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Jørgen Holm Westergaard Jesper Nybo Stenager

Peter Lønbro Lehm Ulf Dahlin

Mia Hansson

HUVUD- OCH NYCKELTAL
Miljoner SEK 2018 2017 2016 2015 2014

Huvudtal

Energiskatt 0 1.223,9 1.021,3 992,0 904,9

Omsättning 2.988,4 3.349,3 3.204,6 2.821,0 2.921,3

Bruttovinst 78,4 116,0 72,1 72,3 61,0

Resultat före finansiella poster 34,2 77,4 31,5 29,6 24,6

Finansiella poster 3,8 2,9 1,4 0,3 -0,4

Resultat efter finansiella poster 38,0 80,3 32,9 30,0 24,2

Balansomslutning 876,2 733,3 764,0 622,6 636,1

Justerat eget kapital 314,1 284,5 221,9 196,2 172,8

Nyckeltal

Bruttomarginal 2,6% 3,5 % 2,2 % 2,6 % 2,1 %

EBIT marginal 1,2% 2,3 % 1,0 % 1,0 % 0,8 %

Soliditet 35,9% 38,8 % 29,0 % 31,5 % 27,2 %

Förräntning av ek före skatt och disp. 12,7% 31,7 % 15,7 % 16,3 % 14,8 %

Förräntning av ek efter skatt 9,1% 20,6 % 9,6 % 9,7 % 8,7 %

Genomsnittligt antal anställda 19 18 18 21 23
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VD ORD 2018
Året som gått
Vi har ännu ett bra år bakom oss med ett resultat 
bättre än budgeterat, bolagets omsättning har ökat 
med nästan 50 %, den ökningen beror på ökade priser i 
marknaden. 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, till 
med mer turbulent än fjolåret, med elspotpriser mellan 
1,5 till 250 €/MWh och med en stigande trend under 
året. Till detta har vi sett elcertifikat som har kommit 
upp från en nivå kring 50 SEK/Certifikat i början på året 
till en toppnotering under hösten på 285 SEK/Certifikat 
för att i slutet på året sjunka till nivåer runt 200. Året 
avslutades med ett förslag på stoppregler för elcerti-
fikatsmarknaden, då den redan nu har fyllt sitt syfte 
men ska pågå till år 2045. Förslaget som ligger kommer 

att sänka elcertifikatspriserna från 2021 och under 
överskådlig tid framåt. 

Den internationella satsningen med vårt gemensamma 
förvaltningsbolag Energi Danmark Securities, som arbe-
tar med kunder i alla länderna, har varit framgångsrik. 
Kunderna kan där få en gemensam elportfölj i ett eller 
flera länder för att om de önskar sprida sina risker. Vi 
hjälper kunderna hitta rätt inköpsstrategi och effektivis-
era sin hantering av fakturor och anläggningar. Vi hjälper 
våra kunder styra rätt i en elmarknad under stor förän-
dring, det kan till exempel vara att hitta inköpsstrategier 
som matchar de olika marknaderna samtidigt som de 
kan harmoniseras med företagens egna kunder för att 
dela riskerna med dem. 

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 ans-
var för alla länder bara behöver en enda kontaktperson 

Ulf Dahlin 
Verkställande direktör, Energi Försäljning Sverige

VI STÅR VÄL RUSTADE 
FÖR KOMMANDE ÅR 

MED NYA STARKA 
SYSTEM SOM MÖJLIGGÖR 

EN FLEXIBLARE 
FAKTURERING OCH GER 
NYA MÖJLIGHETER TILL 

ATTRAKTIVA PRODUKTER 
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i sitt land. Energi Danmark Group har expertis för att 
kunna leverera rätt produkt till alla.  

UTVECKLING
Energimarknaden i Sverige kommer att förändras 
de närmaste åren, vi ser att det kommer krävas nya 
samarbeten för att lösa de problem med effektbrist 
och andra utmaningar som kommer. Vi har under året 
investerat i nya system för hantering av elleveranser, 
produkter och kundkommunikation. Dessa system har 
implementerats under sista kvartalet och de gör oss 
mycket konkurrenskraftiga inför framtiden.  

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 har vi ett nytt web-
bgränssnitt 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 kommande åren ska vi arbeta på att aktivt 

bygga en stark feedbackkultur för att stärka en av våra 
viktigaste fördelar, våra medarbetare, i deras strävan att 
utvecklas och bli bättre. 

