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VD har ordet 

 
 

RESULTAT 
före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -205 
tkr (3 318). Resultatet belastades med en engångs-
kostnad om 1 978 tkr i samband med avtalspensio-
nering av VD. Resultatet före engångskostnad och 
bokslutsdispositioner skulle således varit 1 773 tkr. 
 
Resultatförändringen beror framförallt på det varma 
året. Resultatet varierar beroende på hur vi lyckas 
bedöma kundernas elförbrukning och minimera 
elhandelsrisker. Soliditeten uppgår till 35 % (37 %). 
 
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.  
 
ELINKÖP 

Vi köper in el på Nord Pool via Scandem Market AB, 
med vilka vi har ett leverans- och balansansvars-
avtal. Under året har vi fortsatt förbättra rutinerna så 
att inköpskostnaderna blir optimala. 
 
ELPRISER 

Prisnivån på den genomsnittliga spotpriset (system-
priset) på NordPool var cirka 18 % lägre under 2014 
jämfört med 2013, alltså i nivå med år 2012. Priset 
har inte varit så lågt sedan 2007. Skillnaden beror 
bland annat på att 2014 återigen varit ett våtår med 
stor volym vattenproduktion samt att medeltempe-
raturen under vintern 2014 var den hösta som upp-
mäts sedan elbranschen mätningar började år 1880. 
Det har fortsatt varit relativt god tillgänglighet i 
kärnkraftverken, något försvagad krona samt låga 
bränslepriser.  Elcertifikaten som bidrar bland annat 
till vindkraftsutbyggnaderna har fortsatt legat på 
låga nivåer och av den orsaken kommer kvotplikten 
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 värmepump m.m. 
För att utöka antalet energibesparande produkter 

har vi samarbeten med företag som säljer låg-
energilampor, elbilar, solcellsanläggningar m.m. 
 
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. 
 
UTSIKTER FÖR ÅR 2015 

Boo Energi Försäljnings AB blir åter ett helägt 
dotterbolag till Boo Energi ek för. Boo Energi ek för 
och Jämtkraft AB har beslutat sig för att avsluta 
samägandet av Boo Energi Försäljnings AB.  
 
Boo Energi fortsätter att endast köpa el från 
förnyelsebara källor – såsom sol, vind och vatten 
och bidrar därmed till ökad efterfrågan av sådan el. 
Vi planerar olika aktiviteter i närområdet för att 
berätta om inriktningen och för att hjälpa kunderna 
att spara energi.  
 
För att kunderna ytterligare ska kunna reducera sina 
elkostnader kommer vi under 2015 lansera en ny 
intressant produkt som riktar sig till kunder som har 
värmepumpar och vattenburet värmesystem. Vi 
kommer också att titta på utrustningar och hjälp-
medel som kan optimera användningen av den el 
man köper. 
 
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 
tillsammans med våra samarbetspartners. 
 
Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu låtit utreda 
frågan om flyttprocess inom ramen för den elhand-
larcentriska modellen. De förordar nu att den 
centrala datahubben som ska innehålla elanlägg-
ningsinformation först ska tas i drift för att kunderna 
inte ska behöva betala en sådan utveckling två 
gånger. Det kan dröja till år 2020 innan denna finns 
på plats. Orsaken till att Ei vill att flyttprocessen ska 
hanteras av elhandlaren är att man tror att anvis-
ningsavtalen ska minska eller kanske försvinna. 
  
Oavsett myndigheternas beslut är vår ambition att 
med känsla för kundens behov vara det självklara 
energivalet. 
 
Jag vill ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till 
medarbetare, kunder och avgående VD för årets 
resultat och vi ser fram emot nya framtida 
spännande utmaningar med tillträdande VD vid 
rodret. 
 

Kjell Sjöberg 
Tf VD Boo Energi Försäljnings AB 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Boo 

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

säte i Saltsjö-Boo får härmed avge årsredovisning 

för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31. 

Beloppen anges i tkr om inget annat anges. Siffror 

inom parentes avser föregående år. 

Resultat 

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt 

uppgick till -205 (3 318).  

