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Det nordiska  
transmissionsnätet Revisionsberättelse

Till Energia Myynti Suomi Oy:s  
bolagsstämma 
Vi har reviderat Energia Myynti Suomi Oy:s bok-
föring, bokslut, verksamhetsberättelse och för-
valtning för räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2011. 
Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, 
kassaflödeanalys och noter till bokslutet. 

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar  
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
för upprättandet av bokslutet och verksamhets-
berättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga 
uppgifter i enlighet med i Finland gällande bestäm-
melser om upprättande av bokslut och verksam-
hetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen 
över bokföringen och medelsförvaltningen är ord-
nad på behörigt sätt och verkställande direktören 
för att bokföringen är lagenlig och medelsförvalt-
ningen ordnad på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter 
Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet och 
verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. 
Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska 
principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god 
revisionssed i Finland. God revisionssed förutsät-
ter att vi planerar och genomför revisionen för att 
få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och 
verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felak-
tigheter och om huruvida styrelsens medlemmar 
eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga 
till en handling eller försummelse som kan medföra 
skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller bru-
tit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information som ingår i bokslutet och verksam-
hetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder 
baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en 
bedömning av risken för en väsentlig felaktighet 
på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrol-
len som har en betydande inverkan för upprättandet 

av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger 
riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer 
den interna kontrollen för att kunna planera rele-
vanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i företagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i företagsled-
ningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom 
en bedömning av den övergripande presentationen 
av bokslutet och verksamhetsberättelsen

Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och 
ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt 
uttalande.

Uttalande 
Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhets-
berättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om 
bolagets ekonomiska ställning samt om resultatet 
av dess verksamhet i enlighet med i Finland gäl-
lande bestämmelser om upprättande av bokslut och 
verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhets-
berättelsen och bokslutet är konfliktfria. 

Helsingfors den 10. februari 2012

KPMG OY AB

Marcus Tötterman 
CGR
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Bolagsstämma
Bolagsstämma hålls  
den 10 . februari 2012 .

Företagsuppgifter

Henning Müller CarlsenJørgen Holm Westergaard

Energi Danmark A/S har varit aktiv på den nordiska 
elmarknaden sedan 1998 och har i dag en ledande 
marknadsandel i Danmark. 

Energia Myynti Suomi Oy är vårt andra steg att 
bli en Nordisk elleverantör. Vi har en långsiktig 
tillväxtsstrategi för vår verksamhet i Finland, vi har 
redan nått våra första mål på en leverering om 1,1 
TWh på den finska marknaden. Bara under 2011 
hade vi en nykundsförsäljning på 3,7 TWh.

Satsningen på den Nordiska Marknaden fortsätter, 
med vårt koncept One Stop Shop Nordic där du som 
kund kan få all service från ”ditt” land för alla fyra 
nordiska länderna.

Vi har nu fått en bra plattform och fundament på 
den finska marknaden och tackar kunderna för 
förtroende de redan har visat oss. Vi vill göra vårt 
bästa för att ge service och rådgivning till före-
tagskunder och offentlig sektor, så att vi gör oss 
förtjänta till att bli en stabil samarbetspartner för 
de företagskunder som vill utnyttja de ekonomiska 
fördelarna som finns i den avreglerade energi-
marknaden.

I Energia Myynti Suomi Oy är alla medarbetare 
bland de bästa på marknaden med en starkt backup 
från Energi Danmark A/S systemplattform och vår 
mission är att leverera den konkurrenskraftsom up-
pstår med rådgivning, support och riktiga priser.

Jørgen Holm Westergaard,  
Styrelsens ordförande
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Vår verksamhet

Vision
Energia Myynti Suomi Oy:s vision är att bygga 
Finlands bästa elhandelsbolag, vara stabil 
partner och en viktig del i värdekedjan till 
företagskunder och den offentliga sektorn, som 
vill utnyttja den avreglerade energimarknaden .

Affärsidé
Energia Myynti Suomi Oy:s affärsidé är att öka 
konkurrenskraften genom rådgivning, support och 
riktiga priser till företagskunder och den offentliga 
sektorn i Finland . Vi skall vara en trovärdig partner 
med en effektiv organisation och smidiga lösningar .

2011 i korthet 
Omsättningen för Energia Myynti Suomi Oy 
(EMS) ökade med 409 procent till 56,8 Meuro 
jämfört med 11,2 Meuro under förutvarande år .
 
Vinst efter finansnetto blev 224 tusen euro jämfört 
med 464 tusen euro för förutvarande år, motsva-
rande förminskningen med 51 procent .

Antalet kunder är mer än fördubblad och närmar sig 
250 .  

2011 fysisk leverans för våra kunder var över 1,1 
TWh, vilket är sju gånger mer än den fysisk leveran-
sen 2010 . 