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 uttry-
cka 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 29. april 2019

Ulf Dahlin 
VD

Efter en lite svagare tillväxt under fjolåret så har vi 2018 en  
8 procentig leveransökning. 
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Energi 
Försäljning Sverige AB får härmed avge årsredovisning 
för räkenskapsåret 1 januari 2018 till 31 december 2018.

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 koncernmo-
derbolag och upprättar koncernredovisning. 
 
Bolagets aktiekapital är på 40.000 TSEK, fördelat på  
400.000 st. aktier. Som fritt eget kapital finns balanserat 
resultat med 224.196 TSEK. Totalt eget kapital utgörs 
med en summa av 264.196 TSEK. 
 
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 an-
vänds transfer pricing för att kunna synliggöra kostnad-
erna 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.

Hållbarhetsredovisning ingår i moderbolagets årsre-
dovisning och hänvisas till detta.

Verksamhetsinriktning och viktiga händelser
Omsättningen i Energi Försäljning Sverige räknat i 
kronor har ökat till 2.994.422 TSEK omsättningen har 
ökat med 854.145 TSEK, det är stor ökning i kronor och 
den beror på ökade marknadspriser på el och elcertifkat 
under året. Omsättningen är för 2017 var 2.140.277 
TSEK exklusive energiskatt. Den fysiska  leveransen av 
elektrisk kraft  har ökat med 8 %. 
 
Energi Försäljning Sverige har under året bytt system för 
hantering av leverantörskifte, avräkning samt fakture-
ring av våra produkter. Samtidigt har även sytemet för 
kundportalen My Energy implementerats.  Bolaget har 
tagit en extra avskrivning på 402 TSEK. efter som det 
systemet är utrangerat.  
 
Under året har elcertifikatsmarknaden varit extremt 
volatil efter en kollaps prismässigt 2017 med marknad-
spriser ner mot 45 SEK/elcertifikat, har det uppstått en 
brist av elcertifkat och priset pressades upp till 285 SEK/
elcertifikat under hösten för att sedan falla tillbaka ner 
under 200 SEK/elcertifikat. Bolaget har varit välpossion-
erad i uppgången och elcertifikat står för en större del 
av resultatet under året.  
 
Hantering och avräkning av balanskraft hanteras av det 
finska bolaget, eSett Oy. Förändringen innebär att säk-
erheter för balanshantering ställs till det finska bolaget 
med 3.937,5 TEUR på bokslutsdagen.

Riskhantering och redovisningsprinciper
Energi Försäljning Sverige AB bedriver elhandel till 
företagskunder samt offentlig förvaltning och för att 
hantera de risker som uppstår  i denna typ av verk-
samhet 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 omfat-
tning kan fastställas när kontrakten ingås. Bolaget 
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 31.316 TSEK (12.793 TSEK). 
Hanteringen av risk och inköp av elcertifikat har gener-
erat en nettovinst på 748 TSEK (12.717 TSEK).  
 
Företagsledningen är nöjd med det gångna året. Vi har 
haft god intjäning på handel av elcertifikat tack vare 
rätt timing. Kostnaderna internt har i samband med 
implementering av nya stym i verksamheten. 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  2018  ligger  på  en  betydligt 
högre  nivå  än året innan. Resultatet  efter  finansiella  
poster  är  37.983 TSEK (80.291 TSEK. Det är bättre 
än budgetmålet som var uppsatt för verksamhetsåret. 
Omsättningen ligger något högre jämfört med 
föregående års nivå med 2.994.422 TSEK (2.140.277 
TSEK). Omsättningen i kilowattimmar är 8% högre än 
föregående år.  Avsättning till periodiseringsfonder görs 
med 11.638 TSEK. Posten består av upplösta periodis-
eringsfonder från 2012 med 8.331 TSEK och med en ny 
maximal avsättning om 11.638 TSEK, finns det nu totalt 
63.921 TSEK, i obeskattade reserver i bolaget.