 

Verksamheten 

Boo Energi Försäljnings AB erbjuder varor och 

tjänster inom elhandel och energibesparande 

produkter. 

 

Försäljning och resultat 

Boo Energi Försäljnings AB minskade intäkterna 

till 93 135 (112 509) och har samtidigt minskat 

försäljningen i volym till 213 GWh (236). Främsta 

orsaken var den varma våren som resulterade i att 

företaget volymmässigt var översäkrade under 

februari och mars. Elpriserna har fallit stadigt under 

året har nått sin lägsta nivå på sju år. 

 

För att eliminera räntefaktorn i inköpsavtalet med 

Scandem Market AB har förskottsbetalning införts 

under slutet av året. Eftersom kassaplaceringar inte 

längre genererar någon avkastning ger denna åtgärd 

ett bättre räntenetto. 

 

Rörelseresultatet för 2014 innehåller en 

engångskostnad om 1 978 tkr avseende VDs 

avtalspension. 

 

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. 

 

Knappt 5 procent  av volymen är hänförlig till 

anvisningsleveranser. De övriga 95 procenten 

fördelar sig ganska jämt på bundna avtal och rörlig 

avtal. Det genomsnittliga avtalspriset på bundna 

avtal ligger idag på 43,2 öre/kWh. Vid årsskiftet var 

dessa avtal säkrade till ett pris om i genomsnitt 33,8 

öre/kWh. Den säkrade  volymen var vid årsskiftet 

133,9 GWh. Säkringspriset på nämnda volym var  

(inkl EPAD) 45,2 mkr (40,1 mkr) och marknadspris 

per balansdagen var 41,4 mkr (36,1 mkr). Se vidare 

not 11. 

 

Finansiella riskfaktorer 

Företaget utsätts genom sin verksamhet för olika 

finansiella risker: marknadsrisk (elprisrisk och 

valutarisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Företagets 

övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på 

oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna 

och eftersträvar att minimera potentiella 

ogynnsamma effekter på företagets finansiella 

resultat. Företaget använder derivatinstrument för 

att säkra viss riskexponering. Riskhanteringen sköts 

av Scandem Market AB enligt policies som 

fastställts av styrelsen. Scadem AB identifierar, 

utvärderar och säkrar finansiella risker i nära 

samarbete med företaget. Styrelsen upprättar 

skriftliga policies såväl för den övergripande 

riskhanteringen som för specifika områden, såsom 

elprisrisk, valutarisk, ränterisk, kreditrisk, 

användning av derivatinstrument och finansiella 

instrument som inte är derivat samt placering av 

överlikviditet. 

 

   Marknadsprisrisk 

- Elprisrisk 

Företagets försäljning av el till kunder sker såväl till 

rörliga priser som fasta priser. På balansdagen hade 

cirka 30 % av kunderna rörligt elprisavtal och 

resterande fast pris för perioder om upp till tre år. 

Inköp av el sker till rörliga priser på elmarknaden. 

Sverige är indelat i fyra prisområden vilket kan 

innebära att priserna skiljer sig åt beroende på var 

elen köps in och säljs. Den exponering som detta 

medför hanterar företaget med hjälp av finansiella 

elterminskontrakt som säkrar systempris (snittpris 

för Norden), härutöver används från tid till annan 

även prisdifferenskontrakt (EPAD)  som säkrar 

skillnaden mellan systempris och områdespriser. 

Företagets finansiella terminer motsvarar en 

konservativt bedömd volymförsäljning, som baserar 

sig på tre års förbrukningsstatistik.  

- Valutarisk 

Den finansiella elmarknaden i Norden prisätter el i 

euro. Den valutarisk som uppkommer vid 

användandet finansiella terminer säkras med hjälp 

av valutaterminer. 

- Ränterisk 

Företagets har ingen ränterisk eftersom det inte 

finns några lån. 

