ÅRSREDOVISNING 2017
BOO ENERGI
Entreprenad AB
556476-6243

INNEHÅLL

Sidan

Boo Energi Entreprenad AB

3

Förvaltningsberättelse

4

Ekonomiska nyckeltal

6

Resultaträkning

7

Balansräkning

8

Kassaflödesanalys

10

Redovisningsprinciper

11

Väsentliga uppskattningar och bedömningar

12

Noter

12

Underskrifter

15

Revisionsberättelse

16

Kjell Sjöberg
VD i Boo Energi ek för och Boo Energi Entreprenad AB

"Vi säljer entreprenadtjänster med
en känsla av kvalitet, lokal närhet
och personlig service."
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Vi har lagt ett år bakom oss som helägt dottebolag till
Boo Energi ekonomiska förening och Boo Energi
Entreprenad AB kan påvisa en positiv utveckling under
året.

Med ett starkt varumärke som borgar för trygghet och
leveranssäkerhet tar vi nästa steg under nästa år och
utvecklar bolaget ytterligare. Vi ser fram emot att
erbjuda våra tjänster inom elentrepnadmarknaden och
vara det självklara valet vid elentrepnaduppdrag åt både
befintliga och nya kunder. Vi erbjuder bland annat
belysningsunderhåll åt vägföreningar/
samfällighetsföreningar, installation av elbilsladdboxar
men kommer även att utöka serviceutbudet med fler
tjänster under året.

Under året har vi förstärkt vår kompetens och rekryterat
in en affärsutvecklingschef för att fortsätta
bearbetningen och uppbyggnaden av bolaget. Vårt
rykte, kompetens och lyhördhet för kundens behov har
gjort att vi lyckast få in belysningsentreprenaden för
Trafikkontoret Stockholm i konkurrens bland väl
etablerade aktörer.

Vi ser med spänning fram emot vår forsatta utveckling
och stärka positiionen i att bli det självklara valet vid
elentrepenadet inom vårt närområde.
Vid pennan,
Ulrika Giers
Ordförande Boo Energi Entrepnad 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 2017. Beloppen anges i
tusental kronor (tkr) om inget annat anges. Siffror inom
parentes avser föregående års koncernuppgifter.

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

Verksamhet
Belysningsentreprenader utgör merparten av verksamheten. En del stolpflyttar görs på uppdrag av kommunen.
En affärsutvecklare har anställts i april 2017 för att utveckla
verksamheten. Ett antal mindre entreprenaduppdrag
utfördes under året. Efter ett par solcellsseminarier i regi
tillsammans med CellSolar har ett flertal solcellsanläggning
sålt i närområdet.

Resultat
Intäkterna uppgick till 3 072 tkr ( 1 678). Rörelseresultatet
uppgick till -688 tkr (405). Resultatminskningen bedöms
som tillfällig eftersom resultatet av den nyanställda
affärsutvecklarens arbete kommer börja synas först 2018.

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.

Viktiga händelser under år 2017
Trafikkontoret i Stockholms stad och den från
kommunen avknoppade belysningsföreningen,
Kummelnäs vägförening, har under året tecknad avtal
med Boo Energi Entreprenad AB.

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 2017. 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.

Investeringar
Några nya byggelskåp är inköpta under året.

Personal
Medelantalet anställda har under året uppgått till 0,75
(0).
Utsikter för framtiden
Under våren anställs sammanlagt fyra elmontörer för att
kunna leverera tjänsterna till Trafikkontoret.
Under året har en koncerngemensam kommunikationsplan arbetats fram och med denna som utgångspunkt ska
också en ny grafisk profil tas fram. Syftet är att det
grafiska materialet ska vara mer modernt och bättre
anpassat till digital kommunikation.

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

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

0
1 228
1 227

Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att hela beloppet balanseras i ny räkning
Summa

1 227
1 227
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STYRELSEN
Styrelsen, som under året har hållit sju protokollförda sammanträden, har följande sammansättning:

LEDNING
VD
Kjell Sjöberg, elingenjör
REVISORER

Ordinarie:
ORDFÖRANDE
Ulrika Giers, vice president, Head of Business
Development Public Healthcare & Welfare at Tieto

ORDINARIE
Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB, ansvarig revisor:
Lars Wallén, auktoriserad revisor

LEDAMÖTER
Ulf Draggart, ingenjör elkraftteknik
Stefan Jansson, Enhetschef Elkraft, Ramböll

REPR. FÖR ANSTÄLLDA
Vakant

STYRELSEN I BOO ENERGI ENTREPRENAD AB

Bild på Stefan
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Flerårsöversikt (Tkr)