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår stämman att de förestående 
vinstmedlen på 26.962 TSEK disponeras på följande 
sätt.
                                                                                                         
TSEK 
Balanserat resultat                                                197.234 
Årets resultat                                                           26.962 
Disponeras så att ny räkning överföres               224.196
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resultaträkning balansräkning

Not Belopp i TSEK 2018 2017

Rörelsens intäkter

1 Nettoomsättning  2.988.367  3.349.318 

Energiskatter, avgår 0  -1.223.875 

2 Resultat av finansiella instrument  2.023  10.549 

Andra intäkter  4.032  4.285 

Summa rörelsens intäkter 2.994.422 2.140.277

Rörelsens kostnader

1 Energiinköp  -2.916.017  -2.024.274 

3/4 Övriga externa kostnader  -22.694  -19.659 

5 Personalkostnader  -20.822  -18.420 

6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -732  -509 

Summa rörelsens kostnader -2.960.265 -2.062.862

Rörelseresultat 34.157 77.415

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  3.913  2.920 

7 Räntekostnader och liknande resultatposter  -87  -44 

Summa resultat från finansiella poster 3.826 2.876

Resultat efter finansiella poster 37.983 80.291

8 Periodiseringsfonder -3.307 -13.421

Summa bokslutsdispositioner -3.307 -13.421

Resultat före skatt 34.676 66.870

9 Skatt på årets resultat -7.714 -14.729

Årets resultat 26.962 52.141

Not Belopp i TSEK 31/12 2018 31/12 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

10 Dataprogram 0 490

Summa immateriella anläggningstillgångar 0 490

Materiella anläggningstillgångar

11 Inventarier och datorer 296 337

Summa materiella anläggningstillgångar 296 337

12 Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 242 242

Summa finansiella anläggningstillgångar 242 242

Summa anläggningstillgångar 538 1.069

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 427.300 415.356

Lager elcertifikat och GoO 31.316 12.793

Aktuell skattefordran 374 0

Övriga fordringar 0 14.723

Koncern fordringar 40.459 27.717

13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 353.031 233.148

Summa kortfristiga fordringar 852.480 703.737

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 23.135 28.487

Summa omsättningstillgångar 875.615 732.224

SUMMA TILLGÅNGAR 876.153 733.293
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balansräkning rapport över förändringar i eget kapital

Not Belopp i TSEK 31/12 2018 31/12 2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (400.000 aktier) 40.000 40.000

17 Fritt eget kapital

Balanserat resultat 197.234 145.093

Årets resultat 26.962 52.141

 224.196 197.234

Summa eget kapital 264.196 237.234

Obeskattade reserver

15 Periodiseringsfonder 63.921 60.614

Summa obeskattade reserver 63.921 60.614

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 66.329 41.889

Skulder till koncernföretag 193.850 0

Skatteskuld 0 6.596

Övriga skulder 113.113 224.579

16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 174.744 162.381

Summa kortfristiga skulder 548.036 435.445

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 876.153 733.293

 Belopp i TSEK Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa

Ingående balans 01/01 2017 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

Utgående balans 31/12 2017 40.000 145.093 52.141 237.234

Omföring resultat föregående år 0 52.141 -52.141 0

Årets resultat 0 0 26.962 26.962

Utgående balans 31/12 2018 40.000 197.234 26.962 264.196
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kassaflödesanalys tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Belopp i TSEK 2018 2017

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 37.983 80.291

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. -108.679 509

Kassaflöde från den löpande verksamheten före betald skatt och förändringar av rörelsekapital -70.695 80.800

Betald skatt -14.685 -5.684

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -85.381 75.117

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)Minskning(+) av varulager -18.524 3.411

Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar -36.655 54.572

Ökning(-)Minskning(+) av rörelseskulder -86.159 -23.268

Kassaflöde från den löpande verksamheten -226.717 109.831

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -85 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -117 -113

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -202 -113

Finansieringsverksamheten

Förandring av räntebelagda koncerninterna fordringar och skulder 221.567 -107.302

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 221.567 -107.302

Årets kassaflöde -5.351 2.416

Likvida medel vid årets början 28.487 26.071

Likvida medel vid årets slut 23.135 28.487

Belopp i TSEK 2018 2017

Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta 3.913 2.920

Erlagd ränta -87 -44

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

Av- och nedskrivningar av tillgångar 732 509

Upplupna intäkter avseende el och elcertifikat -120.907 35.913

Upplupna kostnader avseende elcertifikat 11.497 -62.636

-108.678 -26.214

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel

Kassa och bank 23.135 28.487

23.135 28.487

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 redovi-
sas som intäkt när det är sannolikt att företaget kom-
mer 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 av-
seende leverans av energi genom att avtal ingås med 
moderbolaget om leverans av energi på motsvarande 
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 ver-
kligt värde i balansräkningen.

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättnin-
gar 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 avgifts-
bestämda 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 leasin-
gavtal, såväl finansiella som operationella leasingavtal. 

Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden.

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 ack-
umulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade 
reserver.

Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upp- tagits 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 rörelsefordrin-
gar och rörelseskulder ingår i rörelsesresultatet, medan 
differenser på finansiella fordringar och skulder redovi-
sas under posten elinköp i resultaträkningen.

