Nacka Energi Försäljning AB
Org nr 556812-1114

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 -- 2019-12-31
Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Energi Försäljning AB
avger härmed följande årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Energi Försäljning AB (NEFAB) får härmed
avge årsredovisning för år 2019.
Allmänt om verksamheten
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nacka Energi AB, med säte i Nacka kommun, och bedriver
administrativa tjänster för elhandelsbolag, samförläggning för andra ledningsägare, nyanläggning
och förnyelse av vägbelysning för Nacka Kommun samt verifiering av mätplatser.
Nacka Energi AB (organisationsnummer 556017-9532, med säte i Nacka kommun) ägs av
Nacka Kommun genom Nacka Stadshus AB (organisationsnummer 556032-4930, med säte i
Nacka kommun) som lämnar koncernredovisning.
Bolagets huvuduppgift är att enligt god branschpraxis och på kommersiella grunder tillhandahålla
kommissionsförsäljning samt administrativa och tekniska tjänster inom verksamhetsområdet.
Administrativa tjänster levereras till i huvudsak Mälarenergi Försäljning AB. Inom området teknik
har samförläggning utförts för Telia/Skanova och nyanläggning och förnyelse av vägbelysning för
Nacka Kommun.
Rörelseresultatet uppgår till ca 3,5 Mkr (3,8).

Administrativa tjänster
Administrativa tjänster bedrivs i huvudsak för Mälarenergi Försäljning AB (ME) och innebär, att
NEFAB administrerar samtliga elhandelskunder, som ME har utanför sitt eget nätområde, samt
aktiv försäljning till slutkund på kommission. Utvecklingen under året i antalet elhandelskunder
har varit något negativ och antalet vid utgången av året var färre än vid ingången.
Teknikuppdrag
Liksom föregående år har NEFAB på uppdrag av Nacka kommun genomfört mindre arbeten
gällande nyanläggning och förnyelse av gatubelysning samt skött underhållet av kommunens
reservkraftaggregat. Även i år genomfördes ett större projekt med samförläggning i Saltsjöbaden.
Inom området att hyra ut tillfälliga elanläggningar ser vi en ökad efterfrågan för våra
byggströmsskåp 25-63 A, men även uthyrning av byggströmsstationer till större exploateringar.
Bolaget har också utfört verifiering av mätplatser på uppdrag av Boo ~rgi.f
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Framtid
Administrativa tjänster
Samarbetsavtalet med Mälarenergi omförhandlades 2016 och förlängdes därmed till att gälla
som längst t.o.m. år 2021. Med införandet av en gemensam hub och elhandlarcentrisk
marknadsmodell kommer nuvarande avtal att behöva ses över och anpassas.
Teknikuppdrag
Samförläggningsprojekten, oftast aktuella vid större förstärkningsarbeten eller vid utbyte av
längre kabelsträckor, kommer att fortsätta så länge intresse finns från Telia/Skanova eller andra
ledningsförläggande verksamheter.
Energitjänster
Under året har verksamhet startats upp för att hantera de förändringar som sker inom
energimarknaden bland annat avseende infrastruktur kring laddning av elfordon och distribuerad
produktion, detta som ett led i att stödja omställningen mot ett fossilfritt och därmed hållbart
samhälle.

Väsentlig händelse efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter bokslu~gen.@-IJ,ft'{/'
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Resultat och ställning
Flerårsöversikt
år 2019

år 2018

år 2017

år 2016

år 2015

Omsättning

13 471

15 829

14 848

12 789

12 592

Resultat e fin poster

3 479

3 830

2 051

3 825

2 821

Eget Kapital

4 582

4 582

4 582

4 582

4 582

Soliditet

22%

20%

20%

23%

22%

Aktiekapital

Reservfond

Balanserad
vinst

Arets
resultat

Summa

100

0

4 482

0

4 582

0

0

0

0

0

0

4 582

Eget kapital
Specifikation

Vid årets början
Överföring resultat fg. år
Arets resultat
Vid årets slut

100

0

4482

Rörelseresultatet har försämrats med ca 0,4 Mkr jämfört med föregående år, i huvudsak
beroende på en lägre genomsnittlig kundstock inom den administrativa affären samt färre
samförläggningsprojekt än föregående år.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat om noll kronor, jämte balanserade vinstmedel om 4 482 260,
tillsammans kronor 4 482 260 balanseras i ny räkning.
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskomme~rer.
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Resultaträkning
Belopp i tkr