 

   Kreditrisk 

Exponering för kreditrisk avseende kundfordringar 

hanteras normalt av personal inom kundservice och 

de kreditlimiter som sätts bedöms vara 

ändamålsenliga för respektive kund. Det finns 

ingen koncentration av kreditrisk eftersom 

Koncernen/moderföretaget har ett stort antal 

kunder. 
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   Likviditetsrisk 

Kassaflödesprognoser upprättas och analyseras 

löpande av företaget för att säkerställa att företaget 

har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet 

i den löpande verksamheten. Företaget placerar 

överskottslikviditet på räntebärande 

avräkningskonton, tidsbunden inlåning, 

penningmarknadsinstrument och omsättningsbara 

värdepapper, beroende på vilket instrument som har 

lämplig löptid eller tillräcklig likviditet för att 

tillgodose utrymmet som bestäms av ovan nämnda 

prognoser. På balansdagen hade företaget medel på 

placeringskonto på 5,3 mkr (2013: 32,2 mkr) och 

andra likvida tillgångar på 19,3 tkr (2013: 2 mkr) 

som snabbt kan omsättas i kassamedel, för 

hantering av likviditetsrisken. 

 

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. Ordinarie VD 

avgick med avtalspension vid årsskiftet. Ny VD 

tillträder 2015-05-01. Under våren är VD i 

moderbolaget tillförordnad VD i företaget. Idag 

finns endast en säljare anställd på företaget 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Bolagets administrativa rutiner och processer som 

köps av Boo Energi ekonomisk förening har på 

uppdrag av dåvarande ägare utretts under det 

gångna året. Utredningen visar att det finns vissa 

förbättringsområden men att bolaget på det stora 

hela har väl fungerande rutiner och processer. De 

identifierade förbättringsområden finns med i 

verksamhets-planen för 2015. 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Boo Energi ekonomisk förening (org.nr. 714000-

0204) kommer den 2015-04-28 överta resterande 

aktier  i bolaget efter det att  Jämtkraft AB (org.nr. 

556001-6064) säljer sin andel. 

 

Bolagsstyrning 

Styrning av företagets samlade verksamheter sker 

genom företagets styrelse och av företagsledningen. 

 

I styrelsen för företaget, Boo Energi Försäljnings 

AB består av fem ordinarie ledamöter med två 

suppleanter. Vid styrelsemöten deltar även normalt 

VD. Samtliga ledamöter och suppleanter utses av 

Boo Energi Försäljnings ABs bolagsstämma. 

 

Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i 

enlighet med aktiebolagslagen och ägardirektiven. 

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 Försäljnings AB 

sammanträdde vid sex protokollförda tillfällen 

under 2014. Vid styrelsemöten informeras alltid 

styrelsen företagets verksamhetsutveckling och 

utveckling av finansiell ställning.  Styrelsen 

godkänner årligen företagets verksamhetsplan och 

budget. Utöver de protokollförda styrelsemötena 

har styrelsen också genomfört två 

styrelseseminarier. 

 

 

 

Nyckeltal    2014 2013 2012 2011   2010 

       

Rörelseomsättning Tkr 93 135 112 509 119 081 118 493 130 294 
 

Avkastning eget kapital % -0,9 14,9 8,3 6,4 7,5 
 

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

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

Kassalikviditet % 156 161 169 167 133 
 

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

 

  

 

   

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. 
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Flerårsöversikt  2014 2013 2012 2011 2010 

Nettoomsättning exkl. punktskatter 92 167 111 722 118 027 116 730 128 263 

Rörelseresultat -258 3 285 1 284 535 1 091 

Resultat efter finansiella poster -205 3 318 1 690 1 223 1 372 

Balansomslutning 61 019 64 026 52 791 50 724 78 465 

Eget kapital 19 175 21 091 18 931 17 620 16 846 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 640 18 360 3 183 -11 594 1 954 

Soliditet, % 35 37 40 39 24 

Avkastning på eget kapital, % -0,9 14,9 8,3 6,4 7,5 

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

Antal anställda, st 3 3 2 5 5 

      Kommentar           

2012-01-01 anställdes kundservicepersonalen (3 st) i Boo Energi ekonomisk förening.   

Rörelseresultatet 2014 innehåller en engångskostnad om 1 978 tkr.       

