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"Vi säljer entreprenadtjänster med 
en känsla av kvalitet, lokal närhet 

och personlig service."
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VD HAR ORDET

Boo Energi Entreprenad AB (Bentab) har ett minst sagt tufft 
2020 bakom sig. Nu ser vi fram emot ett 2021 där vi jobbar 
vidare med att etablera en sund och hållbar verksamhet med 
fokus inom gatubelysning och närliggande 
entreprenadtjänster!

Vad har då hänt under 2020 och varför
Tidigare ledning på Boo Energi Entreprenad AB hade haft en 

god vision men tagit på sig för många stora kontrakt 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 (DoU), samt Elarbeten Stockholms Stad 
(Elarbeten). Dåvarande vd i Bentab m fl blir sjukskrivna och 
leveransen till Haninge, DoU samt Elarbeten försämras. Under 
hösten 2019 och vintern 2020 hålls flera möten med 
respektive kommuner där Bentab lovade bättring. Under 
vintern 2020 börjar viten ticka för förseningar och uteblivna 
leveranser. Ytterligare sjukskrivningar och sedermera 
personalbrist leder till en massiv inhyrning av resurser för 
arbete på fält och på kontoret, vilket pågår under hela vintern 
och våren 2020. Allt för att få bukt på leveransproblemen. 

I maj 2020 arbetade som mest sammanlagt 40 personer inom 
Bentab. Denna åtgärd kom senare att visa sig inte vara rätt 
medicin för bolaget som blödde ymnigt. Styrning, dokumenta-
tion och fakturering fungerar mycket dåligt vilket ledde till 
brist på planering, ineffektivitet i jobben, svårigheter att 
rapportera till kunderna och att underlag för fakturering inte 
fanns. Viten tickade för sena och uteblivna leveranser i en 
oroväckande takt.

Mitt uppdrag
Som ny affärsområdeschef i maj och senare som tf VD för 

Bentab och moderbolaget Boo Energi ek för f o m juni, var 
mitt huvuduppdrag att sätta mål, processer och ordning och 
reda för att förbättra styrning och effektivitet. Förhoppningen 
var att detta skulle leda till ordning på ekonomin. Min bild 
efter första grova analys i maj och juni var dock att läget för 
Bentab var betydligt allvarligare än någon kunnat ana. 
Sammanlagt åtta månader av åtgärder med begränsat 
resultat hade satt Bentab i en situation som var helt ohållbar.

Vad gjorde vi 
Analys av verksamheten och ekonomin i maj/juni resulterade 

i slutsatsen att bolaget inte gick att rädda i sin dåvarande 
form med samtliga kontrakt. Tillsammans beslutade ny 
styrelse och ledning om åtgärder för att snabbast möjligt 
stoppa ”blödningen”. 

Kontakt med Stockholms Stad, som var största kund, togs där 
avvecklingsdiskussioner inleddes. Vitena stoppades. Stock-
holms Stad hotade att häva DoU kontraktet pga det rådande 
leveransläget. Diskussionerna ledde till att det största kont-
raktet, DoU överläts till annan aktör f o m 1 augusti. Därefter 
kunde avveckling av inhyrd personal ta vid och städningen 
efter DoU kontraktet kunde inledas. Den avvecklingen och 
slutregleringen avslutades till sist i december.

Då förlikningsavtal om avslut av Haninge skrivits i slutet av 
april och överlåtelse av DoU gjordes 1 augusti återstod det 
mindre men kanske mest stökiga kontraktet, Elarbeten. Från 1 
september sattes ny organisation om sammanlagt 15 personer 
som idag koncentrerats ytterligare till ca tio personer. Ett nytt 
litet affärssystem som SaaS lösning började implementeras för 
att få ordning på planering, styrning, dokumentation, 
fakturering och så småningom ekonomiuppföljning. 

I samband med att den nya organisationen sattes i september 
beslutade ledningen att gå för en förlängning om sammanlagt 
ett år t o m 2022-03-31 av Elarbeten. Detta avtal skulle kunna 
utgöra en bas i den fortsatta verksamheten inom Bentab. 
Stockholms Stad beslutade i slutet av september om en 
förlängning. 

Hösten 2020
När kontraktsförlängning stod klar fortsatte städningen och 

uppbyggandet av en ny organisation och struktur för att bygga 
en hälsosam framtid för Bentab. Faktureringen för de gamla 
jobben blev till slut klar i december. Avtalet Elarbeten är nu på 
banan och leveransläget börjar se bra ut. Då antal projekt inom 
avtalet ackumulerats under perioden, har arbetet Q3/Q4 -
2020 samt Q1 - 2021 fokuserat på att få pågående projekt 
avslutade. Mycket dokumentation har jobbats fram, 
återstående jobb färdigställs, besiktningar genomförs och 
ekonomin regleras. 

