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Företagsuppgifter och
förord
Energi Försäljning Sverige AB
Stortorget 23
211 34 Malmö Sverige
Telefon: 		 +46 (0)40 627 18 80
E-mail: 		 efs@energi-sverige.se
www.energi-sverige.se
Org.nr.: 556713-8549
Redovisningsår:
1 januari - 31 december 2017

Styrelse

Förord
När vi tittar tillbaka på 2017 kan vi konstatera att koncernens svenska dotterbolag, Energi Försäljning
Sverige, genomfört ett mycket bra år med att leverera kraft till våra kunder. Kunskapen vi har och konstant utvecklar kring den svenska marknaden och kvaliteten i det vi levererar ger oss ett bra resultat. Vi
kan konstatera att under 2017 levererade vi ca 6,5 TWh, en indikator på att vi följer vår tillväxtplan med
ett mål på 10 % av marknadsandelarna i Sverige.
Det är glädjande att notera att vi har fortsatt högt förtroende hos våra kunder. Vi levererar kunskap kring
elmarknaden och fungerar som en samarbetspartner vid stora beslut kring elinköp. För många företag är
elmarknaden förknippad med risker och svåra frågeställningar, här kommer vår kompetens inom riskhantering och förvaltning våra kunder till gagn.

>> Styrelseordförande, CEO
Jørgen Holm Westergaard
>> Vice ordförande, CFO
Jesper Nybo Stenager
>> Ledamot, Director, Customers
Peter Lønbro Lehm

Vi är även i år stolta över att Energi Försäljning Sverige behåller vinsten för att kunna finansiera den fortsatta tillväxten. Konkret innebär det att vi, precis som föregående år, fortsätter att bygga upp företagets
egna kapital från nuvarande 237,2 MKR till vår målsättning på ca 250 MKR med den fasta, långsiktiga
ambitionen att fortsätta växa och behålla vår position på den svenska elmarknaden.

Ledning

Vi riktar ett stort och ödmjukt tack till våra kunder och samarbetspartners för året som gått. Vi är fast
beslutna att fortsätta göra vårt yttersta för att behålla och förstärka förtroendet vi har hos våra kunder
i marknaden.

>> Verkställande direktör
Ulf Dahlin
>> Säljadministrativ chef
Mia Hansson

Jörgen Holm Westergaard,
Styrelsens ordförande

Bolagsstämma
Bolagsstämma hölls den 9 april 2018.

Jørgen Holm Westergaard
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Jesper Nybo Stenager

Peter Lønbro Lehm

Ulf Dahlin

Mia Hansson

Huvud- och nyckeltal
Miljoner SEK

2017

2016

2015

2014

2013

Huvudtal
Energiskatt

1.223,9

1.021,3

992,0

904,9

794,6

Omsättning

3.349,3

3.204,6

2.821,0

2.921,3

2.750,7

Bruttovinst

116,0

72,1

72,3

61,0

68,1

77,4

31,5

29,6

24,6

28,6

2,9

1,4

0,3

-0,4

0,7

80,3

32,9

30,0

24,2

29,3

Balansomslutning

733,3

764,0

622,6

636,1

556,9

Justerat eget kapital

284,5

221,9

196,2

172,8

154,1

Bruttomarginal

3,5 %

2,2 %

2,6 %

2,1 %

2,5 %

EBIT marginal

2,3 %

1,0 %

1,0 %

0,8 %

1,0 %

Soliditet

38,8 %

29,0 %

31,5 %

27,2 %

27,7 %

Förräntning av ek före skatt och disp.

31,7 %

15,7 %

16,3 %

14,8 %

20,5 %

Förräntning av ek efter skatt

20,6 %

9,6 %

9,7 %

8,7 %

11,8 %

18

23

25

23

21

Resultat före finansiella poster
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Nyckeltal