 

Förslag till vinstdisposition i kronor 

Till årsstämmans förfogande står  

årets vinst  84 218 

balanserade vinstmedel  17 890 587 

Summa 17 974 805 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att beloppet disponeras 

enligt följande: 

Balanseras i ny räkning      17 974 805 

Summa 17 974 805  

 

 

 

 

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 

Kjell Sjöberg, VD, Boo Energi ek för 

 

 

REVISORER 
 

ORDINARIE 
 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 

huvudansvarig revisor, Lars Wallén, auktoriserad 

revisor 

(PwC) 
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RESULTATRÄKNING 
 

    

  BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AB 

   Not 2014 2013 

RÖRELSENS INTÄKTER    

Nettoomsättning exkl. punktskatter 1 92 167 111 722 

Övriga rörelseintäkter   968 787 

Summa rörelsens intäkter  93 135 112 509 

    

    

RÖRELSENS KOSTNADER    

Inköp elkraft  -84 186 -101 766 

Övriga externa kostnader 2 -4 630 -5 094 

Personalkostnader 3 -4 577 -2 364 

Summa rörelsens kostnader  -93 393 -109 224  

    

Rörelseresultat   -258 3 285 

    

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER   

Ränteintäkter  218 305 

Räntekostnader   -165 -271 

Summa finansiella intäkter och kostnader 53 34 

    

Resultat efter finansiella poster   -205 3 318 

    

BOKSLUTSDISPOSITIONER    

Förändring periodiseringsfond 4 331 -540 

Summa bokslutsdispositioner  331 -540 

    

Resultat före skatt   126  2 778 

    

Skatt på årets resultat 5 -42 -619 

    

Årets resultat   84 2 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

BALANSRÄKNING  
   

  BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AB 

   Not 2014 2013 

TILLGÅNGAR    

    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

 

LAGER  
               

35         7 

    
KORTFRISTIGA FORDRINGAR    

Kundfordringar  1 035 4 005 

Skattefordringar                                                          650 74 

Övriga fordringar 6 22 824 13 176 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 11 916 12 566 

Summa kortfristiga fordringar  36 426 29 821 

    
KASSA OCH BANK 8 24 557 34 198 

        
Summa omsättningstillgångar  61 019 64 026 

    

Summa tillgångar   61 019 64 026 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

   

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 

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  17 891 17 731 

Årets vinst   84 2 160 

Summa fritt eget kapital  17 975 19 891 

    
Summa eget kapital 9 19 175 21 091 

    
OBESKATTADE RESERVER    

Periodiseringsfond 4 2 876  3 207 

Summa obeskattade reserver  2 876 3 207 

    
KORTFRISTIGA SKULDER    

Leverantörsskulder  20 957 10 959 

Övriga skulder  3 171 13 627 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 14 839 15 142 

Summa kortfristiga skulder  38 968 39 728 

     

Summa eget kapital och skulder  61 019 64 026 

    
STÄLLDA SÄKERHETER    

Företagsinteckningar  3 000 3 000 

    

ANSVARSFÖRBINDELSER  Inga Inga 
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KASSAFLÖDESANALYS  

(Belopp i tkr) 

    

  BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AB 

   Not 2014  2013  

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Rörelseresultat  -258 3 285 

    

Erhållen ränta  218 305 

Erlagd ränta  -165 -271 

Betald inkomstskatt  5 -618 -482 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring -823 2 836 

av rörelsekapitalet.    

    
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR    
I RÖRELSEKAPITALET:    

Varulager, ökning (-)/minskning (+)  -28 -7 

Kortfristiga rörelsefordringar, ökning (-)/minskning (+)  -6 029 6 995 

Kortfristiga rörelseskulder, ökning (+)/minskning (-)   -760 8 535 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -7 640 18 360 

    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Lämnad utdelning   -2 000 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -2 000 - 

    

Årets kassaflöde  -9 640 18 360 

    

Likvida medel vid årets början  34 198 15 838 

Likvida medel vid årets slut   24 557 34 198 

Förändring  -9 640 18 360 
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER  
 

Redovisningsprinciper 
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års-

redovisningen med tillämpning av årsredovisnings-

lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 

2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

(K3). Övergången till K3 har inte inneburit några 

förändringar av värdering eller presentation i års-

redovisningens resultat- och balansräkningar varken 

för 2013 eller 2014.  