Not

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

13 476
-6
13 471

15 736
93
15 829

-69
-9 866
0
-57
-9 992

-144
-11 798
0
-57
-11 999

Rörelseresultat

3 479

3 830

Resultat efter finansiella poster

3479

3 830

-3 479

-3 830

0

0
0

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Förändring i arbete för annans räkning
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Varor
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

1)
2)

Lämnade koncernbidrag

Resultat före skatt
Skatt

3)

0

Arets resultat

4)

0
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

346
346

403
403

0

6

20 546
65
111
20 722

22 867
68
101
23 042

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Uthyrningsinventarier
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Pågående arbeten för annans räkning
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Kassa

SUMMA TILLGÅNGAR

5)

6)

✓444(/-

21 068
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

100

100

4 482
0
4 582

4 482
0
4 582

12 966
3 479

14 759
3 830

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinsUförlust
Arets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder till koncernföretag
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7)

8)

0

0

41

272

16 486

18 862

21 068
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

Not

Den löpande verksamheten
Arets resultat
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

9)

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av korta skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
lnvesteringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Utbetalt koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

10)

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2017-12-31

0
3 536
3 536

0
3 887
3 887

6

-6

2 324
-2 025
3 840

-382
-1 449
2 050

0
0
0

0
0
0

-3 830
-3 830

-2 051
-2 051

10

-1

101

102

111
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och K3 (BFNAR 2012:1).

Allmänna redovisningsprinciper
Pågående arbeten
Pågående arbeten debiteras vanligen per löpande räkning och har värderats till nedlagda direkta
kostnader med tillägg för tillverkningsomkostnader. Intäkter redovisas i takt med att arbete utförs.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk
livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.
Följande avskrivningstider tillämpas för materiella anläggningstillgångar:
Uthyrningsinventarier
Mobila nätstationer
20 år
Byggskåp
5 år
Inköp och försäljning inom Nacka Stadshuskoncernen
Försäljning inom koncernen har under året uppgått till 100% av totala försäljningen (år 2018 100%).
Inköp inom koncernen har under året uppgått till 100% av totala inköp (år 2018 100%).

Not 1

Upplysning om revisorers arvode

Ernst & Young, revisionsuppdrag

2019

2018

48

36

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Uppgifterna avser havda utgifter under året.

Not 2

Anställda och personalkostnader

I bolaget finns ingen anställd personal. Erfoderlig personal hyrs in från moderbolaget Nacka Energi AB.

Not 3

Skatt

2019

Skatt på årets resultat

2018

O

'

Skatt på årets resultat har beräknats med skattesats om 21,4%. Företaget har inga skattepliktiga
temporära skillnader.
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Not 4

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat, kronor noll jämte balanserade vinstmedel
om kronor 4 482 260, tillsammans kronor 4 482 260 balanseras i ny räkning.

Not5

Uthyrn i ngsi nventa rier

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Utrangeringar
Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan

Planenligt restvärde vid årets slut

Not6

2019

2018

509
0
0
509

509
0
0
509

-106
0
-57
-163

-50
0
-57
-106

346

403

Kassa I Likvida medel

Utgörs av balansposten "Kassa" varmed avses plusgirotillgodohavanden. De likvida medlen
uppgår 2019-12-31 till 111 tkr.

Not 7

Aktiekaptial

Aktiekapitalet består av 1 000 aktier med ett kvotvärde om 100 kronor per aktie.

Not 8

Skulder till koncernföretag

2019

2018

Koncernbidrag

3479

3 830

Not 9

2019

2018

57
3 479
3 536

57
3 830
3 887

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar
Lämnade koncernbidrag

Not 10

Likvida medel

Likvida medel utgörs av balansposten "Kassa" varmed avses plusgirotillgodohavanden.

Ställda säkerheter
Finns inga.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter bokslutsdagen.

Peter Tuving
Ordförande

Erik Svanfeldt

8el be~

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2020 Ernst & Young
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Building a better
working world

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Nacka Energi Försäljning AB, arg.nr 556812-1114

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nacka Energi
Försäljning AB för räkenskapsåret 2019-01-01 -2019-12-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Nacka Energi Försäljning ABs
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

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 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, förfalskning, 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 verkställande
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
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 årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 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 upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational 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 Nacka Energi
Försäljning 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 rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 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 styrelsen 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, 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 årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, 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 misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

A rnember urrn of Ernst & Young Global Limited

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

EY

Building a better
working world

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Nacka Energi Försäljning AB för år räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31 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 Nacka Energi
Försäljning 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. 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.

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 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.

Stockholm den
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Auktoriserad revisor

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 väsent1 igt avseende:
•

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

•

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.
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