Genomsnittligt antal anställda

Tal för år 2013 har omräknats till följd av K3-anpassning.
Vi hänvisar till redovisningsprinciper för en förklaring
till hur nyckeltalen har beräknats.
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VD ORD
2017
Året som gått
Året som gått har varit vårt bästa år hittills med en försäljning på
nästan 11 TWh för kommande år och ett resultat långt över förväntningarna. Vi har levererat det vi hade förutsatt oss att göra
och med en kvalitet som håller högsta klass. Våra medarbetare
har med kraft förmedlat vår kunskap om marknaden till våra kunder och det har resulterat i lägre kostnader för våra kunder och
samarbetspartners.
Marknaden har under året varit turbulent på alla plan.
Elterminspriserna med leverans för kommande år har pendlat mellan 20 till 28 €/MWh, valutakursen EUR/SEK har pendlat mellan 9,40
till 10 SEK för en Euro. Luften har gått ur Elcertifikatsmarknaden
som föll rejält jämfört med tidigare år, från runt 150 SEK/elcertifikat ner till dryga 45 SEK/elcertifikat för att sedan återhämta sig
under 2018. Det kom även en del politiska beslut som resulterade i
höjd kvotplikt för de kommande åren samtidigt som marknaden för
gröna produkter stiger långsamt men stabilt.
Vårt gemensamma förvaltningsbolag Energi Danmark Securities
arbetar med kunder i alla koncernens länder, kunderna kan därför få en gemensam elportfölj i ett eller flera länder om de önskar
sprida sina risker. Vi hjälper kunderna hitta rätt inköpsstrategi och
effektivisera hantering av fakturor och anläggningar. Vi hjälper våra
kunder styra rätt i en marknad som är under stor förändring, det
kan till exempel vara att hitta inköpsstrategier som matchar de olika marknaderna. För kunder där el är en stor inköpspost har vi specialanpassade strategier som kunden kan harmonisera med sina
kundkontrakt så att riskerna fördelas mellan dem.
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Energi Danmark Group finns idag representerat med egna bolag i
Danmark, Sverige, Finland, Norge samt Tyskland. Det gör oss unika! Vi kan leverera One Stop Shop, en produkt som innebär att en
inköpare med ansvar för alla länder bara behöver ha en enda kontaktperson i sitt land. Energi Danmark Group har expertis för att
kunna leverera rätt produkt till alla.

"Året som gått har varit vårt bästa år hittills med en
försäljning på nästan 11 TWh för kommande år och
ett resultat långt över förväntningarna."
Ulf Dahlin, VD Energi Försäljning Sverige

Bra Miljöval El
Vi är fortfarande starka på miljödelen och behåller
vår topposition i Sverige på sålda kilowattimmar
med Naturskyddsföreningens stämpel Bra
Miljöval. Detta medför också att vi har en
större summa fonderad till olika projekt inom
energieffektivisering, investering i ny miljövänlig
teknik samt återställande av vattenmiljöer i
Sverige. Alla som köper Bra Miljöval El av Energi
Sverige har möjlighet att söka medel ur dessa
fonder. Under året har bolag som PostNord och
Tulip K-Pack AB erhållit delfinansiering av sina
projekt ur fonderna.

Framtidsutsikter
Vi står väl rustade för kommande år med nya
starka system som möjliggör en flexiblare fakturering och ger nya möjligheter till attraktiva produkter till våra kunder och samarbetspartners.
Samtidigt får vi ett helt nytt webbgränssnitt för
våra kunder, en kundportal som ger en bättre
överblick och en större interaktivitet.
Vår målsättning är att ständigt fortsätta utvecklas och förbättra oss, att bibehålla en stabil tillväxt och en bra avkastning precis som vi
har haft de senaste åren. Vi fortsätter arbeta efter vår långsiktiga strategi - att Energi Sverige
ska befästa sin position och vara en av de större
aktörerna på den svenska elmarknaden. Vi har
en hög varumärkeskännedom, kunderna ger
oss goda omdömen samt ger oss sitt förtroende. Vårt strategiskt långsiktiga arbete fortsätter med nya förbättrade målsättningar som alla
medarbetare är delaktiga i. Under de komman-

"Vi står väl rustade för kommande år
med nya starka system som möjliggör en
flexiblare fakturering och ger nya möjligheter
till attraktiva produkter till våra kunder och
samarbetspartners."
Ulf Dahlin, VD Energi Försäljning Sverige

de åren ska vi även arbeta på att aktivt bygga en stark
Leankultur i gruppen.
Under 2018 tar elnätsbolagen över hanteringen av energiskatten och det kommer minska vår absoluta omsättning med en dryg miljard. Budget för 2018 innebär att vi
förväntar oss en elleverans på 7 TWh och en omsättning
runt drygt 2 miljarder, vi ser framför oss ett normalt resultat det kommande året.
Som verkställande direktör för Energi Sverige vill jag ta
tillfället i akt och framföra ett ödmjukt och varmt tack till
såväl nya som befintliga kunder. Jag vill samtidigt uttrycka en stor tacksamhet till alla medarbetare som genom
sin kunskap, kraft och kvalitet fortsätter befästa vår position på marknaden och än viktigare, möjliggör en fortsatt resa framåt mot en ny och spännande framtid på en
ständigt förändrad elmarknad.

Malmö mars 2018
Ulf Dahlin
Verkställande Direktör
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			We

handle the
			 forces
		 of nature

Kenneth, Portfolio Manager
in Energi Danmark Securities

Ronen, Trading
Energi Danmark Group

Värdeskapande
systemutveckling
EN VÄL FUNGERANDE ITPLATTFORM ÄR AVGÖRANDE FÖR
ATT ENERGI DANMARK KONCERNEN
KAN FÅ TILLVÄXTEN ATT GÅ HAND I
HAND MED EN HÖG SERVICENIVÅ.
Tanken med vår nya IT-plattform är att rusta företaget för
ytterligare tillväxt och samtidigt skapa smidiga affärsprocesser som underlättar och säkrar möjligheten att ge kunderna stor flexibilitet.

