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VD har ordet 

 
 

RESULTAT 
före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 
3 318 tkr (1 690), en ökning med nästan det dubbla. 
Soliditeten uppgår till 37 % (39 %). Resultat 
förbättringen beror framförallt på att vi tagit över 
riskerna för elhandeln och därmed har möjlighet att 
erhålla en större marginal. Men resultatet kommer 
framöver att variera mer beroende på hur vi lyckas 
bedöma kundernas elförbrukning och minimera 
elhandelsrisker.   
 
KUNDER 

Vår målsättning är att möta våra kunder på deras 
villkor. Därför är vi måna om att följa våra kärn-
värden som är:  

Liten, smart, energifull & nära 
Liten – Flexibel med låga omkostnader. 
Smart – Kunskap och erfarenhet hos anställda med 
innovativa energilösningar. 
Energifull – Snabba lösningar och snabba svar. 
Nära – Nära våra kunder, lokalkännedom, personligt 

och tillgängligt. 
 
Några tjänster som uppskattas av våra kunder är, 
Energikonto, vilket innebär utjämnad betalning som 

dras automatiskt på kontot. Andra val som bidrar till 
bättre miljö och ekonomi är e-faktura och e-post 
faktura, vilka ökar i antal.  
Mina Sidor, som är en populär produkt för att följa 

sin elförbrukning per timme. Antalet användare ökar 
stadigt både via dator och mobil.  
Boo Portföljen, är ett alternativ för större företag 
som vill lägga över all hantering och förvaltning av 
elinköp på experter inom området.  
 
Ovanstående tjänster har hjälpt oss att ta tillbaka 
kunder som provat en annan leverantör och som 
insett att vi har bättre elpriser över tid. Tyvärr tappar 
vi flera kunder och en av orsakerna är att bolag 
tillämpar fullmakter via telefon på ett oseriöst sätt, 
vilket myndigheterna måste stävja.  
 
För att nå nya kunder har vi beslutet att öka vår 
marknadsföring via nätet. Nu syns vi relativt högt 
upp på Google under olika namn. 
 
Vi har beslutat att ändra namn på tillsvidareavtalet 
till anvisningsleverans för att kunderna lättare ska 
förstå att de inte har tecknat ett elhandelavtal. Vi har 
bland de lägre anvisningspriserna i landet. 
 
ELINKÖP 

Vi köper in el på Nord Pool via Scandem Market AB, 
med vilka vi har ett leverans- och balansansvars-
avtal. Det är vårt första år med ovanstående avtal 
och under det året har vi gemensamt förbättrat 
rutinerna så att inköpskostnaderna blir mer 
optimala. 
 
ELPRISER 

Prisnivån på den genomsnittliga spotpriset (system-
priset) på NordPool var cirka 21 % högre under 
2013 jämfört med 2012. Skillnaden beror mest på 
att 2012 var ett våtår med stor volym vattenproduk-
tion. Genomsnittliga spotpriset på NordPool för 
2012 och 2013 ligger dock lågt i förhållande till de 
tio senaste åren, detta på grund av god tillgänglig-
het i kärnkraftverken, stark krona, låga bränslepriser 

samt att den ekonomiska återhämtningen tar tid.  
Prisskillnaderna i de fyra elområden har reducerats 
under 2013. Bidragande orsak till lägre prisskill-
nader i de fyra elområdena är låg efterfrågan på el 
samt utbyggnaden av vindkraftparker i södra 
Sverige, högst elpris är det dock oftast i elområde 4. 
Elcertifikaten som bidrar bland annat till vindkrafts-
utbyggnaderna har under året varit nere på låga 
nivåer och av den orsaken kommer troligtvis kvot-
plikten att höjas from 2016. 
 