Den finske marknaden
År 2011 var tudelat i fråga om elanvändningen . 
Under början av året ökade användningen efter-
som vi hade en ordentlig vinter och konjunkturerna 
för industrin fortfarande föreföll gynnsamma . Mot 
slutet av året vände elanvändningen sedan klart 
nedåt, när hösten blev rekordvarm och industrins 
hjul började bromsas upp av eurokrisen och andra 
dystra ekonomiska utsikter . I december noterades 
en 17-procentig minskning i elanvändningen . Utsla-
get över hela året var minskningen 3,8 procent, att 
jämföra med föregående år då användningen ökade 
med nästan åtta procent . 

Finland förbrukade i fjol 84,4 miljarder kilowattim-
mar (terawattimmar, TWh) el .

Nettoimporten täckte 16,4 procent av elanvändnin-
gen och Finlands egen produktion 83,6 procent . Av 
elanvändningen täcktes 31 procent med kraftvär-
meproduktion (CHP), 26 procent med kärnkraft, 
nästan 15 procent med vattenkraft och drygt 11 
procent med kol- och övrig kondenskraft . Vindkraf-
tens andel var 0,6 procent .

Vindkraftsproduktionen (483 GWh) ökade med 64 
procent till följd av att nya vindkraftverk tillkom . 
Byggandet av vindkraft har därmed fått en rejäl 
skjuts framåt, men många administrativa tillstånds- 
och planläggningshinder återstår att undanröja för 
att vi ska nå målet (6 TWh fram till 2020) . 

Importberoendet ökade  
Nettoimporten av el (13,9 TWh) ökade med 32 pro-
cent . Ökningen tog fart under fjolåret, då de sven-
ska kärnkraftverkens kapacitetsutnyttjande var klart 
högre än 2010 och framför allt då vattensituationen 
från och med våren började förbättras i Norge och 
Sverige . Vid ingången av 2012 är fyllnadsgraden i 
de nordiska vattenmagasinen ca 75 procent, medan 
långtidsmedelvärdet är ca 67 procent . I el motsvarar 
överskottet ca 10 TWh . 

Förutom förmånlig vattenkraft från Sverige och 
Norge importerade Finland på traditionellt sätt även 
el från Ryssland – i själva verket två gånger mer än 
från väst . Importen från Ryssland har dock inte varit 
lika jämn som tidigare år, eftersom avregleringen av 
den ryska elmarknaden gör att Ryssland vill få ett så 
högt pris som möjligt för sin el .

Finlands genom tiderna högsta förbrukningstopp, 
14 998 megawatt, noterades 18 .2 .2011 kl . 9–10 då 
nästan hela den inhemska elproduktionskapacite-
ten utnyttjades, med undantag för några enstaka 
kraftverksstörningar .
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Vår verksamhet

Industrins elanvändning har åkt bergoch-
dalbana de senaste åren  
Finlands försämrade ekonomiska situation un-
der slutet av året märks i att industrins elbehov 
minskade, nedgången under fjolåret var 2 procent . 
Nedgången skedde till största delen inom skogs-
industrin, där elbehovet minskade med 4 procent . 
I de övriga energiintensiva industrigrenarna var 
förändringarna ytterst små .

Ett år tidigare hade hela industrins elbehov ökat 
med 11 procent, men 2009 noterades en nedgång 
med hela 16 procent under den lågkonjunktur som 
följde på finanskrisen . I fjol stod industrin för 48 
procent av hela landets elförbrukning .

Även om industrins elanvändning minskade be-
tydligt under slutet av 2011, var nedgången ändå 
större inom boende och jordbruk samt inom tjänster 
och byggande . Inom dessa sektorer var elan-
vändningen 5,4 procent mindre än föregående år . 
Orsaken var framför allt det milda vädret i slutet av 
året, eftersom den temperaturkorrigerade siffran är 
bara 1,2 procent .

Priserna gick ner
Marknadspriserna på el var mycket höga ännu i bör-
jan av 2011, på Nord Pool Spot var områdespriset 
för Finland nästan 7 cent/kWh, men mot slutet av 
året halverades priset när vattensituationen blev allt 
bättre . Förutom vattensituationen bidrog även lägre 
priser på utsläppsrätter till att sänka priset . I Finland 
var marknadspriset på el i medeltal 4,9 cent/kWh i 
fjol, 13 procent lägre än medeltalet för 2010 .

En förbättring i det här avseendet skedde dock då 
elförbindelsen Fenno Skan 2 mellan Sverige och Fin-
land togs i bruk i december och höjde överförings-
kapaciteten mellan våra länder med ca 40 procent . 
Detta hade en omedelbar utjämnande effekt på 
prisskillnaderna . Det Finska område priset var 4,8% 
högre än System priset på 2011 när det 2010 var 
6,8% högre . 