BIO – ett nytt fakturerings och
mätvärdessystem
BIO är speciellt utvecklat för att hantera och administrera
kunder på elmarknaden. Det ger hela koncernen bättre möjligheter eftersom systemet kan anpassas efter våra egna
önskningar och behov.
Vårt nya system – BIO – ska göra det möjligt för hela koncernen att utöka systemet i takt med företagets ambitioner
och erbjuda ett mer stabilt men även flexibelt system än
vårt nuvarande.

"En nödvändig förutsättning för ett
växande företag och en effektiv daglig drift
är ett stabilt och pålitligt IT-system som
klarar nya funktioner, nya affärsprocesser
och olika produkter i flera länder."

Ett av målen är större användarvänlighet med färre
manuella processer och förbättrad rapportering.
Ett annat mål har varit att skapa ett system
som är mer kompatibelt och därför underlättar
integrationsmöjligheterna mellan våra olika system.
Under 2018 kommer systemet implementeras i alla
koncernens länder.

My Energy – bättre rapportering och
statistikmöjligheter
Som en följd av vårt nya fakturerings och mätvärdessystem BIO har vi även fokuserat på att
vidareutveckla koncernens kundplattform. My
Energy, som systemet nu heter i alla länder, ger
kunderna effektiva verktyg att bland annat övervaka elförbrukning, få marknadsinformation, ta
fram avtal och rapporter samt se fakturorna på alla
anläggningar.
Det nya My Energy ger ökad flexibilitet och innehåller nya funktioner som ska ge kunderna bättre överblick över rapporter och statistik. My Energy kommer implementeras i takt med att BIO under 2018
rullas ut i de olika länderna.
Vårt arbete med att utveckla My Energy kommer
fortsätta och innebär att vi arbetar vidare med att
ytterligare utveckla funktioner som individuella rapporter, analysverktyg och kundanpassade verktyg.

Thomas Bech Pedersen,
Systems Manager,
Energi Danmark

07

Portföljförvaltning
skapar framgångsrika
elaffärer
FÖR MÅNGA FÖRETAG ÄR
ELMARKNADEN FÖRKNIPPAD MED
RISKER, SVÅRA BESLUT OCH HÖGA
KOSTNADER. ENERGI FÖRSÄLJNING
SVERIGE AB ÄR IDAG SVERIGES
TREDJE STÖRSTA ELHANDELSBOLAG
PÅ FÖRETAGSMARKNADEN.
En av våra starkaste produkter är portföljförvaltning som skapar framgångsrika elaffärer och minskade kostnader tack vare effektiv riskhantering.
Framgångsfaktorn är individuell förvaltning för alla
företag.
När elmarknaden avreglerades öppnade sig möjligheter till nya handelsprodukter och beräkning av
framtida elpriser. Precis som på andra börser är det
tillgång och efterfrågan som sätter elpriserna. El
är dock en komplex produkt eftersom många faktorer påverkar prisnivån och det skapar en ytterst
rörlig marknad. Men komplexiteten och rörligheten
skapar även möjligheter, som elhandlare med lång
erfarenhet och kompetens använder för att göra
affärer.

Individuell portföljförvaltning ger bäst
riskhantering och hög kvalitet
Företag har olika slags verksamheter och olika
syn på riskhantering när de gör affärer. Det här
har vi tagit fasta på och erbjuder därför individuell
förvaltning till alla. Det handlar om att maximera
värdet till hanterbar risk, vilket gynnar båda parter
i affären.

Rent konkret handlar portföljförvaltning om att skapa ett optimerat
kraftpris samtidigt som riskerna i marknaden reduceras. Riskhantering
med hög kvalitet är Energi Sveriges styrka och genomsyrar verksamheten på alla nivåer.
Johan Stenhammar, som är Energy Risk Adviser åt stora företagskunder, är en av medarbetarna som varit i elbranschen länge. Johan
berättar hur det fungerar hos Energi Sverige.
– Det stämmer verkligen att alla medarbetare här är måna om att driva kundens affärer på ett effektivt och kvalitetsmässigt sätt.

"Vi har hög kompetens, eftersom många
av oss varit i elbranschen länge, och vi
har snabba beslutsvägar. Här finns en
serviceanda och kraft i hela organisationen
för att ständigt utveckla vår kompetens."
Johan Stenhammar, Energy Risk Adviser,
Energi Försäljning Sverige
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"Alla företag är olika, och har olika syn
på riskhantering och avkastning. Vi gör
en riskbedömning tillsammans med
företaget för att ta fram en optimal
och kundspecifik inköpsstrategi som
inkluderar riskpolicy."
– Dessutom har vi muskler till att utnyttja möjligheterna på elmarknaden och göra affärer på europeisk nivå tack vare våra internationella och aktiva portföljförvaltare. I och med mitt nära
samarbete med förvaltarna ökar även min kompetens och jag kan
ständigt vara kundens bästa rådgivare och kunskapsöverförare,
avslutar Johan.
En portföljförvaltningslösning syftar till att prissäkra företaget
gentemot framtida prishöjningar på elmarknaden. Energi Sveriges
portföljförvaltare är ständigt uppkopplade mot energimarknaden
och bevakar, analyserar och diskuterar internt om marknadsutvecklingen och prisutvecklingen. I nära samarbete med handlarbordet, fysiska handlare och flera stora analysinstitut uppdaterar
de dagligen sin kompetens om den europeiska energimarknaden
och omsätter det till konkret rådgivning samt effektiv och lönsam
förvaltning.