 

De viktigaste redovisnings- och värderings-

principerna som använts vid upprättande av de 

finansiella rapporterna sammanfattas nedan. 

 

Resultaträkning 
 

Intäktsredovisning 

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter 

från kärnverksamheten, dvs. , försäljning av el och 

elhandel. 

 

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 energi-

skatter, och redovisas i posten Nettoomsättning. 

 

Försäljning av energi 

Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstid-

punkten. 

 

Tjänste- och entreprenaduppdrag 

Pågående entreprenaduppdrag till fastpris redovisas 

enligt alterntivregeln innebärande att intäktredovis-

ning görs vid fakturering. Upparbetade entreprenad-

utgifter redovisas som egen post under Varulager 

m.m. Befarade förluster redovisas omedelbart. 

 

Portföljförvaltning 

Företaget bedriver genom Scandem Market AB 

aktiv handel med elderivat. Denna redovisas i 

resultaträkningen i takt med att affärer avslutas. 

 

Ränteintäkter 

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. 

Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den 

underliggande tillgångens avkastning enligt 

effektivräntemetoden. 

 

Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar 

Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala 

avgifter, semester, bonus, bilersättningar och 

liknande är ersättningar som förfaller inom 12 

månader från balansdagen det år som den anställde 

tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande om 

inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en 

anläggningstillgång. 

 

Förmånsbestämda pensionsplaner 

Företagets förmånsbestämda planer som regleras 

genom betalning av pensionspremier redovisas som 

avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs . 

 

Balansräkning 
 
Elcertifikat och ursprungsgarantier 

Elcertifikat och ursprungsgarantier värderas till 

verkligt värde vid produktionstillfället. Dessa 

tillgångar utgör immateriella rättigheter och är att 

jämställa med betalningsmedel eftersom de som 

huvudregel ska användas för att reglera den skuld 

som uppkommer genom förbrukning eller 

försäljning.  

Elcertifikat och ursprungsgarantier som utgör 

kortfristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar 

och värderas enligt principen förs in först ut. 

 

Finansiella instrument 

Allmänna principer 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas 

i balansräkningen när företaget blir part enligt 

instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar 

redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld 

tas upp när motparten har utfört sin prestation och 

företaget därmed har en avtalenlig skyldighet att 

betala även om faktura inte har erhållits. 

Leverantörsskulder redovisas när faktura har 

mottagits. 

 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen 

när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller 

när företaget förlorar kontrollen över rättigheterna. 

Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. 

En finansiell skuld tas bort från balansräkningen 

när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 

utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell 

skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och 

skulder tas bort från balansräkningen genom 

erhållande eller erläggande av betalning. 

 

Kundfordringar och liknande fordringar 

Kundfordringar och liknande fordringar är 

finansiella tillgångar med fasta betalningar eller 

betalningar som går att fastställa med belopp. 

Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller 

pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen 

utan avsikt att bedriva handel med 

fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande 

fordringar värderas till anskaffningsvärde. 

Kundfordringar värderas därmed till det värde som 

beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra 

fordringar. Nedskrivning av kundfordringar 

redovisas i posten Övriga externa 

kostnader/Försäljningskostnader. 
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Varulager 

Lagret av handelsvaror värderas till 97% av 

anskaffningsvärdet. 

 

Energiderivat 

Alla köp av energiderivat som görs i 

prissäkringssyfte, antingen för produktion eller för 

försäljning till slutkund redovisas i samband med 

att kontraktet går i leverans och påverkar därmed 

enbart inköpspriset på den volym energi som 

säkrats. Dessa energiderivat utgör således 

finansiella instrument. 