I början av fjolåret höjdes energiskatterna kraftigt, 
däribland elskatten . Elskatten betalas i samband 

med överföringsavgiften, och därför får man lätt 
intrycket att överföringspriserna steg kraftigt i fjol .

Energibranschens investeringar var höga  
Energiindustrin har redan i åratal varit den industri-
gren i Finland som investerat mest . Medan fabriks-
industrins investeringsnivå åren 2011 och 2012 på 
sin höjd är måttlig, är energisektorns investeringar 
däremot höga . Enligt enkäten uppgår energisek-
torns investeringar till ca 2 miljarder euro både 2011 
och 2012 .

Under de närmaste 15 åren beräknas investerin-
garna i el och fjärrvärme uppgå till sammanlagt ca 
25–30 miljarder euro .

Försäljning 
Försäljningen har gått gott i förhållande till våra 
mål det gångna året .  Med en fantastisk ny kunds 
försäljning 2011 på 3,7 TWh, har vi överträffat våra 
försäljningsmål . Dessutom har vi ökat personalstyr-
kan för att möta marknadens krav, samtidigt som 
vårt resultat ökat . För att stärka kvaliteten på vårt 
utbud, har vi under 2010 gjort en organisations-
förändring, och anställt en assistent för att säljarna 
kan fokusera bättre till att sälja .

Under 2011 har vi fått samarbetspartner som med 
vi har lanserat nya produkter som har hjälpat oss 
att signera flera avtal med större kunder . Samarbete 
har varit väldig nyttig för oss och våra kunder .  

Under 2011 vi har signerad ett avtal med våra första 
kommunala kunder . Leveransen till dom skall starta 
i början av 2012 .

Marknadsföring  
Energi Finland har under 2011 fullföljt sin 
långsiktiga strategi för att positionera företaget 
på den Finska marknaden . Energi Försäljning 
Finland har därför fortsatt aktivt arbetat med 
medierelationer . Vi arrangerar regelbunden en 
Energi frukost till journalister som vill veta vad 
som är på gång i marknaden . Vi har också haft 
en stor kampanj I Helsinki-Vantaa flygstation 
om One-Stop-Shop koncept som vi har byggt 
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upp . Samma kampanj är använt också i tre olika 
flygstationer . Vi har också haft reklamer och artiklar 
in i affärs tidningar till special yrkes grupper .
 
Utsikter inför 2012  
Vi har byggt upp ett kritiskt massan och en god 
plattform för vidare tillväxt . Vi är förbererad oss 
och färdiga för att ta emot nya kunder . Kvaliteten 
med våra produkter och tjänster är säkerställd 
och konkurrenskraftig . Vi kan erbjuda våra kunder 
rätt elpriser varje given dag på året . Vi kan vidare 
erbjuda en god kontroll på inköpsvolymer och 
energimängder, samt en översiktlig statistik och 
enkel fakturering . Vi uppfattas av våra kunder 
som ett elhandelsbolag som kan erbjuda många 
olika möjligheter att lösa kundens behov . Och vår 

organisation har än en gång visat att vi klarat en 
snabb volymtillväxt med bibehållen god servicenivå . 
In i det nuvarande ekonomiskt förhållanden 
kommer kredit kontroll att vara en av det 
viktigaste tyngdpunkter i sidan av försäljning 
och marknadsföring för oss . Med de låga 
marginaler har vi inte råd till kredit förluster
Under 2012 förväntar vi oss att omsätta 83 
miljoner euro och leverera ett resultat med 
tre gånger större än 2011 . Som ett led i vår 
fortsatta utveckling, kommer vi bland annat 
att anställa ytterligare säljpersonal . Tillväxten 
kommer till stor del ske organiskt, men vi 
utesluter inte möjligheten att ingå allianser eller 
att förvärva bolag verksamma på elmarknaden .
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Patent- och registerstyrelsen
Handelsregistret
Arkadiagatan 6 A
00100 Helsingfors
tfn (09) 6939 500
registratur@prh.fi

Sida: 1  (2)
FO-nummer: 2116967-3

Utdrag gjorts: 24.01.2012 11:26:05

UPPGIFTERNA I REGISTERUTDRAGET

Företagsnamn: Energi Försäljning Finland Oy
FO-nummer: 2116967-3
Företaget registrerat: 13.06.2007
Företagsform: Aktiebolag
Hemort: Helsingfors
Utdragets innehåll: Uppgifterna i registret 24.01.2012 11:24:08.