2021 – Bentabs framtid formas
Vid årsskiftet 2020/21 slickades såren efter ett händelserikt 

men som sagt tufft 2020. Glädjande nog har en försiktig 
framtidstro börjat infinna sig! Vi på Bentab kan börja höja 
blicken för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet som kan 
stå på egna ben!

Fokuset på belysning kvarstår som tidigare och arbetet med att 
etablera Boo Energi Entreprenad AB som en lokal och 
skärgårdsnära entreprenör med kvalitet och kundens behov i 
fokus är vårt primära mål. Försiktig utveckling av affärer med 
nya och gamla kunder i närområdet med omnejd pågår. 
Behovet av Bentab kommer också förstärkas framöver då 
statliga regelverk införs där arbeten inom vår egen 
nätanläggning behöver separeras från underhåll och 
entreprenader inom området. 

De offentliga kontrakten kompletteras med entreprenader 
inom belysning mot de större byggherrarna inom Nacka, 
Värmdö och Stockholm. Högt fokus läggs på entreprenader 
och underhåll för att hjälpa våra vägföreningar och 
samfällighets-/bostadsrättsföreningar inom Boo Energis 
nätområdet.

Till sista vill jag tacka alla som kämpat under 2020 för Bentab! 
Vi har lärt oss mycket under det gånga året som vi nu tar med 
oss och ser framtiden an med tillförsikt! 

Saltsjö-Boo, februari 2021

Magnus Odenman, VD  Boo Energi Entreprenad AB
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Magnus Odenman, VD  Boo Energi Entreprenad AB

Styrelsen och verkställande direktören för Boo Energi 
Entreprenad AB (org.nr. 556476-6243) får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 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 har utgjort merparten av 
verksam-heten. Bolaget är eller har varit underentrepenör 
till moderbolaget Boo Energi ekonomisk förening 
avseende avtalen med Trafikkontoret, Stockholm Stad och 
Haninge kommun. Avtalet om belysningsentreprenad med 
Trafikkontoret har löpt på under året och förlängdes till 
2022-03-31 i september. Det förlusttyngda avtalet om 
Drift och Underhåll med Trafikkontoret överläts till annan 
aktör. 

Bolagsstyrning
Styrning av företagets verksamheter sker genom 
företagets styrelse och av företagsledningen. Styrelsen för 
Boo Energi Entreprenad AB består sedan 2020-10-13 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.
Den gamla styrelsen för Boo Energi Entreprenad AB 
sammanträdde vid två protokollförda tillfällen under 2020. 
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 28 889 tkr (29 660). 
Rörelseresultatet blev -29 062 tkr (-7 850). 
Förklaringen till den stora förlusten återfinns i VD har 
ordet samt i not 4 och 5. Stora delar av förlusten kommer 
från de två avtal som nu är avslutade.

Investeringar
Inventarier för 29 tkr är inköpta under året.

Viktiga händelser under år 2020
Kontoret på Kontrollvägen 11 i Västberga av avvecklat 
och lämnades 2021-03-31. 

Moderbolagets VD verkade som tillförordnad VD under 
våren men i samband med att han lämnade tillträdde 
affärsområdeschefen som tf VD. En tjänst som övergått 
till ett permanent uppdrag från 1 januari 2021.

Personal
Medelantalet anställda har under året uppgått till 17,1 
(11,4). 

Utsikter för framtiden
Då årets första kvartal fortfarande inte ger ett tillräckligt 
bra ekonomiskt resultat gav koncernstyrelsen 2021-04-22
ledningen ett inriktningsbeslut att avveckla kontraktet 
Elarbeten under 2021.

För att säkra bolagets fortsatta drift så har moderbolaget 
utfärdat en kapitaltäckningsgaranti för räkenskapsåret
2021.

Corona-pandemin har inte påverkat verksamheten på 
annat sätt än att delar av personalen arbetar mer på 
distans.
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PERSONALEN I BOO ENERGI ENTREPRENAD AB

STYRELSEN I BOO ENERGI ENTREPRENAD AB

STYRELSEN
Styrelsen hade följande sammansättning tom 
2020-06-08: 

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

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

LEDNING
tf VD
Kjell Sjöberg

STYRELSEN
Styrelsen har följande sammansättning from 2020-10-13: 

Ordinarie:
ORDFÖRANDE
Per Svenningsson, vd Boo Energi ekonomisk förening
LEDAMÖTER
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) 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning exkl. punktskatter 28 223 29 660 18 188 3 072 1 678
Resultat efter finansiella poster -29 786 -7 870 42 -688 405