MILJÖ OCH VÅR FÖRNYELSEBARA EL 

Miljön är i fokus inom elbranschen. Med olika ener-
gilösningar kan vi minska vår egen och kundernas 
miljöbelastning, liksom våra kostnader. Därför fort-
sätter vi vår linje inom energieffektivisering genom 
att informera kunderna samt att sälja energibespa-
rande produkter såsom luft/luft värme-pump m.m. 
För att utöka antalet energibesparande produkter 
har vi samarbeten med företag som säljer 
lågenergilampor, elbilar, solcellsanläggningar m.m. 
 
Vi måste alla bidra till att Sveriges övergripande mål 
för energieffektivisering uppnås. Målet är att nå 20 
procents minskad energiintensitet till 2020 jämfört 
med 2008. 
 
Vi stöttar viktiga miljöaktiviteter i vårt närområde. Vi 
har bland annat varit huvudsponsor till Världsnatur-
fondens satsning på motionsloppet ”Spring för 
Östersjön” ända sedan starten 2010. Projektet syftar 
till att rädda Östersjön genom att arbeta för ett 
renare hav. 
 
Den allra viktigaste satsningen är dock att vi nu har 
valt att bara köpa in förnyelsebar el. 
 
UTSIKTER FÖR ÅR 2014 

Boo Energi inleder det nya året med en viktig miljö-
satsning. Numera köper bolaget endast el från 
förnyelsebara källor – såsom sol, vind och vatten 
och bidrar därmed till ökad efterfrågan av sådan el. 
Nedanstående nya symbol illustrerar att Boo Energi 
helt och hållet är ett grönt elbolag. Vi planerar även 
olika aktiviteter i närområdet för att berätta om den 
nya inriktningen och för att hjälpa kunderna att 
spara energi.  
 
För att kunderna ytterligare ska kunna reducera sina 
elkostnader kommer vi under 2014 lansera en ny 
intressant tjänst som riktar sig till kunder som vill 
vara lite mer aktiva på elmarknaden och besluta om 
en viss volym till ett specifikt pris per år. 
 
Solcellsanläggning kommer troligtvis att öka snabbt 
och få samma utveckling som luft/luft värme-
pumparna har haft. Det är viktigt att vi informerar 
kunder om vad som gäller inom området samt tar 
tillvara tillfället att sälja solcellsanläggningar. 
 
Myndigheterna i Norden har fortfarande inte kommit 
fram till ett beslut i Nordreg, vilket skulle innebär att 
kunderna endast ska få en kontakt och en faktura 
och då från det elhandelsföretag som man ingått 
elhandelsavtal med. Detta elhandelsföretag ska 
också fakturera nätavgiften, vilket kommer att kräva 
stora investeringar i systemen. De mindre bolagen 
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är negativa till förslaget, eftersom kostnaderna blir 
så stora. 
 
Oavsett myndigheternas beslut är vår ambition att 
med känsla för kundens behov vara det självklara 
energivalet. 
 
 
 
 
 
 
 

Jag vill med dessa ord som grund ta tillfället i akt 
och rikta ett stort tack till medarbetare och kunder 
för årets fina resultat och vi ser fram emot nya 
framtida spännande utmaningar. 
 

Hans Parke 
VD Boo Energi Försäljnings AB 
 

 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Boo 

Energi Försäljnings AB (org.nr. 556492-3901) får 

härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 

2013-01-01 – 2013-12-31. Beloppen anges i tkr om 

inget annat anges. Siffror inom parentes avser 

föregående år. 

Resultat 

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt 

uppgick till 3 318 (1 690).  

 

Verksamheten 

Boo Energi Försäljnings AB har minskat intäkterna 

till 112 509 (119 081) och samtidigt minskat 

försäljningen i volym till 236 GWh (242).  

 

Elhandelsrisker 

Bolaget har en riskpolicy där riskerna för elhandeln 

ingår och anger övergripande riktlinjer för verk-

samheten. Policyn anger hur ansvaret för riskhante-

ringen skall fördelas, vilka risker företaget får 

utsättas för, samt hur dessa risker skall begränsas. 