Kontaktinformation:
TEKNOBULEVARDI 3-5 01530 VANTAAPostadress:

Besöksadress: TEKNOBULEVARDI 3-5 B 01530 VANTAA
Telefon: +358 50 365 3553
E-post: jh@energiasuomi.fi

Registeranteckningar:

FIRMA (Registrerats 13.06.2007)
Energi Försäljning Finland Oy.

PARALLELLFIRMA (Registrerats 13.06.2007)
Parallellfirma (finska): Energia Myynti Suomi Oy.

PARALLELLFIRMA (Registrerats 13.06.2007)
Parallellfirma (engelska): Energy Sales Finland Ltd.

VERKSAMHETSOMRÅDE (Registrerats 13.06.2007)
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av
energi, handel med produkter inom energihandeln, relaterade
derivater och relaterade finansiella produkter samt
förmögenhetsförvaltning och annan därmed förenlig verksamhet.

HEMORT (Registrerats 13.06.2007)
Helsingfors.

RÄKENSKAPSPERIOD (Registrerats 13.06.2007)
Räkenskapsperiod är 01.01. - 31.12.

BILDANDE (Registrerats 13.06.2007)
Avtalet om bildande har undertecknats 30.04.2007.
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Sida: 2  (2)
FO-nummer: 2116967-3

AKTIEKAPITALET (Registrerats 28.09.2009)
Aktiekapitalet är 2.500.000,00 euro, till fullo betalt.
Aktier 250.000 st.

STYRELSE (Registrerats 26.03.2009)
Ordförande:
06.08.1963  Westergaard Jørgen
Ordinarie medlemmar:
16.09.1956  Carlsen Henning
26.02.1973  Lehm Peter Lønbro

MUU JOHTO (Registrerats 09.07.2009)
Toimitusjohtaja:

 Hormaluoma Jukka Antero

REVISORER (Registrerats 28.09.2009)
Revisor:
KPMG Oy Ab, FO-nummer 1805485-9, Handelsregister
     Huvudansvarig revisor:
      Tötterman Marcus Carl-Erik

LAGBESTÄMT FÖRETRÄDANDE (Registrerats 13.06.2007)
Med stöd av aktiebolagslagen företräds bolaget av styrelsen.

FÖRETRÄDANDE BUNDET TILL STÄLLNING (Registrerats 13.06.2007)
Enligt bolagsordningen företräds bolaget av styrelsens ordförande
och verkställande direktören vardera ensam samt två
styrelsemedlemmar tillsammans.

BOKSLUTSHANDLINGAR (Registrerats 21.06.2011)
Bokslut för tiden 01.01.2010 - 31.12.2010.

GÄLLANDE PERSONUPPGIFTER
16.09.1956 Carlsen Henning, dansk medborgare, Enebakken 6, DK-8530 Lystrup, Danmark
10.07.1965 Hormaluoma Jukka Antero, finsk medborgare, Befallningsmansvägen 70a, 00740 Helsingfors
26.02.1973 Lehm Peter Lønbro, dansk medborgare, Skødstrupbakken 21, DK-8541 Skødstrup, Danmark
28.10.1974 Tötterman Marcus Carl-Erik, finsk medborgare, Ekvägen 14 A, 02270 Esbo
06.08.1963 Westergaard Jørgen, dansk medborgare, Skaerings Hedevej 200, DK-8250 Egå, Danmark

FIRMAHISTORIA
Energi Försäljning Finland Oy 13.06.2007 -

Informationskälla: Patent- och registerstyrelsen
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Energia 
Myynti Suomi Oy får härmed av att ge årsredo-
visning för räkenskapsåret 1 . januari 2011 till 31 . 
december 2011 .

Ägarförhollanden
Energia Myynti Suomi Oy med säte i Vantaa, Finland 
är 100 % ägt dotterbolag till Energi Danmark A/S 
med säte i Aarhus, Danmark . Energi Danmark A/S 
är koncernmoderbolag och upprättar koncernredo-
visning . 

Bolagets aktiekapital är på 2 .500 .000 EUR, totalt 
eget kapital utgörs med 5 .106 .831 EUR .

Energia Myynti Suomi Oy AB säkrar via Energi 
Danmark A/S sina framtida kundåtaganden genom 
finansiella instrument relaterade till såväl börshan-
del på den Nordiska elbörsen NordPool ASA, som 
via bilaterala avtal .

Vid transaktioner mellan bolaget och moderbolaget 
används transfer pricing för att kunna synliggöra 
kostnaderna och på visa att det är rätt kostnad för 
de tjänster som bolaget köper av Energi Danmark 
A/S . Det har inte utgått någon ersättning till styrel-
sen under året .

Verksamhetsinriktning och vigtiga  
händelser
Det andra operations år för Energia Myynti Suomi 
Oy var en succé . Under året målet som var satt upp 
var klart överskrevs . Vi fortsätter att arbeta på att 
bli det bästa elhandelsbolaget i Finland . Under 2012 
förväntar vi främgång i omsättning och i det goda 
resultatet från 2011 .