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 under-
liggande 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 redovi-
sas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skatte-
fordringar 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 av förän-
dringar i gällande skattesatser resultatförs i den period 
förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar 
reduceras till den del det inte är sannolikt att den un-
derliggande skattefordran kommer att kunna realiseras 
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inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran 
redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppsk-
juten skatteskuld som avsättning.

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

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 bedömningar 
Företagets ledning gör vissa bedömningar som påverkar 
tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. I 
samband med upp- rättande 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.

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 2018 till 1.100 TSEK (2017: 1.100 TSEK).

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

Bruttomarginal 
Brutto vinst i procent av omsättning.

EBIT marginal 
Resultat före finansiella poster i procent av omsättning.

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Förräntning av eget kapital före skatt och disp. 
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnit-
tlig justerat eget kapital.

Förräntning av eget kapital efter skatt 
Årets resultat i procent av genomsnittlig justerat eget 
kapital.

not

Not Belopp i TSEK 2018 2017

1 Nettoomsättning/energiinköp

I nettoomsättning ingår energiskatt, som uppgår till 0 1.223.875

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 99% 100%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 1% 0%

2 Resultat av finansiella instrument

Realiserad marknadsvärdering av elcertifikat, netto -748 12.717

Realiserad marknadsvärdering av gröna produkter, netto 1.586 -2.686

Realiserat resultat avseende handel med valutaterminer, netto 0 6

Realiserad valutakursvinst/förlust, netto 1.185 512

Summa 2.023 10.549

3 Leasingavgifter avseende operationell leasing

Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 483 405

Lokalhyror 1.878 1.834

Summa 2.361 2.239

Leasingåtagande

Leasingåtagande, som förfaller inom 1 år 911 2.393

Leasingåtagande, som förfaller mellan 1 och 5 år 579 2.706

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

4 Arvode till revisorer

Revisionsuppdraget 220 105

Rådgivning 0 97

Övriga tjänster 0 0

Summa 220 202
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not

Not Belopp i TSEK 2018 2017

5 Anställda och personalkostnader

Styrelse och VD

Löner och andra ersättningar 2.528 2.477

Pension 458 440

Sociala kostnader 921 897

Summa 3.907 3.814

Övriga anställda

Löner och andra ersättningar 10.957 9.680

Pension 1.906 2.013

Sociala kostnader 4.052 2.913

Summa 16.915 14.606

Medelantalet anställda 19 18

Varav män 60% 56%

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 0% 0%

Andel män i styrelsen 100% 100%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50% 50%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 50% 50%

not

Not Belopp i TSEK 2018 2017

6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Dataprogram -575 -303

Inventarier och datorer -157 -206

Summa -732 -509

7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Övriga räntekostnader -87 -44

Summa -87 -44

8 Periodiseringsfond

Periodiseringsfond, återföring 8.331 8.875

Periodiseringsfond, årets avsättning -11.638 -22.299

Summa -3.307 -13.421

9 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt -7.681 -14.718

Justering avseende tidligare år -33 -11

Summa -7.714 -14.729
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not not

Not Belopp i TSEK 2018 2017

Genomsnittlig effektiv skattesats

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 34.676 66.870

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %) 7.628 14.711

Skatteeffekt av:

Övriga ej avdragsgilla kostnader 62 22

Ej skattepliktiga intäkter -9 -16

Justering avseende tidligare år 33 12

Redovisad skatt 7.714 14.729

Effektiv skattesats 22,25% 22,03%

10 Dataprogram

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 6.576 6.576

Nyanskaffningar 85 0

 6.661 6.576

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början 6.086 5.783

Årets avskrivningar 575 303

 6.661 6.086

Redovisat värde vid årets slut 0 490

Not Belopp i TSEK 2018 2017

11 Inventarier och datorer

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2.140 2.027

Nyanskaffningar 116 113

Försäljning/utrangering 0 0

 2.256 2.140

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början 1.803 1.598

Årets avskrivningar 157 205

Försäljning/utrangering 0 0

1.960 1.803

Redovisat värde vid årets slut 296 337

12 Uppskjuten skattefordran

Ingående saldo 242 242

Tillkommande skattefordringar 0 0

Summa 242 242

13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna elintäkter 336.391 213.584

Terminskontrakt, elcertifikat 7.383 9.172

Terminskontrakt, GoO 1.044 1.155

Övriga poster 8.213 9.237

Summa 353.031 233.148

Värdering av terminskontrakt gällande elcertifikat och GoO baserat på gällande marknadskurs 
per 2018.12.31.
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not not