Störst resultatpåverkan har pris- och volymrisker. 

 

 

 

 

 

 

Regelverket för uppföljning och hantering av risker 

kopplade till elhandeln ska uppdateras kontinuerligt 

för att säkerställa risknivåer. En förvaltningsin-

struktion mellan Boo Energi Försäljnings AB och 

Scandem Market AB har upprättas. Det är viktigt 

att styrelsen blir informerad vid större avvikelser i 

enlighet med riskpolicy och förvaltningsinstruktion. 

En viktig faktor för resultatet är att vi kvalitets-

säkrar processerna med optimala rutiner. 

Resultatet kommer framöver att variera mer 

beroende på hur vi lyckas bedöma kundernas 

elförbrukning och minimera elhandelsrisker.   

 

Personal 

Boo Energi Försäljnings AB köper kundservice-

tjänster och övrig administration från Boo Energi 

ekonomisk förening. Personalen i försäljnings-

bolaget ansvarar för försäljningen, marknads-

föringen samt har kontakten med elhandels-

kunderna, speciellt med företagen.  

Ägarbilden 

Boo Energi ekonomisk förening (org.nr. 714000-

0204) äger 50% av aktierna och den andra hälften 

ägs av  Jämtkraft AB (org.nr. 556001-6064).

Nyckeltal    2013 2012 2011   2010 2009 

       

Rörelseomsättning Tkr 112 509 119 081 1118 493 130 294 100 537 
 

Avkastning eget kapital % 14,9 8,3 6,4 7,5 2,7 
 

Avkastning totalt kapital %      6,1 3,4 1,9 2,1 0,8 
 

Bruttovinstmarginal % 2,9 1,1 0,5 0,8 0,3 
 

Kassalikviditet % 161 169 167 133 157 
 

Soliditet % 36,8 39,6 38,8 23,9 35,1 

 

  

 

   

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

 genomsnittligt eget kapital + 78 % av genomsnittliga obeskattade reserver. 

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 + 78 % av obeskattade reserver i relation till summa tillgångar. 

http://news.cision.com/se/boo-energi/i/logo-solvindvatten-300dpi,c1441174
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Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står  

årets vinst  2 160 

balanserade vinstmedel  17 731  

Summa 19 891 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att beloppet disponeras 

enligt följande: 

Utdelning till aktieägarna, 2 000 kr per aktie      2 000 

Balanseras i ny räkning      17 891 

Summa  19 891 

 

 

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 34,8 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att 

bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna 

upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. 

 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på 

kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed 

försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (Försiktighetsregeln). 

 

 

 

STYRELSEN 

 

Ordinarie: 
 
ORDFÖRANDE 

Jonas Bratt, advokat 
 

LEDAMÖTER 

Kjell Sjöberg, VD, Boo Energi ek för 

Jan Åke Sjölund, vice VD, Jämtkraft AB 

Monica Ulfhielm, styrelseledamot, Boo Energi ek för 

Olov Wåhlén, civilingenjör, Jämtkraft AB 

 

Suppleanter: 

 
LEDAMÖTER 

Åke Cederqvist, styrelseordförande, Boo Energi ek för 

Anders Ericsson, VD, Jämtkraft AB 

 

 

 

 

 

 

 

LEDNING 

VD 

Hans Parke, civilekonom 

 

 

REVISORER 
 

ORDINARIE 
 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 

huvudansvarig revisor, Lars Wallén, auktoriserad 

revisor 

(PwC) 
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RESULTATRÄKNING 
 

    

  BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AB 

   Not 2013 2012 

RÖRELSENS INTÄKTER    

Elintäkter  111 722 118 027 

Övriga rörelseintäkter   787 1 054 

Summa rörelsens intäkter  112 509 119 081 

    

    

RÖRELSENS KOSTNADER    

Inköp elkraft  -101 766 -110 349 

Övriga externa kostnader  -5 094 -5 279 

Personalkostnader 1 -2 364 -2 169 

Summa rörelsens kostnader  -109 224 -117 797  

    