Inköpsstrategin är framgångsverktyget för lägre
kostnader
Energi Sverige anpassar alla affärer utifrån kundens behov och
erbjuder individuell portföljförvaltning och riskhantering med
skräddarsydda lösningar. Grunden är alltid en unik riskbedömning
och inköpsstrategi med ramar och rutiner för elhandeln. I strategin ingår en riskpolicy som definierar de faktorer Energi Sverige
ska ta hänsyn till i portföljförvaltningen.
Mattias Hellberg, som är Portfolio Manager, berättar hur det
fungerar.
– För att underlätta i inledningsskedet för en ny kund har vi delat
in portföljförvaltning i olika varianter; Fysisk, Elpool, Index eller
Finansiell. Alla varianter har sina fördelar och olika nivåer på riskbedömning, så vi utvärderar alltid vilket alternativ som passar
företagets verksamhet bäst. Det som skapar den individuella anpassningen är den unika inköpsstrategin.
Mattias förtydligar hur riskbedömningen går till.
– Inköpsstrategin är viktig för den påverkar resultatet, och vi är
måna om att det ska vara en bekväm risknivå samtidigt som
möjligheterna till avkastning är god. Vi gör en riskbedömning till-

Mattias Hellberg, Portfolio Manager
Energi Försäljning Sverige

sammans med företaget för att ta fram en optimal och
kundspecifik inköpsstrategi som inkluderar riskpolicy.
De faktorer vi tittar på är bland annat kundens verksamhet, förbrukningsmönster, marknadssituation, vilka risker som finns och önskad avkastning, avslutar Mattias
Hellberg.
I inköpsstrategin går det att välja diskretionär eller rådgivande förvaltning. Diskretionär förvaltning innebär att
Energi Sverige får mandat att fatta beslut inom givna
ramar som är fastställda i inköpsstrategin. Rådgivande
förvaltning innebär att kunden är mer delaktig och tar
alla köpbeslut själv. Oavsett förvaltningsmodell så är
målet alltid att optimera kraftpriset samtidigt som riskerna reduceras.

Kunskap ger handlingskraft och kvalitet i
portföljförvaltningen
Alla företag kan välja vilken aktivitetsnivå och delaktighet
de vill ha i portföljförvaltningen; från att själva vara aktiva
i prissäkringarna till att låta Energi Sverige hantera detta
fullt ut till 100 %.
Aktiv och individuell riskhantering passar företag i de flesta storlekar, eftersom riskpolicy och inköpsstrategi alltid
går att anpassa till verksamheten och det resultat som
företaget föredrar. Dessutom sker alltid en löpande kunskapsöverföring om elmarknaden, både i form av personliga kontakter och månadsrapporter från Energi Sverige.
Vid individuellt anpassad portföljförvaltning är det inköpsstrategi och riskpolicy som fastställer mandaten i
elhandeln och nivån på förväntad avkastning. Det innebär att företag i nära samarbete med Energi Sverige kan
maximera värdet till hanterbar risk.
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Together we

manage
your risks

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Energi Försäljning
Sverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1
januari 2017 till 31 december 2017.
Bolagets redovisningsvaluta är svenska kronor. Belopp är angivna
i kronor om inget annat anges.
Bolaget omfattas av den hållbarhetsrapport som har upprättats
för räkenskapsåret 2017 av koncernmoderbolaget Energi Danmark
A/S med säte i Århus, Danmark. Hållbarhetsrapporten återfinns
på sidorna 46-63 i koncernens och moderbolagets årsredovisning
och finns tillgänglig på www.energidanmark.com/annual-reports.

Ägarförhållanden
Energi Försäljning Sverige AB med säte i Malmö är till 100 % ägt
dotterbolag till Energi Danmark A/S med säte i Århus, Danmark.
Energi Danmark A/S är koncernmoderbolag och upprättar
koncernredovisning.
Bolagets aktiekapital är på 40.000 tkr, fördelat på 400.000 st. aktier. Som fritt eget kapital finns balanserat resultat med 197.234
tkr. Totalt eget kapital utgörs med 237.234 tkr.
Energi Danmark A/S är ägare till samtliga 400.000 aktier i Energi
Försäljning Sverige AB, med den långsiktiga målsättningen att
bygga upp ett större kapital i bolaget.
Energi Försäljning Sverige AB säkrar via Energi Danmark A/S sina
framtida kundåtaganden genom finansiella instrument relaterade
till såväl börshandel på NASDAQ OMX, som via bilaterala avtal.
Vid transaktioner mellan bolaget och moderbolaget används
transfer pricing för att kunna synliggöra kostnaderna och påvisa att det är rätt kostnad för de tjänster som bolaget köper av
Energi Danmark A/S. Det har inte utgått någon ersättning till styrelsen under året.