Riskhanternig och redovisningsprinciper 
Energia Myynti Suomi Oy kommer att bedriva el-
handel till företagskunder samt offentlig förvaltning 
och för att hantera de risker som uppstår i denna 
typ av verksamhet kommer vi att hantera 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 för-
säljningskontrakt, så att beräknat täckningsbidrag 
i största möjliga omfattning kan fastställas när 
kontrakten ingås . Bolaget gör kraftinköp på den 
nordiska elbörsen NordPool via vår samarbetspart-
ner Energiameklarit Oy . Resultatet av anskaffning 
har lyckats ytterst  bra eftersom balans avvikelse 
har varit under 10% under 2011 .

I enlighet med moderbolagets redovisningsprin-
ciper, vilka hämtat ledning ifrån IAS 39, redovisar 
bolaget samtliga på bokslutsdagen utestående 
kontrakt avseende framtida inköp och försäljning till 
marknadsvärde . Företagsledningen är mycket nöjda 
med utvecklingen av företaget under det första åtta 
månader och ser med tillförsikt på framtiden .

Resultat
Årets resultat överskrev målet för Energia Myynti 
Suomi Oy . Vinst för året före skatt är 224 .239 EUR . 
Under 2011 skapade vi en stabil plattform för kom-
mande år med kontraktsingång på 1,3 TWh . Vårt 
sätt att arbeta, tillsammans med smidiga processer 
kombinerad med engagerade och professionella 
anställda har visat att vi kan vara framgångsrika 
även i framtiden .

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår 
stämman att de förestående vinst för 164 .532 
EUR överförs till balansräkningen vinstmedel .
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Not Belopp i EUR 1.1-31.12 2011 1.1-31.12 2010

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning  56.790.905,92 11.154.938,32

1 Resultat av finansiella instrument  315.017,71  900.233,82 

Summa rörelsens intäkter  57.105.923,63  12.055.172,14 

Rörelsens kostnader

 Energiinköp  -55.868.337,00 -10.982.547,95

3 Övriga externa kostnader  -411.873,36  -222.317,57 

2 Personalkostnader  -391.683,01  -323.829,38 

4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -89.998,00  -62.362,00 

Summa rörelsens kostnader  -56.761.891,37  -11.591.056,90 

Rörelsesresultat  344.032,26  464.115,24 

Resultat från finansiella poster

 Ränteintäkter  22.744,63  2.899,01 

5 Räntekostnader  -142.537,72  -2.608,24 

Summa resultat från finansiella poster  -119.793,09  290,77 

Resultat efter finansiella poster  224.239,17  464.406,01 

Bokslutsdispositioner 0,00 0,00

Resultat före skatt  224.239,17  464.406,01 

6 Skatt på årets resultat - 59.707,21 - 81.770,91

Årets resultat  164.531,96  382.635,10 

Resultatträkning
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Balansräkning

Not Belopp i EUR 31.12 2011 31.12 2010

AKTIVA

Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar

7 Dataprogram  128.086,45  167.544,30 

Summa immateriella anläggningstillgångar  128.086,45  167.544,30 

  

Materiella anläggningstillgångar

8 Inventarier och datorer  79.100,50  115.087,54 

Summa materiella anläggningstillgångar  79.100,50  115.087,54 

Summa anläggningstillgångar  207.186,95  282.631,84 

Rörliga aktiva

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  7.898.772,43 3.590.258,53

Fordringar hos koncernföretag 0,00 240.932,83

Latent skattefordring  1.722,41 0,00

Övriga fordringar  4.175.091,52 7.195.250,64

Insättning  38.159,26 30.023,61

9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1.212.833,97  926.750,17 

Summa kortfristiga fordringar  13.326.579,59  11.983.215,78 

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank  1.802.264,14 1.070.995,62

Summa rörliga aktiva  15.128.843,73  13.054.211,40 

AKTIVA TOTALT  15.336.030,68  13.336.843,24 
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Balansräkning

Not Belopp i EUR 31.12 2011 31.12 2010

PASSIVA

10 Eget kapital

Bundet eget kapital

 Aktiekapital ( 250.000 aktier)  2.500.000,00  2.500.000,00 

 2.500.000,00  2.500.000,00 

Fritt eget kapital

Fonden för fritt eget kapital  2.214.000,00  2.214.000,00 

Balanserad förlust från tidligare år  228.298,71  -154.336,39 

Årets resultat  164.531,96  382.635,10 

  2.606.830,67  2.442.298,71 

Summa eget kapital  5.106.830,67  4.942.298,71 

FRÄMMANDE KAPITAL

Leverantörskulder  386.666,59  1.875.447,03 

Skulder til koncernföretag  9.583.450,40  5.587.312,48 

Skatteskuld  60.129,62 81.770,91

Övriga skulder  144.889,46  750.056,56 

Insättning  2.880,67 80.595,70

11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  51.183,27  19.361,85 

Summa kostfristiga skulder  10.229.200,01  8.394.544,53 

PASSIVA TOTALT  15.336.030,68  13.336.843,24 

Ställda säkerheter  Inga  Inga 

Ansvarsförbindelser  Inga  Inga 
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Kassaflödeanalys 