Rörelseresultat   3 285 1 284 

    

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER   

Ränteintäkter  305 470 

Räntekostnader   -271 -63 

Summa finansiella intäkter och kostnader 34 407 

    

Resultat efter finansiella poster   3 318 1 690 

    

BOKSLUTSDISPOSITIONER    

Förändring periodiseringsfond 2 -540 102 

Summa bokslutsdispositioner  -540 102 

    

Resultat före skatt   2 778  1 793 

    

Skatt på årets resultat 3 -619 -482 

    

Årets resultat   2 160 1 311 
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BALANSRÄKNING  
   

  BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AB 

   Not 2013 2012 

TILLGÅNGAR    

    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

 

LAGER 4                      7 - 

    
KORTFRISTIGA FORDRINGAR    

Kundfordringar  4 005 9 019 

Skattefordringar                                                          74 211 

Övriga fordringar 5 13 176 8 874 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 12 566 18 849 

Summa kortfristiga fordringar  29 821 36 953 

    
KASSA OCH BANK 7 34 198 15 838 

        
Summa omsättningstillgångar  64 026 52 791 

    

Summa tillgångar   64 026 52 791 
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                                                       BALANSRÄKNING  

    

  BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AB 

   Not 2013 2012 

BUNDET EGET KAPITAL    

Aktiekapital (1000 st med kvotvärde 1000 kr)  1 000 1 000 

Reservfond   200 200 

Summa bundet eget kapital  1 200 1 200 

    
FRITT EGET KAPITAL    

Balanserade vinstmedel  17 731 16 420 

Årets vinst   2 160 1 311 

Summa fritt eget kapital  19 891 17 731 

    
Summa eget kapital 8 21 091 18 931 

    
OBESKATTADE RESERVER    

Periodiseringsfond 2 3 207  2 667 

Summa obeskattade reserver  3 207 2 667 

    
KORTFRISTIGA SKULDER    

Leverantörsskulder  10 959 154 

Övriga skulder  13 627 6 395 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 15 142 24 644 

Summa kortfristiga skulder  39 728 31 193 

     

Summa eget kapital och skulder  64 026 52 791 

    
STÄLLDA SÄKERHETER    

Företagsinteckningar  3 000 3 000 

    

ANSVARSFÖRBINDELSER  Inga Inga 
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KASSAFLÖDESANALYS  
(Belopp i tkr) 

    

  BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AB 

   Not 2013  2012  

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Resultat efter finansiella poster  3 318 1 690 

 

Justering av poster som ej ingår i kassaflödet 

   

Betald skatt  3 -482 -266 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 2 836 1 425 

av rörelsekapitalet.    

    
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR    
I RÖRELSEKAPITALET:    

Varulager, ökning (-)/minskning (+)  -7 36 

Kortfristiga rörelsefordringar, ökning (-)/minskning (+)  6 995 862 

Kortfristiga rörelseskulder, ökning (+)/minskning (-)   8 535 860 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  15 523 1 758 

    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Långfristiga fordringar, ökning (-)/minskning (+)   - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - - 

    

Årets kassaflöde  18 360 3 183 

    

Likvida medel vid årets början  15 838 12 655 

Likvida medel vid årets slut   34 198 15 838 

Förändring  18 360 3 183 
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER  

 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd.  

 

Boo Energi Försäljnings AB har valt den 

kostnadsslagsindelade resultaträkningen. 

 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 

erhållits eller kommer att erhållas.  Fordringar 

upptas till det lägsta av nominellt värde och det 

belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder upptas 

till det belopp som beräknas skall betalas. 

 

Kassaflödesanalys 

Redovisningsrådets rekommendation RR7, 

Redovisning av kassaflöden, tillämpas. 

   

Not 1   

ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER  

 

Medeltalet anställda har under året uppgått till 2,7 (2,0) st.  