Verksamhetsinriktning och viktiga händelser
Energi Försäljning Sverige har en fysisk leverans som motsvarar
fjolåret. Omsättningen har ökat men inte lika mycket som förvän-

tat, det beror på att många av våra kunder har valt att hantera
energiskatten själva. Omsättningen exklusive energiskatt ligger på
samma nivå som fjolåret. Omsättningen är för 2017, 3.349.318 tkr
totalt och 2.125 443 tkr exklusive energiskatt.
Ny lag för energiskatt infördes med start den 1 januari 2017, vilket
i korthet innebär att Energi Försäljning Sverige AB som energiskatteskyldig ska debitera full energiskatt för alla kunder, energiskattebefriade kunder kan sedan i efterhand begära tillbaka skatt från
skatteverket. Detta medför en större utgift för merparten av våra
kunder och många av dem valde att hantera energiskatten själva för att undvika att ligga ute med stora belopp till skatteverket.
Från och med 2018 kommer energiskatteskyldigheten gå över på
de lokala nätbolagen och Energi Försäljning Sverige kommer inte ta
ut någon energiskatt på sina kunder.
Under året har elcertifikatsmarknaden i stort sett kollapsat prismässigt med marknadspriser ner mot 45 SEK/elcertifikat, detta
ska jämföras med en prisnivå året innan på 150 SEK/elcertifikat.
Bolaget har varit välpossionerad i nergången och elcertifikat står
för en större del av resultatet under året.
Hantering och avräkning av balanskraft har förändrats och hanteras numera av det nordiska bolaget, eSett Oy. Förändringen innebär
att avgifter till Svenska Kraftnät och omkostnader för hantering av
elleverans från den 1 maj 2017 avräknas i Euro. Eftersom dessa
avgifter debiteras våra kunder så kommer även de bli debiterade
med en avräkning mot Euro i framtiden.

Riskhantering och redovisningsprinciper
Energi Försäljning Sverige AB bedriver elhandel till företagskunder samt offentlig förvaltning. För att hantera de risker som
uppstår i denna typ av verksamhet handlar vi finansiella instrument
för att minska riskexponeringen. Detta görs via moderbolaget.
Moderbolaget Energi Danmark A/S har som policy att säkra framtida transaktioner relaterade till ingångna fysiska kontrakt och finansiella kontrakt samt valutarisk avseende ingångna köp- och
försäljningskontrakt, så att beräknat täckningsbidrag i största
möjliga omfattning kan fastställas när kontrakten ingås. Bolaget
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gör kraftinköp på den nordiska elbörsen NordPool via moderbolaget Energi Danmark A/S.
Hantering av elcertifikat sker i Energi Försäljning Sverige och behandlas efter samma principer som övriga kraftinköp, dock med
en viktig skillnad; elcertifikat och handel med ursprungsgarantier
hanteras som en lagervara med principen "först in först ut". Vid
årsskiftet fanns ett lager av elcertifikat och ursprungsgarantier,
som i bokslutet värderas till 12.793 tkr (16.204 tkr). Hanteringen
av risk och inköp av elcertifikat och ursprungsgarantier har genererat en nettovinst på 10.031 tkr (5.231 tkr.)
Företagsledningen är nöjd med det gångna året. Vi har haft god
intjäning på handel av elcertifikat tack vare rätt timing, men också lyckats minska kostnaderna med 10%. Vi ser med tillförsikt på
kommande år då koncernen gjort investeringar som kommer att
effektivisera hanteringen av bl. a avräkning, fakturering och kundgränssnitt. Detta kommer ge kunderna ett verktyg som ger bättre
kontroll och lättare överblick på sin elaffär.

Resultat
Resultatutvecklingen för 2017 ligger på en betydligt högre nivå
än året innan. Resultatet efter finansiella poster är 80.291 tkr
(32.880 tkr). Det är bättre än budgetmålet som var uppsatt för
verksamhetsåret. Omsättningen ligger något lägre jämfört med
föregående års nivå med 2.125.443 tkr (2.183.306 tkr) exklusive
energiskatter. Omsättningen i kilowattimmar är i nivå med föregående år. Avsättning till periodiseringsfonder görs med 13.421
tkr. Posten består av upplösta periodiseringsfonder från 2012
med 8.878 tkr och ny maximal avsättning om 22.299 tkr, det finns
nu totalt 60.614 tkr i obeskattade reserver i bolaget.
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår stämman att de förestående vinstmedlen på
52.141 tkr disponeras på följande sätt.