Not Belopp i EUR 1.1-31.12 2011 1.1-31.12 2010

Nettoomsättning  57.105.923,63  12.055.172,14 

Kostnader  -56.671.893,37  -11.528.694,90 

Kassaflöde från ordinär verksamhet före förandringar av rörelseskapital  434.030,26  526.477,24 

Ändring av rörelseskapital:

Ökning/minskning av rörelsesfordringar  -1.341.641,40  -11.944.158,09 

Ökning/minskning av rörelsesskulder  1.856.296,77  7.966.906,08 

Kassaflöda från primär drift  948.685,63  -3.450.774,77 

Erhållen ränta  22.744,63  2.899,01 

5 Erlagd ränta  -142.537,72  -2.608,24 

Kassaflöde från ordinär drift  828.892,54  -3.450.484,00 

Betald skatt -83.070,91 0,00

Kassaflöda från den löpande verksamheten  745.821,63  -3.450.484,00 

 

Nyanskaffningar, dataprogram  -13.389,15  -22.707,99 

Nyanskaffningar, inventarior og datorer  -1.163,96  -84.368,68 

Kassaflöda från investeringsverksamheten  -14.553,11  -107.076,67 

Ökning kapital 0,00 0,00

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,00 0,00

Årets kassaflöde  731.268,52  -3.557.560,67 

Kassa och bank 1.1.  1.070.995,62  4.628.556,29 

Kassa och bank 31.12.  1.802.264,14  1.070.995,62 



17
Energia Myynti Suomi

Noter med redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
Bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmän-
na anvisningar .  I de fall det saknas en allmän anvis-
ning från Bokföringsnämnden har i förekommande 
fall vägledning hämtats från Bokföringsnämdens 
rekommendationer .

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

Redovisning av intäkter 
Bolaget redovisar inkomst till nominellt värde 
(fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida 
medel direkt vid leverans .  Avdrag görs för lämnade 
rabatter .  Inkomsten från bolagets försäljning av 
varor redovisas som intäkt när följande villkor är 
uppfyllda:  De väsentliga risker och förmåner som 
är förknippade med varornas ägande har överförts 
till köparen, bolaget behåller inte någat engage-
mang i den löpande förvaltningen och utövar inte 
heller någon reell kontroll över de varor som sålts, 
inkomsten kan beräknes på ett tillförlitligt sätt, det 
är sannolikt att de ekonomiske fördelar som bilaget 
ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, 
och de utgifter som uppkommit eller som förväntas 
uppkomma til följd av transaktionen kan beräknes 
på ett tilförlitligt sätt .

Ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att 
bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som 
är förknippade med transaktionen samt att inkom-
sten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt . Räntein-
täkten redovisas med tillämpning av den räntesats 
som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga .

Bolagets moderbolag, Energi Danmark A/S, har som 
policy att säkra framtida transaktioner relaterade till 
ingångna fysiska kontrakt (dvs kontrakt där avsik-
ten är att köpa och/eller sälja energi) och finansiella 
kontrakt (dvs kontrakt som är avsedda att köpas 
och/eller säljas) samt valutakursrisk avseende 
ingångna köp- och försäljningskontrakt, så att be-

räknat täckningsbidrag i största möjliga omfattning 
kan fastställs när kontrakten ingås . I konsekvens 
härmed redovisas ingångna fysiska och finansiella 
kontrakt till marknadsvärdet och förändringen härav 
redovisas i resultaträkningen .  
Detta görs för att säkerställa en korrekt periodise-
ring av kontrakt och för at kunne bedöma bolagets 
resultat for räkenskapsperioden .

I enlighet med moderbolagets redovisningsprin-
ciper enligt ovan vilka hämtat ledning från IAS 39,  
redovisar bolaget, samtliga per bokslutsdagen 
utestående kontrakt avseende framtida inköp och 
försäljning av energi, som finansiella instrument och 
värderar dessa till marknadsvärdet i enlighet med 
bokföringslagen, 5 . kapitel, 2a§ .  Detta innebär att 
det per 2011-12-31 ingår 1 .176 .476 EUR  
(917 .609 EUR per 2010-12-31) avseende oreali-
serade vinster bland "Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter i balansräkningen" .