Not Belopp i TSEK 31/12 2018 31/12 2017 31/12 2018 31/12 2017

14 Antal aktier Kvotvärde Kvotvärde Antal Antal

A-aktier 100 100 400.000 400.000

2018 2017

15 Periodiseringsfonder

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2013 0 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 22.299

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2019 11.638 0

Summa 63.921 60.614

16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader elcertifikat 162.108 150.611

Löner och lönebikostnader 2.716 1.966

Övriga upplupna kostnader 9.920 9.804

Summa 174.744 162.381

18 Ställda säkerheter och eventualförpliktelse

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelse Inga Inga

Not Belopp i TSEK 31/12 2018 31/12 2017

17 Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår stämman att de förestående vinstmedlen på 52.141 disponeras på följande sätt:

Balanserat resultat 197.234 145.093

Årets resultat 26.962 52.141

 224.196 197.234

Disponeras så att i ny räkning överföres 224.196 197.234
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Underskrifter Revisionsberättelse

Energi Försäljning Sverige AB

Org. nr. 556713-8549

Malmö, den 29. april 2019

 
Jørgen Holm Westergaard

Styrelsens ordförande

 
Peter Lønbro Lehm

Styrelseledamot

 

 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 29. april 2019.

 
 
 

Auktoriserad revisor

 
 
 
Jesper Nybo Stenager

Styrelsens vice ordförande

 
Ulf Dahlin

Verkställande Direktör

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 år 2018.

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 2018 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis- 
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för Energi Försäljning 
Sverige AB.

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 tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övrig upplysning 
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 
2017 har utförts av en annan revisor som lämnat en re-
visionsberättelse daterad 9 april 2018 med omodifierade 
uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-5. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det 
vårt ansvar att läsa den information som identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig ut-
sträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 
i det avseendet.

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar sty-
relsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upp-
höra 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 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revi-
sionsberättelse 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 misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

> identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis 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 misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

> 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 omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

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

> 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 huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bola-
gets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som in-
hämtas 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 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för Energi Försäljning Sverige AB för 
år 2018 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 an- 
svarsfrihet 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 tillräck-
liga 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 för-
valtningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekono-
miska 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 
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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 betryg-
gande 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 verkstäl-
lande direktören i något väsentligt avseende:

> företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget

> på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags- 
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner 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.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god re- 
visionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättnings- 
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till disposi-
tioner 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 revi-
sionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande 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 förhål-
landen som är relevanta för vårt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

 
Malmö den 29. april 2019

PricewaterhouseCoopers AB

Carl Fogelberg 
Auktoriserad revisor
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EXECUTIVE BOARD

TREASURY

GROUP LEGAL

 COMMUNICATION

HR

ADMINISTRATION
STRATEGIC BUSINESS 

DEVELOPMENT, 
MWB PROJECTS

TRADING CUSTOMERS GREEN 
PRODUCTION

FINANCE IT

Intraday

Energy 
Commodities

Gas

Support

Marketing

Sales
International *

Customers
Operation & 
Development

ED Wind Settlement and 
Supplier Change

Controlling

Accounting

Risk Management

IT Operations

IT Development

IT Projects

Subsidiaries:

Energi Danmark Securities:  Jan Rigtrup
Energi Danmark Vind:  Hans Hensberg
Energi Försäljning Sverige:  Ulf Dahlin
Energia Myynti Suomi:  Olli Puranen
Energi Salg Norge:   Espen Fjeld
Energie Vertrieb Deutschland:   Colin Wulff

Subsidiaries:

Energi Danmark Securities:   Jan Rigtrup 
Energi Danmark Vind:     Hans Henrik Hensberg 
Energi Försäljning Sverige:   Ulf Dahlin 
Energia Myynti Suomi:     Olli Puranen 
Energi Salg Norge:      Espen Fjeld 
Energie Vertrieb Deutschland  Colin Wulff

organisationsschema
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Energi Försäljning Sverige AB 
Stortorget 23 
211 34 Malmö  
Sverige

Tel. +46 (0)40 627 18 80 
E-mail efs@energi-sverige.se 
www.energi-sverige.se

Aarhus
Copenhagen

Odense

Malmö
Stockholm

Gothenburg

Helsinki
Vaasa

Kuopio
Oslo

Trondheim

Hamburg
Leipzig

Osnabrück

http://www.energi-sverige.se
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