLD PERSONAL PER 1 JAN -22 2021 2020
Kvinnor 1 2
Män 1 9

2 11

Medeltalet anställda i bolaget har under året uppgått till 8,8 (17,1).

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

Styrelse 2021 2020
Kvinnor 1 1
Män 2 2

3 3

2021 2020
Löner och andra ersättningar 4 812 8 567
Sociala avgifter 1 812 2 599
Pensionskostnader 940 1 227

Varav till VD och styrelse

Löner och andra ersättningar 1 150 695
Sociala avgifter 361 278
Pensionskostnader

7565 12393
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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 ÄR ANTAL ÄR
Maskiner och inventarier

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
Investeringar
Försäljning/Utrangering

Utgående balans

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Årets avskrivning
Försäljning/Utrangering

20 5

2021 2020

696 667
29

-485

211 696

340
133

-302

201
139

Utgående balans 171 340
Utgående planenligt restvärde 41 356

Not 8
PERIODISERINGSFOND

2021 2020
Periodiseringsfond tax-17 enligt ER 101 101
Periodiseringsfond tax-16 enligt ER - 14
SUMMA 101 115

Återföring ska göras senast sex år efter avsättning.

Not9
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2021 2020
Aktuell skatt — —

SUMMA - -

Redovisat resultat före skatt -10 -1 1

Skatt enligt gällande skattesats (20,6%) -2 -2
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader: 2 2
Schablonränta på periodiseringsfond 0 0
Redovisad skattekostnad 0 0

Not 10
BETALD SKATT

2021 2020
Skatt på årets resultat — —

Årets förändring av skatteskulden enligt BR -71 -79
SUMMA -71 -79

Not 11
SKATTESKULDIFORDRAN

2021 2020
Obetald skatt från föregående år 73 64
Inbetald preliminärskatt 141 79
SUMMA 214 143
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Not 12
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2021 2020
Upplupna entreprenadintäkter 0 429
Upplupna intäkter, Haninge kommun 3 200 3 200
Förutbetald kostnader 108 155
SUMMA 3308 3784

Not 13
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2021 2020
Upplupna lönekostnader 151 216
Upplupna sociala kostnader 700 719
Skadestånd Han inge kommun 4 000 4 000
Övrigt 50 222
SUMMA 4 901 5 157

Not 14
RESU LTATDISPOSITION
Ärets resultat
Balanserade vinstmedel
Summa

-10
1197
1186

Styrelsen och verkställande direktören förslår att beloppet disponeras enligt följande:
att resterande belopp balanseras i ny räkning 1186
Summa 1186

Not 15
STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Sedan 2020-04-27 ingår bolagets kassa i en s k Cash Pool. Denna innehas av moderbolaget och saldot bokförs som
skuld eller fordran mot moderbolaget.

Not 16
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Reglering av förlikning med Haninge Kommun har ännu inte genomförts. Uppskattad fordran till följd av
förlikningen är redovisad i bolagets bokslut.

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

Per’en n ingsso n
ordförande

Magnus Odenman
verkställande direktör

Vår revisioi 4 maj 2022

irlings PricewaterhouseCoopers AB
Alexander McGuire, auktoriserad revisor
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BOO ENERGI ENTREPRENAD AB, Box 103, 13223 Saltsjö-Boo. Besöksadress: Värmdövögen 657
Telefon 08-747 51 70. E-post: post@booenerfli.se. www.booenergi.se. Org.nr: 556476-6243
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