 

Inkomstskatter 

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och 

uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i 

resultaträkningen utom då den underliggande 

transaktionen redovisas i eget kapital varvid även 

tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt 

uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 

kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 

 

Aktuell skatt 

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande 

räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat 

och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 

som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas 

till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och 

skatteregler som gäller per balansdagen och 

nuvärdesberäknas inte. 

 

Övrigt 
 
Säkringsredovisning 

Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument 

som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För 

att säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs 

att det finns en entydig koppling mellan säkrings-

instrumentet och den säkrade posten. Det krävs 

också att säkringen effektivt skyddar den risk som 

är avsedd att säkras, att effektiviteten löpande kan 

visas vara tillräckligt hög genom effektivitets-

mätningar och att säkringsdokumentation har 

upprättats. Bedömningen om huruvida säkrings-

redovisning ska tillämpas görs vid ingången av 

säkringsrelationen. Redovisning av värdeföränd-

ringen beror på vilken typ av säkring som ingåtts. 

Förluster hänförliga till den säkrade risken redo-

visas inte så länge som säkringsförhållandet består. 

 

Säkringsredovisningen upphör när säkrings-

instrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in 

samt när säkringen inte längre uppfyller villkoren 

för säkringsredovisning. 

 

Kassaflödessäkringar 

Kassaflödessäkringar används huvudsakligen i 

följande situation: 

* När valutaterminer används för säkring av 

valutarisk i framtida inköp och försäljning i 

utländsk valuta. 

 

Så länge som säkringsrelationen är effektiv sker 

ingen redovisning av derivatinstrumentet. 

Värdeförändringarna på terminerna redovisas i 

samma period som det prognosticerade flödet 

uppstår. Ineffektiv del redovisas löpande i den mån 

det utgör ett förlustkontrakt. 

 

Samtliga säkrade poster värderas till säkrad kurs så 

länge som kraven för säkringsredovisning är 

uppfyllda. 

 
Likvida medel 

Likvida medel utgörs av disponibla tillgodo-

havanden hos banker och andra kreditinstitut och 

kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan 

omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för 

en obetydlig risk för värdefluktuationen. Sådana 

placeringar har en löptid på maximalt tre månader. 

.

 

 

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. 

 

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. 
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Not 1      
NETTOOMSÄTTNING EXKL. 

PUNKTSKATTER      

  2014 2013    

Elförsäljning 92 167 111 722    
NETTOOMSÄTTNING EXKL. 
PUNKTSKATTER 92 167 111 722    

Punktskatter 56 461 62 404    

Nettoomsättning 148 628 174 126    

 

Not 2      

ERSÄTTNING TILL REVISORER      

  2014 2013    

Revisionsuppdraget 92 55    

Total ersättning till revisorer 92 55    

 

 

Not 3   

ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER  

 

Medeltalet anställda har under året uppgått till 2,8 (2,7) st.  

  

ANSTÄLLDA PER 31 DECEMBER 2014 2013 

Män 2 3 

Kvinnor - - 

  2 3 

  

Könsfördelning i styrelse (antal) 2014 2013 

Män 4 4 

Kvinnor 1 1 

  5 5 

   

  2014 2013 

Löner och andra ersättningar 1 582 1 492 

(varav VD och styrelse) (813) (875) 

Sociala avgifter 914 513 

(varav VD och styrelse) (696) (266) 

Pensionskostnader 1 937 351 

(varav VD och styrelse) (1 856) (284) 

SUMMA MEDARBETARKOSTNADER 4 433 2 356 

   
 

SÄRSKILDA UPPGIFTER OM VD-FÖRMÅNER, UPPSÄGNING OCH AVGÅNGSVEDERLAG 

(Avser VD som avgick med pension 2014-12-31) 

Vid 63 års ålder hade VD rätt att lämna aktiv tjänst och erhålla 75 % av lönen fram till 65 års 

ålder. Ett tjänstepensionsavtal tecknades med Skandia för detta ändamål. 1 592 tkr utbetalades 

under året och 386 tkr har avsatts för löneskatt. 