Tkr.
Balanserat resultat
Årets resultat
Disponeras så att ny räkning överföres

145.093
52.141
197.234

Resultaträkning
Not

Belopp i TSEK

2017

2016

Rörelsens intäkter
1

Nettoomsättning
Energiskatter, avgår

2

Resultat av finansiella instrument
Andra intäkter
Summa rörelsens intäkter

3.349.318

3.204.585

-1.223.875

-1.021.279

10.549

7.222

4.285

4.973

2.140.277

2.195.501

-2.024.274

-2.123.378

Rörelsens kostnader
1

Energiinköp

3/4

Övriga externa kostnader

-19.659

-21.687

5

Personalkostnader

-18.420

-18.308

6

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-509

-660

-2.062.862

-2.164.033

77.415

31.468

2.920

1.467

-44

-55

2.876

1.412

80.291

32.880

Periodiseringsfonder

-13.421

-7.115

Summa bokslutsdispositioner

-13.421

-7.115

66.870

25.765

-14.729

-5.675

52.141

20.090

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

7

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

8

Resultat före skatt

9

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning
Not

Belopp i TSEK

31/12 2017

31/12 2016

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

10

Dataprogram

490

793

Summa immateriella anläggningstillgångar

490

793

Inventarier och datorer

337

429

Summa materiella anläggningstillgångar

337

429

Uppskjuten skattefordran

242

242

Summa finansiella anläggningstillgångar

242

242

1.069

1.464

415.356

448.882

12.793

16.204

0

2.450

Övriga fordringar

14.723

1.884

Koncern fordringar

27.717

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

233.148

267.033

Summa kortfristiga fordringar

703.737

736.453

28.487

26.071

Summa omsättningstillgångar

732.224

762.524

SUMMA TILLGÅNGAR

733.293

763.988

Materiella anläggningstillgångar

11

12

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Lager elcertifikat och GoO
Aktuell skattefordran

13

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
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Balansräkning
Not

Belopp i TSEK

31/12 2017

31/12 2016

EGET KAPITAL OCH SKULDER
14

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (400.000 aktier)

17

40.000

40.000

145.093

125.003

52.141

20.090

197.234

145.093

237.234

185.093

Periodiseringsfonder

60.614

47.193

Summa obeskattade reserver

60.614

47.193

41.889

10.798

0

79.585

6.596

0

Övriga skulder

224.579

216.875

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

162.381

224.444

Summa kortfristiga skulder

435.445

531.702

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

733.293

763.988

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

15

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskuld

16

15

Rapport över förändringar i eget kapital
Belopp i TSEK

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital
Ingående balans 01/01 2016

Årets resultat

Summa

40.000

107.132

17.871

165.003

Omföring resultat föregående år

0

17.871

-17.871

0

Årets resultat

0

0

20.090

20.090

40.000

125.003

20.090

185.093

Omföring resultat föregående år

0

20.090

-20.090

0

Årets resultat

0

0

52.141

52.141

40.000

145.093

52.141

237.234

Utgående balans 31/12 2016

Utgående balans 31/12 2017
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Balanserat resultat

Kassaflödesanalys
Belopp i TSEK

2017

2016

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

80.291

32.880

509

582

Kassaflöde från den löpande verksamheten före betald skatt och förändringar av rörelsekapital

80.800

33.642

Betald skatt

-5.684

-5.208

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

75.117

28.254

3.411

-4.771

54.572

-136.405

Ökning(-)Minskning(+) av rörelseskulder

-23.268

114.944

Kassaflöde från den löpande verksamheten

109.831

2.022

0

-416

-113

-136

0

241

-113

-311

Förandring av räntebelagda koncerninterna fordringar och skulder

-107.302

-773

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-107.302

-773

2.416

938

Likvida medel vid årets början

26.071

25.133

Likvida medel vid årets slut

28.487

26.071

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)Minskning(+) av varulager
Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
Belopp i TSEK

2017

2016

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta

2.920

1.467

-44

-55

509

660

0

-80

509

560

28.487

26.071

28.487

26.071

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Kassa och bank

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
- De kan lätt omvandlas till kassamedel
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten
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Noter med redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt
Årsredovisningslagen
(1995:1554)
och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om ingen annat anges nedan.

Redovisning av intäkter
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad
företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar intäkten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget
får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Vid försäljning av energi, elcertifikat och
GoO redovisas inkomsten som intäkt
i samband med fysisk leverans av energi.
Intäkter och kostnader avseende elcertifikat och
GoO redovisas i nettoomsättningen respektive under posten elinköp i resultaträkningen.
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med
transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Finansiella instrument
Bolaget säkrar pris- och volymrisker i
kundavtal avseende leverans av energi genom att avtal ingås med moderbolaget om leverans av energi på motsva-

rande villkor som i respektive kundavtal.
Bolaget ingår egna derivatinstrument som
inte avser framtida avtalade elleveranser i
form av terminskontrakt avseende elcertifikat och GoO. Dessa värderas till verkligt värde i balansräkningen.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former
av ersättningar som företaget lämnar till de
anställda. Företagets ersättningar utgörs
av bland annat löner, betald semester,
betald frånvaro, bonus och ersättning efter
avslutad anställning (pension). Redovisning
sker i takt med intjänandet.
Ersättningar till anställda efter avslutad
anställning avser avgiftsbestämda
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda
planer klassificeras planer där fastställda
avgifter betalas och det inte finns
förpliktelser, vare sig legala eller informella,
att betala något ytterligare, utöver
dessa avgifter. Företaget har inga övriga
långfristiga ersättningar till anställda.
Utgifter för avgiftsbestämda planer
redovisas som en kostnad under den period
de anställda utför de tjänster som ligger till
grund för förpliktelsen.