2017

2016

2015

Nettoomsättning exkl. punktskatter
Resultat efter finansiella poster

3 072
-688

1 678
405

1 979
53

-3

-3

Balansomslutning
Eget kapital

1665
1329

1 665
1 329

2 075
1 092

1 064
1 060

1 343
1 064

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-353

-586

N/A

N/A

N/A

0,8

-

-

-

-

Antal årsanställda

Antal

Nyckeltal

2017

2016

2015

2014

2014

2013

2013

Avkastning eget kapital

%

-48,5

32,1

4,7

-0,4

-0,2

Avkastning totalt kapital

%

-41,3

21,6

3,4

-0,3

-0,2

Bruttovinstmarginal

%

-22,0

24,5

2,7

N/A

N/A

Res. efter finansnetto/oms.

%

-0,2

0,2

0,0

-

-

Kassalikviditet

%

711

743

214

N/A

N/A

Soliditet

%

85,2

85,2

53,2

95,4

94,4

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.
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RESULTATRÄKNING

Not

2017

2016

4

1 152
1 920
3 072

1 678
1 678

-644
-2 233
-870
-13
-3 760

-1 266
-7
-1 273

-688

405

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Räntekostnader

0

0

S:a finans intäkter och kostnader

0

0

-688

405

688
688

-101
-101

0

304

0

-67

0

237

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Försäljning till koncernföretag
S:a rörelsens intäkter

RÖRELSENS KOSTNADER
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar/nedskrivning anl. tillg.
S:a rörelsens kostnader

5
6
7

Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster
BOKSLUTSDISPOSITIONER
Mottagna koncernbidrag
Förändring av periodiseringsfond
S:a bokslutsdispositioner

8

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
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Årets resultat
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BALANSRÄKNING

Not

2017

2016

46
46

26
26

47

-

969
0
104

9
563

9
1 083

191
764

489

875

S:a omsättningstillgångar

1 619

1 639

S:a tillgångar

1 665

1 665

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier
7
S:a materiella anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
PÅGÅENDE KUNDARBETEN
Pågående kundarbeten
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Övriga fordringar
Fordran moderbolag
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
S:a kortfristiga fordringar
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KASSA OCH BANK
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BALANSRÄKNING

Not

2017

2016

100
2
102

100
2
102

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

1 228
0
1 227

991
237
1 228

S:a eget kapital

1 329

1 329

0
115
115

115
115

18
58
64

76
145

81
221

221

1 665

1 665

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
BUNDET EGET KAPITAL
Aktiekapital (1000 st med kvotvärde 100 kr)
Reservfond
S:a bundet eget kapital

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

9
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S:a eget kapital och skulder
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KASSAFLÖDESANALYS

Not

2017

2016

-688

405

13
688

7
-

13

412

-18
-5

412

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

-47
-319
18
-353

-182
-815
-586

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-33
-33

-33
-33

Årets kassaflöde

-386

-619

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring

875
489
-386

1 494
875
-619

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
7
- Avskrivningar
8
- Erhållna koncernbidrag

Betald skatt
Nettokassaflöde från den löpande
verksamheten
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

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

Insats
kapital

Reservfond

100

2

991
237

100

2

1 228

10

Balanserad
vinst

Årets resultat

Total

237
-237
0
0

1 329
0
0
1 329

Not 1 - REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
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. En tjänstebil leasas av företaget.

Årsredovisningen och koncernredovisningen 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.

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.

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
Tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt
principen om successiv vinstavräkning, dvs. att intäkter
och kostnader redovisas i förhållande till projektets
färdigställandegrad. Färdigställandegraden fastställs
genom en jämförelse mellan beräknade och faktiska
utgifter på balansdagen.
Ej slutförda tjänsteuppdrag på fastpris har beräknats
med en intäktsmarginal om 10 procent. På ej slutförda
tjänsteuppdrag på löpande räkning har intäkterna
beräknats med den ordinarie påslagsmetoden som
löper på kostnaderna, på den del av kostnaderna som är
bokförda per 2017-12-31.
Befarade förluster redovisas omedelbart.
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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 återvinningsvärdet 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.

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 redovisas 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.