Finansiella instrument 
Bolaget säkrar via moderbolaget sina framtida 
kundåtaganden genom derivatininstrument via 
börshandel på elbörsen och via bilaterala ter-
minsavtal . 
Moderbolaget använder erkända värderingsmodel-
ler som används för att prissätta sådana finansiella 
kontrakt .  Värderingen bygger bland annat på of-
ficiella prislistor från NordPool och Nasdaq från 30 . 
december 2011 .

Derivatinstrument utgörs bl .a . av terminskontrakt, 
optioner och swappar som utnyttjas för att täcka 
risker för valutkursförändringar och för exponering 
av ränterisker .   

Ingångna kontrakt avseende inköp och försäljning 
av energi redovisas som finansiella kontrakt i  en-
lighet med vad som anges under rubriken ”Redovis-
ning av intäkter” .

Terminskontrakt, kontrakt avseende säkring av 
framtida transaktioner (köp- och försäljning av 
energi)  redovisas vid första tillfället till anskaff-
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Noter med redovisningsprinciper

ningskostnad och därefter till marknadsvärdet på 
balansdagen . 
Såväl realiserade som orealiserade vinster och för-
luster resultatredovisas löpande . 
Premieintäkter och –kostnader samt direkta han-
delomkostnader m m  avseende finansiella kontrakt 
resultatredovisas vid avtalstidpunkten . Positiva och 
negativa  marknadssvärden avseende finansiella 
instrument redovisas i balansräkningen som perio-
diseringsposter .  

I balansposten ”Förutbetalda kostnader och up-
plupna intäkter " per 2011-12-31 ingår  netto 
1 .176 .476 EUR  (917 .609 EU per 2010-12-31) av-
seende orealiserade vinster och förluster hänförliga 
till kontrakt avseende köp/försäljning av energi som 
terminskontrakt och optioner .

Immateriella anläggningstilgångar 
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 4 år .

Avskrivningsprinciper för anläggnings-
tillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga 
anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod .
Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång .

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Immateriella anläggningstillgångar 
 Dataprogram 4 år 
Materiella anläggningstillgångar 
 Datorer 4 år 
 Inventarier 4 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och 
skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obe-
skattade reserver .

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

Likvida medel   
Likvida medel och skulder i utländsk valuta har 
värderats til balansdagskurs .

Skatt 
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 redo-
visas i eget kapital .  Aktuell skatt är skatt som skall 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år .  Hit hör 
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder .

Uppskjuten skatt beräknas genom att temporära 
skillnader på balansdagen, mellan redovisade och 
skattemässiga värden på tillgångar och skulder 
multipliceras med relevant skattesats .

Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla tem-
porära skillnader och underskottsavdrag redovisas 
endast i den mån det är sannolikt att beloppen kan 
utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott .

Koncernuppgifter 
Företaget är ett helägt dottarbolag til Energi Dan-
mark A/S, CVR-nr . 17225898 med säte i Aarhus, 
Danmark .  Energi Danmark A/S upprättar koncern-
redovisning .

Energi Danmark A/S är ägare till samtliga 250 .000 
aktier i Energia Myynti Suomi Oy .
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Not

Not Belopp i EUR 1.1-31.12 2011 1.1-31.12 2010

1 Resultat av finansiella instrument

Realiserad gevinst finansiella instrument  90.053,51 0,00

Realiserad förlust finansiella instrument - 33.902,84 0,00

Ökning av orealiserad marknadsvärdering av finansiella kontrakt:

 1.1.  - 917.608,82 - 17.375,00

 31.12.  1.176.475,86  917.608,82 

Förändring i år  315.017,71  900.233,82 

   

På ingångna köp- och försäljningskontrakt av energi beräknas täckningsbidrag på den  

tidpunkt då avtalet ingås.  Kontrakt redovisas til marknadsvärdet och förändringen  

härav redovisas i  resultaträkningen.  Beloppet kan öka eller minska om volym av  

energi som ingår i avtalen skiljer sig betydligt från den volym som realiseras om 

de kontrakt.

2 Anställda och personalkostnader

 Löner och andra ersättningar  324.140,30  267.229,02 

 Sociala kostnader  67.542,71  56.600,36 

Summa  391.683,01  323.829,38 

Lön och ersättningar avser endast personal i Finland.

Det har inte utgått någon ersättning till styrelsen under året.