Leasing
K3 tilllämpas. Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas
som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för dataprogram har aktiverats då
de är av väsentligt värde för bolaget i framtiden. Dataprogrammen är skräddarsydda för
bolagets verksamhet. Beräknad ekonomisk
livslängd uppgår till 5 år.

Avskrivningsprinciper för
anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid
bestående värdenedgång.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram									5 år
Materiella anläggningstillgångar
Datorer											3 år
Inventarier										5 år
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar
och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk
valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursdifferenser
på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår
i rörelsesresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas under posten elinköp i resultaträkningen.
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Noter med redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer
Likvida medel
Likvida medel och skulder i utländsk valuta
har värderats till balansdagskurs.

Skatt
Företaget tillämpar K3.
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte
redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån
den skattesats som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser
framtida räkenskapsår till följd av tidigare
händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och
skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande
skattesats på balansdagen. Effekter 				
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av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras
till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten
skatteskuld som avsättning.

Kundfordringar
Företaget följer upp kundernas finansiella
stabilitet och de förhållanden under vilka
de verkar för att uppskatta sannolikheten
för betalning av enskilda fordringar. De
totala avsättningarna för osäkra fordringar
uppgick den 31 december 2017 till 1.100
TSEK (2016: 1.100 TSEK).

Koncernuppgifter

Nyckeltalsdefinitioner

Företaget är ett helägt dotterbolag til Energi
Danmark A/S, CVR-nr. 17225898 med säte i
Aarhus, Danmark. Energi Danmark A/S upprättar koncernredovisning.						

Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

Årsredovisning för Energi Danmark A/S kan
erhållas via hemsidan www.energidanmark.
dk.							
Av företagets totala inköp och försäljning
mätt i kronor avser 100% av inköpen och 0%
av försäljningen andra företag inom hela den
företagsgrupp som företaget tillhör.

Uppskattningar

och

Bruttomarginal
Brutto vinst i procent av omsättning.
EBIT marginal
Resultat före finansiella poster i procent av
omsättning.
Soliditet
Justerat eget kapital
balansomslutning.

i

procent

av

bedömningar

Företagets ledning gör vissa bedömningar
som påverkar tillämpningen av företagets
redovisningsprinciper. I samband med upprättande av bokslut krävs också att företagets ledning gör vissa bedömningar och
antaganden om framtiden som påverkar redovisade värden av tillgångar och skulder per
balansdagen. Även intäkter och kostnader
påverkas av gjorda bedömningar. Det verkliga utfallet kan komma avvika från gjorda
bedömningar. De väsentliga bedömningar
som gjorts redovisas nedan.

Förräntning av eget kapital före skatt och
disp.
Resultat efter finansiella poster i procent av
genomsnittlig justerat eget kapital.
Förräntning av eget kapital efter skatt
Årets resultat i procent av genomsnittlig justerat eget kapital.

Not
Not

1

Belopp i TSEK

1.223.875

1.021.279

100%

100 %

0%

0%

Realiserad marknadsvärdering av elcertifikat, netto

12.717

4.468

Realiserad marknadsvärdering av gröna produkter, netto

-2.686

763

6

-10

512

2.001

10.549

7.222

405

639

Lokalhyror

1.834

1.850

Summa

2.239

2.489

Leasingåtagande, som förfaller inom 1 år

2.393

1.732

Leasingåtagande, som förfaller mellan 1 och 5 år

2.706

373

105

203

97

69

0

18

202

290

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen

Resultat av finansiella instrument

Realiserat resultat avseende handel med valutaterminer, netto
Realiserad valutakursvinst/förlust, netto
Summa

3

2016

Nettoomsättning/energiinköp
I nettoomsättning ingår energiskatt, som uppgår till

2

2017

Leasingavgifter avseende operationell leasing
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror

Leasingåtagande

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal: Lokalhyror
och leasing av bil.