Balansomslutning 7 534 11 295 4 207 1 665 1 665
Eget kapital 1 298 1 309 1 316 1 329 1 329

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 430 3 887 -987 -352,9 -586,0

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

Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016

Avkastning eget kapital % -2131,6 -561,1 3,0 -48,5 32,1

Avkastning totalt kapital % -507,1 -101,3 1,6 -41,3 21,6

Bruttovinstmarginal % -104,8 -26,0 0,5 -22,0 24,5

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

Kassalikviditet % 109 86 145 711,4 743,1

Soliditet % 18,4 12,4 33,4 85,2 85,2

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 -10 628
balanserade vinstmedel 1 207 138
Summa 1 196 510

Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att hela beloppet balanseras i ny räkning 1 196 510
Summa 1 196 510
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Not 2020 2019

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 4 886 17 390

Försäljning till koncernföretag 23 337 12 270

S:a rörelsens intäkter 4 28 223 29 660

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror 5 -29 886 -23 079

Övriga externa kostnader 5 -14 992 -5 904

Personalkostnader 6 -12 934 -8 393

Avskrivningar/nedskrivning anl. tillg. 7 -139 -133

S:a rörelsens kostnader -57 952 -37 510

Rörelseresultat -29 729 -7 850

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Räntekostnader till moderbolaget -41 0

Räntekostnader -16 -20

S:a finansiella intäkter och kostnader -57 -20

Resultat efter finansiella poster -29 786 -7 870

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Koncernbidrag 29 775 7 863

S:a bokslutsdispositioner 29 775 7 863

Resultat före skatt -11 -7

Skatt på årets resultat 9 – –

Årets resultat -11 -7

RESULTATRÄKNING 
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Not 2020 2019

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Maskiner och inventarier 7 356 466

S:a materiella anläggningstillgångar 356 466

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

LAGER 0 606

PÅGÅENDE KUNDARBETEN

Pågående kundarbeten 486 3 710

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 309 1 621

Skattefordran 11 143 64

Övriga fordringar 1 268 27

Fordran moderbolag 1 189 874

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 12 3 784 469

S:a kortfristiga fordringar 6 693 3 054

KASSA OCH BANK 0 3 459

S:a omsättningstillgångar 7 178 10 829

S:a tillgångar 7 534 11 295

BALANSRÄKNING
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Not 2020 2019

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 1 207 1 214

Årets vinst -11 -7

S:a fritt eget kapital 1 197 1 207

S:a eget kapital 1 298 1 309

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfond 8 115 115

S:a obeskattade reserver 115 115

AVSÄTTNINGAR

Avsättning framtida viten 0 2 288

S:a avsättningar 0 2 288

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 805 6 666

Övriga skulder 159 202

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 13 5 157 715

S:a kortfristiga skulder 6 121 7 584

S:a eget kapital och skulder 7 534 11 295

BALANSRÄKNING
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Not 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -29 729 -7 850

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 - Avskrivningar 7 139 133

 - Avsättningar -2 288 2 288

 - Erhållna/lämnade koncernbidrag 29 775 7 863

-2 102 2 434

Erlagd ränta -16 -20

Betald skatt 10 -79 10

Nettokassaflöde från den löpande -2 238 2 424

verksamheten

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET

Lager, ökning (-)/minskning (+) 606 -513

Pågående arbeten, ökning(-)/minskning (+) 3 225 -3 705

Rörelsefordringar, ökning (-)/minskning (+) -3 560 874

Rörelseskulder, ökning (+)/minskning (-) -1 463 4 807

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 430 3 887

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -29 -428

Avyttring av materiella anläggningstillgångar - -Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 -428

Årets kassaflöde -3 459 3 459

Likvida medel vid årets början 3 459 0

Likvida medel vid årets slut 0 3 459

Förändring -3 459 3 459

Insats 

kapital Reservfond

Balanserad 

vinst Årets resultat Total

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

Överföring av föregående års resultat -7 7 0

Årets resultat -11 -11

Belopp vid årets utgång 100 2 1 207 -11 1 298

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 2020-12-31. 
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. Elva tjänstebilar 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

2020 2019

Solceller 3 793 9 224

Extern entreprenad 1 151 4 222

Upplupna intäkter, Trafikkontoret Stockholm Stad 339 1 385

Upplupna intäkter, Haninge kommun 3 200 2 145

Värmepumpar och laddstolpar 25 415

NETTOOMSÄTTNING 8 508 17 390

Vidarefakturerat från Boo Energi ekonomisk förening 19 715 12 270

varav Uthyrning byggelskåp 232 335

Belysningsentreprenad, Trafikkontoret Stockholm Stad 14 399 9 654

Belysningsentreprenad, Haninge kommun 2 806 1 984

Belysningsentreprenad, övrigt 2 278 297

ÖVRIGT 28 223 29 660

Not 5

Handelsvaror

Haninge Trafik-

kontoret

Solceller Övrigt Summa

Material 2 760 871 3 777 1 502 8 910

Entreprenörer och maskiner 2 826 14 843 - 3 307 20 976

Summa handelsvaror 5 586 15 714 3 777 4 809 29 886

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 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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Övriga externa kostnader