3 Arvode och kostnadsersättning til revisorer

KPMG

Revisionsuppdrag  9.500,00  4.500,00 

Andra uppdrag 1.565,00 0,00

Summa  11.065,00  4.500,00 
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Not Belopp i EUR 1.1-31.12 2011 1.1-31.12 2010

4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

 Dataprogram  52.847,00  37.493,00 

Inventarier och datorer  37.151,00  24.869,00 

Summa  89.998,00  62.362,00 

5 Räntekostnader och liknande resultatposter

 Räntekostnader, koncernmellanhavande  142.515,15  2.608,24 

Övriga räntekostnader 22,57 0,00

Summa  142.537,72  2.608,24 

6 Skatt på årets resultat

 Räkenskapsårets skatt 61.429,62 81.770,91

Förändring i latent skatt -1.722,41 0,00

Summa 59.707,21 81.770,91

7 Dataprogram

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början  205.037,30 182.329,31

Nyanskaffningar  13.389,15  22.707,99 

  218.426,45  205.037,30 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början 37.493,00 0,00

Årets avskrivningar  52.847,00  37.493,00 

 90.340,00  37.493,00 

Redovisat värde vid årets slut  128.086,45  167.544,30 

Not
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Not Belopp i EUR 31.12 2011 31.12 2010

8 Inventarier och datorer

Ackumulerade anskaffningsvärden

 Vid årets början  147.758,54 63.389,86

 Nyanskaffningar  1.163,96  84.368,68 

  148.922,50  147.758,54 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början  32.671,00 7.802,00

Årets avskrivningar  37.151,00  24.869,00 

 69.822,00  32.671,00 

Redovisat värde vid årets slut  79.100,50  115.087,54 

       

9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Orealiserad marknadsvärdering av finansiella kontrakt  1.176.475,86  917.608,82 

Övriga poster  36.358,11  9.141,35 

Summa  1.212.833,97  926.750,17 

Den orealiserade marknadsvärdering av finansiella kontrakt fördelas enligt:

Positiv värdering  9.111.789,86  4.900.678,82 

Negativ värdering  - 7.935.314,00 - 3.983.070,00 

 1.176.475,86  917.608,82 
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Not Belopp i EUR 31.12 2011 31.12 2010

10 Eget kapital

 Fritt eget 

Aktiekapital  kapital 

 Sammanställning över förändringar i eget kapital

Vid årets början  2.500.000,00  2.214.000,00 

Tillgång

Balanserad gevinst från tidligare år  228.298,71 

Årets resultat  164.531,96 

Vid årets slut  2.500.000,00  2.606.830,67 

11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Löner och lönebikostnader  51.183,27  19.361,85 

Summa  51.183,27  19.361,85 

FO-nummer 2116967-3     
Helsinki, den 10. februari 2012    

    

Jørgen Holm Westergaard     Henning Müller Carlsen 
Styrelsens ordförande     Styrelseledamot

Peter Lønbro Lehm     Jukka Hormaluoma 
Styrelseledamot      Verkställande direktör

Över utförd revision har i dag avgivits revisionsberättelse.     
KPMG Oy AB     

     

Marcus Tötterman  
KHT - CGR    

Not
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Det nordiska  
transmissionsnätet Revisionsberättelse

Till Energia Myynti Suomi Oy:s  
bolagsstämma 
Vi har reviderat Energia Myynti Suomi Oy:s bok-
föring, bokslut, verksamhetsberättelse och för-
valtning för räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2011. 
Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, 
kassaflödeanalys och noter till bokslutet. 

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar  
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
för upprättandet av bokslutet och verksamhets-
berättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga 
uppgifter i enlighet med i Finland gällande bestäm-
melser om upprättande av bokslut och verksam-
hetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen 
över bokföringen och medelsförvaltningen är ord-
nad på behörigt sätt och verkställande direktören 
för att bokföringen är lagenlig och medelsförvalt-
ningen ordnad på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter 
Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet och 
verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. 
Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska 
principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god 
revisionssed i Finland. God revisionssed förutsät-
ter att vi planerar och genomför revisionen för att 
få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och 
verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felak-
tigheter och om huruvida styrelsens medlemmar 
eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga 
till en handling eller försummelse som kan medföra 
skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller bru-
tit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information som ingår i bokslutet och verksam-
hetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder 
baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en 
bedömning av risken för en väsentlig felaktighet 
på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrol-
len som har en betydande inverkan för upprättandet 

av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger 
riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer 
den interna kontrollen för att kunna planera rele-
vanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i företagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i företagsled-
ningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom 
en bedömning av den övergripande presentationen 
av bokslutet och verksamhetsberättelsen

Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och 
ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt 
uttalande.

Uttalande 
Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhets-
berättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om 
bolagets ekonomiska ställning samt om resultatet 
av dess verksamhet i enlighet med i Finland gäl-
lande bestämmelser om upprättande av bokslut och 
verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhets-
berättelsen och bokslutet är konfliktfria. 

Helsingfors den 10. februari 2012

KPMG OY AB

Marcus Tötterman 
CGR
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