4

Arvode till revisorer
Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget
Rådgivning
Övriga tjänster
Summa
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Not
Not

5

Belopp i TSEK

2017

2016

Anställda och personalkostnader
Styrelse och VD
Löner och andra ersättningar

2.477

1.367

Pension

440

408

Sociala kostnader

897

539

3.814

2.314

Löner och andra ersättningar

9.138

10.280

Pension

2.013

2.126

Sociala kostnader

3.455

3.588

14.606

15.994

18

23

56%

44 %

0%

0%

100%

100 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

50%

50 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

50%

50 %

Summa

Övriga anställda

Summa

Medelantalet anställda
Varav män

Lön och ersättningar avser endast personal i Sverige.
Det har inte utgått någon ersättning till styrelsen under året.
VD har avtal om 13 månadslöner vid uppsägning från företagets sida.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
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Not
Not

6

7

Belopp i TSEK

Dataprogram

-303

-386

Inventarier och datorer

-206

-274

Summa

-509

-660

0

0

Övriga räntekostnader

-44

-55

Summa

-44

-55

8.875

1.483

Periodiseringsfond, årets avsättning

-22.299

-8.598

Summa

-13.421

-7.115

-14.718

-5.675

-11

0

-14.729

-5.675

Räntekostnader och liknande resultatposter

Periodiseringsfond
Periodiseringsfond, återföring

9

2016

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Räntekostnader, koncernmellanhavande

8

2017

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Justering avseende tidligare år
Summa
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Not
Not

Belopp i TSEK

2017

2016

Genomsnittlig effektiv skattesats
Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt

66.870

25.765

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %)

14.711

5.668

22

39

-16

-32

12

0

Redovisad skatt

14.729

5.675

Effektiv skattesats

22,03%

22,03 %

6.576

6.159

0

417

6.576

6.576

5.783

5.397

303

386

6.086

5.783

490

793

Skatteeffekt av:
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Justering avseende tidligare år

10

Dataprogram
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut
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Not
Not

11

Belopp i TSEK

2017

2016

Inventarier och datorer
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

2.027

2.202

113

136

0

-311

2.140

2.027

1.598

1.472

205

274

0

-148

1.803

1.598

337

429

242

242

0

0

242

242

213.584

247.397

Terminskontrakt, elcertifikat

9.172

9.561

Terminskontrakt, GoO

1.155

2.866

Övriga poster

9.237

7.209

233.148

267.033

Nyanskaffningar
Försäljning/utrangering

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering

Redovisat värde vid årets slut

12

Uppskjuten skattefordran
Ingående saldo
Tillkommande skattefordringar
Summa

13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna elintäkter

Summa

Värdering av terminskontrakt gällande elcertifikat och GoO baserat på gällande marknadskurs per 2017.12.31.
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Not
Not

Belopp i TSEK

31/12 2017

31/12 2016

31/12 2017

31/12 2016

14

Antal aktier

Kvotvärde

Kvotvärde

Antal

Antal

A-aktier

100

100

400.000

2017

15

16

2016

Periodiseringsfonder
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2012

0

8.878

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2013

8.331

8.331

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2014

7.742

7.742

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2015

5.752

5.752

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2016

7.892

7.892

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2017

8.598

8.598

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2018

22.299

0

Summa

60.614

47.193

150.611

213.247

Löner och lönebikostnader

1.966

2.149

Övriga upplupna kostnader

9.804

9.048

162.381

224.444

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader elcertifikat

Summa

26

400.000

Not
Not

17

Belopp i TSEK

31/12 2017

31/12 2016

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår stämman att de förestående vinstmedlen på 52.141 disponeras på följande sätt:
Balanserat resultat

145.093

125.003

52.141

20.090

197.234

145.093

197.234

145.093

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Eventualförpliktelse

Inga

Inga

Årets resultat

Disponeras så att i ny räkning överföres

18

Ställda säkerheter och eventualförpliktelse

27

Underskrifter

Energi Försäljning Sverige AB
Org. nr. 556713-8549
Malmö, den 9 april 2018

Jørgen Holm Westergaard

Jesper Nybo Stenager

Styrelsens ordförande

Styrelsens vice ordförande

Peter Lønbro Lehm

Ulf Dahlin

Styrelseledamot

Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 april 2018.
ERNST & YOUNG AB

Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Skal opdateres
Till bolagsstämman i Energi Försäljning Sverige AB, org.nr
556713-8549

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Energi
Försäljning Sverige AB för räkenskapsåret 2017. Bolagets års-redovisning ingår på sidorna 11-28 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Energi Försäljning Sverige ABs finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt års-redovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
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 Energi Försäljning Sverige AB 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.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-ställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-visning 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 bolagets för-måga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-satt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-aktigheter, 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 förvän-tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
> identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-heter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-bevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
för-falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
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> skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-teten i den interna
kontrollen.

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.

> utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Uttalanden

> drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-redovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-det om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
> utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-ningarna, och om
årsredovisningen återger de under-liggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Energi Försäljning Sverige AB för räkenskapsåret 2017 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman 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 Energi Försäljning Sverige
AB 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.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 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 bolagets 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:

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

> företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
Lund den 9 april 2018
> på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Ernst & Young AB
Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor

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 bolaget, eller att ett förslag
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Revisorns yttrande avseende den
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Energi Försäljning Sverige AB, org.nr
556713-8549

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig
grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Lund den 9 april 2018
Ernst & Young AB
Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor
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