  

ANSTÄLLDA PER 31 DECEMBER 2013 2012 

Män 3 2 

Kvinnor - - 

  3 2 

   

  2013 2012 

Löner och andra ersättningar 1 492 1 421 

(varav VD och styrelse) (875) (934) 

Sociala avgifter 513 515 

(varav VD och styrelse) (266) (293) 

Pensionskostnader 351 335 

(varav VD och styrelse) (284) (272) 

SUMMA MEDARBETARKOSTNADER 2 356 2 271 

   
 

SÄRSKILDA UPPGIFTER OM VD-FÖRMÅNER, UPPSÄGNING OCH AVGÅNGSVEDERLAG 

Uppsägningstid är 3 månader och avgångsvederlag utgår med 3 x årslönen. Utöver ordinarie 

lön utgår till VD även en resultatberoende ersättning om maximalt en månadslön. Vid 63 års 

ålder har VD rätt att lämna aktiv tjänst och erhålla 75 % av lönen fram till 65 års ålder. 

Ordförandes arvode om 175 tkr (inkl. sociala avgifter) betalas via faktura och ingår inte i 

ovanstående belopp. 

   

Not 2      

PERIODISERINGSFOND      

 2013 2012    

Återföring per.fond enligt RR 397 713    

Avsättning per.fond enligt RR -937 -611    

SUMMA -540 102    

      

 2013 2012    

Periodiseringsfond tax -14 enligt BR 937 -    

Periodiseringsfond tax -13 enligt BR 611 611    

Periodiseringsfond tax -12 enligt BR 337 337    

Periodiseringsfond tax -11 enligt BR 541 541    

Periodiseringsfond tax -10 enligt BR 386 386    

Periodiseringsfond tax -09 enligt BR 395 395    

Periodiseringsfond tax -08 enligt BR - 397    

SUMMA 3 207 2 667    

      

Återföring skall göras senast sex år efter avsättning. 
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Not 3      

BETALD SKATT      

  2013 2012    

Årets skatt enligt RR 619  482    

Årets förändring av skattefordran enligt 

BR -137 -216    

SUMMA 482 266    

 

 

Not 4 

 
LAGER      

 Varulagret har värderats till anskaffningsvärde efter avdrag för generell inkurans 3 %. 

 

 

Not 5      

ÖVRIGA FORDRINGAR     

  2013 2012    

Fordran Boo Energi ek för 13 176 8 746    

Övriga fordringar - 128    

SUMMA 13 176 8 874    

 

      

Not 6      
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 

INTÄKTER     

  2013 2012    

Upplupna elintäkter 12 137 16 812    

Upplupna intäkter Boo Energi ek för 124 1 465    

Förutbetald kostnad, säkrade elavtal 213 524    

Övrigt 92 48    

SUMMA 12 566 18 849    

 

 

Not 7    

CHECKRÄKNINGSKREDIT   

  2013 2012  

Total checkräkningskredit 3 000 3 000  

- Varav outnyttjad 3 000 3 000  

 

      

Not 8      

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL      

 

AKTIE-

KAPITAL 

RESERV-

FOND 

BALANSERAD 

VINST 

ÅRETS 

RESULTAT TOTALT 

Belopp vid årets ingång 1 000 200 16 420 1 311 18 931 

Överföring av f.g. års resultat - - 1 311 -1 311 0 

Årets resultat - - - 2 160 2 160 

Belopp vid årets utgång 1 000 200 17 731 2 160 21 091 
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Not 9      
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 

INTÄKTER     

  2013 2012    

Upplupna lönekostnader 89 95    

Upplupna sociala kostnader 155 143    

Upplupna kostnader inköp el 9 717 23 255    

Upplupna kostnader inköp elcertifikat 4 831 571    

Upplupna kostnader Boo Energi ek för - 275    

Övrigt 350 305    

SUMMA 15 142 24 644    

 

 

 

 

Saltsjö-Boo den 5 maj 2014 
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