 

(Avser VD som tillträder 2015-05-01) 

Ömsesidig uppsägningstid om sex månader gäller. Utöver uppsägningslönen är VD berättigad till 

avgångsvederlag motsvaranded sex gånger månadslönen. Inkomst från annan anställning ska 

avräknas från avgångsvederlaget. 

 

Företaget debiteras 20 tkr per månad under perioden 2015-01-01-2015-04-30 för VD-tjänster 

utförda av VD för moderbolaget. 

 

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

ovanstående belopp. 
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Not 4      

PERIODISERINGSFOND 2014 2013    

Återföring per.fond enligt RR 395 397    

Avsättning per.fond enligt RR -64 -937    

SUMMA 331 -540    

      

 2014 2013    

Periodiseringsfond tax -15 enligt BR 64 -    

Periodiseringsfond tax -14 enligt BR 937 937    

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    

SUMMA 2 876 3 207    

Återföring skall göras senast sex år efter avsättning. 

      

Not 5      

 BETALD SKATT 2014 2013    

Årets skatt enligt RR 42  619    

Årets förändring av skattefordran enligt 

BR 576 -137    

SUMMA 618 482    

 

 

Redovisat resultat före skatt 126 2 778    

Skatt enligt gällande skattesats (22%) 28 611    

Skatteeffekt av:  

- Ej avdragsgilla kostnader 7 2    

- Schablonränta på per.fond 11 6    

- Ej skattepliktiga intäkter -3 0    

SUMMA 42 619    

 

Not 6      

 ÖVRIGA FORDRINGAR 2014 2013    

Fordran Boo Energi ek för 13 103 13 176    

Förskott Scandem Market AB, 

elhandel 9 721 -    

SUMMA 22 824 13 176    

      

Not 7      
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 

INTÄKTER     

  2014 2013    

Upplupna elintäkter 11 427 12 137    

Upplupna intäkter Boo Energi ek för 342 124    

Förutbetald kostnad, säkrade elavtal 48 213    

Övrigt 99 92    

SUMMA 11 916 12 566    

 

Not 8    

 CHECKRÄKNINGSKREDIT 2014 2013  

Total checkräkningskredit 3 000 3 000  

- Varav outnyttjad 3 000 3 000  
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Not 9      

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL      

 

AKTIE-

KAPITAL 

RESERV-

FOND 

BALANSERAD 

VINST 

ÅRETS 

RESULTAT TOTALT 

Belopp vid årets ingång 1 000 200 17 731 2 160 21 091 

Överföring av f.g. års resultat - - 2 160 -2 160 0 

Utdelning   - 2 000 - -2 000 

Årets resultat - - - 84 84 

Belopp vid årets utgång 1 000 200 17 891 84 19 175 

 

   

 

   

Not 10      
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 

INTÄKTER     

  2014 2013    

Upplupna lönekostnader 74 89    

Upplupna sociala kostnader 525 155    

Upplupna kostnader inköp el 9 620 9 717    

Upplupna kostnader inköp elcertifikat 4 158 4 831    

Övrigt 462 350    

SUMMA 14 839 15 142    

 

Not 11 

  2014-12-31   2013-12-31  

DERIVATINSTRUMENT MWh 
Kontrakts-

värde Marknadsvärde MWh 
Kontrakts-

värde 

 

Marknadsvärde 

Elterminer 133 904 43 545 39 898 111 452 36 656 32 755 

EPAD 65 274 1 702 1 506 138 445 3 455 3 338 

Vid årets utgång  45 247 41 404  40 111 36 093 

 

 

Saltsjö-Boo den 28 april 2015 

 

 

 

 

 Jonas Bratt   

 Ordförande 

 

 

 

 

   Jan Åke Sjölund                                                         Monica Ulfhielm 

 

 

 

 

 Olov Wåhlén                                                           Kjell Sjöberg 

                                                              Verkställande direktör 

 

 

  

Vår revisionsberättelse har avgivits den                   2015 

 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB 

 

 

 

Lars Wallén 

Auktoriserad revisor 



 15 

 
 
 
 

HÖGFORS VATTENKRAFTVERK I JÄMTLAND 
 

 
 