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna
skattefordringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa
uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden. Uppskattningarna
inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer
att vara oförändrade samt att gällande regler för
utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

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

Not 4
RÖRELSENS INTÄKTER

2017

2016

Solceller
Extern entreprenad
Värmepumpar och laddstolpar
NETTOOMSÄTTNING

625
500
27
1 152

-

Vidarefakturerat från Boo Energi ekonomisk förening
varav
Uthyrning byggelskåp
Belysningsentreprenad, avtal
Belysningsentreprenad, nybyggnation
Belysningsentreprenad, övrigt
RÖRELSENS INTÄKTER

1 920
409
344
723
444
3 072

293
339
649
397
1 678

2017

2016

29
29

12
12

Not 5
ERSÄTTNING TILL REVISORER
Öhrlings PricewaterhouseCooper AB
Revisionsuppdraget
Andra uppdrag
Summa
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Not 6
ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
ANSTÄLLD PERSONAL PER 31 DEC

2017

2016

1
1

-

Styrelse

2017

2016

Kvinnor
Män

1
2
3

1
2
3

Kvinnor

Män

-

1

2017

2016

556
205
103

100
31

Löner och andra ersättningar

89

100

Sociala avgifter

28

31

147

58

1 011

189

Kvinnor
Män

Medeltalet anställda i bolaget har under året uppgått till 0,75 (-).

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

PER 31 DECEMBER
Ledningsgrupp (utom VD)
Bolaget har ingen VD anställd. Den anställde affärsutvecklaren ingår i koncernledningen.

Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Varav till VD och styrelse

Pensionskostnader
Fakturerade styrelsearvoden

SUMMA MEDARBETARKOSTNADER
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Not 7
AVSKRIVNINGAR OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
För anläggningarna har avskrivningar enligt plan belastat rörelseresultatet med följande belopp och procentsatser per helår på anskaffningsvärdet. Redovisning av datorer sker under maskiner och inventarier.
AVSKRIVNINGAR
Maskiner och inventarier

% PER ÅR ANTAL ÅR
20
5
Maskiner och
inventarier

Total

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
Investeringar

33
33

33
33

Utgående balans

66

66

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Årets avskrivning

7
13

7
13

Utgående balans
Utgående planenligt restvärde

20
46

20
46

2017

2016

688
688

-101
-101

2017

2016

101
14
115

101
14
115

2017

2016

Aktuell skatt
SUMMA

0
0

-67
-67

Redovisat resultat före skatt

0

304

Skatt enligt gällande skattesats (22%)
Schablonränta på periodiseringsfond
Redovisad skattekostnad

0
0
0

67
0
67

2017

2016

0
18
18

-67
67
0

Not 8
BOKSLUTSDISPOSITIONER

Avsättning periodiseringsfond
Mottagna koncernbidrag
SUMMA

Not 9
PERIODISERINGSFOND

Periodiseringsfond tax-17 enligt BR
Periodiseringsfond tax-16 enligt BR
SUMMA
Återföring ska göras senast sex år efter avsättning.

Not 10
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Not 11
BETALD SKATT

Skatt på årets resultat
Årets förändring av skatteskulden enligt BR
SUMMA
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Not 12
SKATTESKULD

Skatt på årets resultat
Obetald skatt från föregående år
Inbetald preliminärskatt
SUMMA

2017

2016

0

67

67
-9
58

9
76

2017

2016

10
61
10
81

14
33
47

2017

2016

9
9

191
31
223

Not 13
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna lönekostnader
Upplupna sociala kostnader
Övrigt
SUMMA

Not 14
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Upplupna entrepernadintäkter
Upplupna intäkter, Boo Energi ekonomiska förening
Förutbetald kostnader
SUMMA

Not 15
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten, har inträffat efter räkenskapsårets utgång. De finansiella
rapporterna undertecknades den 2 maj 2018 och kommer att framläggas på ordinarie årsstämma den 29 maj 2018.

Saltsjö-Boo den 2 maj 2018

Ulrika Giers

Ulf Draggart

Stefan Jansson

Ordförande

Kjell Sjöberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 16 maj 2018

Lars Wallén
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Till föreningsstämman i
Boo Energi Entreprenad AB
Org nr 556476-6243

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

Revisorns ansvar

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Boo Energi Entreprenad AB för år 2017. [Bolagets årsredo-visning
och koncernredovisning ingår på sid. 9-25 i detta dokument.]
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföretagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för föreningen och koncernen.

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_do
k/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Grund för uttalanden
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. För den auktoriserade revisorn
innebär detta att vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderföretaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den
andra informationen. Den andra informationen består av undersökning
av nöjd kund index, VD ord för dotterbolagen, rapport över teknisk
data och övriga uppgifter samt organisationsplan (men innefattar inte
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att
läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Nacka den 16 maj 2018
Hans Wernström
Revisor
Lars Wallén
Auktoriserad revisor

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Boo Energi ekonomisk förening för år 2017
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderföretaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderföretagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
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Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation, och
att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med lagen om ekonomiska föreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om
ekonomiska föreningar.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_do
k/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.
Nacka den 16 maj 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lars Wallén
Hans Wernström
Auktoriserad revisor
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