Haninge Trafik-

kontoret

Solceller Övrigt Summa

Bilar 2 14 1 447 1 463

Externa kostnader 3 171 1 293 1 467

Inhyrd admin 182 5 086 5 268

Intern adm 341 1 327 1 668

Skadestånd/viten 4 000 481 645 5 126

Summa övriga externa kostnader 4 346 848 0 9 798 14 992

Varav - ERSÄTTNING TILL REVISORER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 2020 2019
Revisionsuppdraget 64 57

Summa 64 57

Not 6
ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

ANSTÄLLD PERSONAL PER 1 JAN - 21 2020 2019

Kvinnor 2 2

Män 9 13

11 15

Medeltalet anställda i bolaget har under året uppgått till 17,1 (11,4).

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

Styrelse 2020 2019
Kvinnor 1 1

Män 2 2

3 3

2020 2019

Löner och andra ersättningar 8 567 5 739

Sociala avgifter 2 599 1 947

Pensionskostnader 1 227 559

Varav till VD och styrelse

Löner och andra ersättningar 695 956

Sociala avgifter 218 301

Pensionskostnader 26 139

Fakturerade styrelsearvoden – 0

SUMMA MEDARBETARKOSTNADER 12 393 8 244

En person blev felaktigt avrapporterad från Collectum. Kostnader finns uppbokad som upplupen lön/soc.

SÄRSKILDA UPPGIFTER OM VD-FÖRMÅNER, UPPSÄGNING OCH AVGÅNGSVEDERLAG

Uppsägningstiden för VD är sex månader och avgångsvederlag utöver uppsägningslön utgår med 6 x månads-

lönen. Inkomst från annan anställning ska avräknas från avgångsvederlaget.
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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 ÅR ANTAL ÅR

Maskiner och inventarier 20 5

2020 2019

Ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående balans 667 239

Investeringar 29 428

Utgående balans 696 667

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 201 68

Årets avskrivning 139 133

Utgående balans 340 201

Utgående planenligt restvärde 356 466

Not 8
PERIODISERINGSFOND

2020 2019

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.

Not 9
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2020 2019
Aktuell skatt – –

SUMMA – –

Redovisat resultat före skatt -11 -7

Skatt enligt gällande skattesats (21,4%) -2 -1

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader: 2 1

Schablonränta på periodiseringsfond 0 0

Redovisad skattekostnad 0 0

Not 10
BETALD SKATT

2020 2019

Skatt på årets resultat – –

Årets förändring av skatteskulden enligt BR -79 0

SUMMA -79 0

Not 11
SKATTESKULD/FORDRAN

2020 2019

Obetald skatt från föregående år 64 0

Inbetald preliminärskatt 79 64

SUMMA 143 64
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Not 12
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2020 2019
Upplupna entreprenadintäkter 429 333

Upplupna intäkter, Haninge kommun 3 200 -

Förutbetald kostnader 155 136

SUMMA 3 784 469

Not 13
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2020 2019
Upplupna lönekostnader 216 268

Upplupna sociala kostnader 719 415

Skadestånd Haninge kommun 4 000 -

Övrigt 222 33

SUMMA 5 157 715

Not 14
RESULTATDISPOSITION

Årets resultat -11

Balanserade vinstmedel 1 207

Summa 1 197

Styrelsen och verkställande direktören förslår att beloppet disponeras enligt följande:

att resterande belopp balanseras i ny räkning 1 197

Summa 1 197

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. I bokföringen har uppbokats en intäkt 

om 3,2 mkr som är det belopp som hittills säkrats i förhandlingarna.

De finansiella rapporterna undertecknades den 27 april 2021 och kommer att framläggas på ordinarie årsstämma 

den 18 maj 2021.

Per Svenningsson Magnus Odenman

ordförande verkställande direktör

             Vår revisionsberättelse har avgivits den              2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Alexander McGuire, auktoriserad revisor

Saltsjö-Boo den 27 april 2021

Leila Forsström

15



BOO ENERGI ENTREPRENAD AB, Box 103, 132 23 Saltsjö-Boo. Besöksadress: Värmdövägen 657

Telefon 08-747 51 70. E-post: post@booenergi.se. www.booenergi.se. Org.nr: 556476-6243

16


