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Bolagsstämma
Bolagsstämma hölls den 15 mars 2017.

Fordord
I många avseenden var 2016 en vändpunkt för Energi Försäljning Finland jämfört med 

2015. VD-bytet, återgången till en positiv resultatutveckling och den markant ökade för-

säljningsvolymen gjorde att 2016 var ett annorlunda år än föregående. Till omsättningsök-

ningen bidrog att elpriset var högre än året innan och att kundernas elförbrukning ökade 

en aning. Trots att de övriga nordiska länderna redan tidigare har visat tecken på ekono-

misk tillväxt efter finanskrisen, infriades förväntningarna på ekonomisk uppgång i Finland 

först mot slutet av året.

På kundnivå har priskonkurrensen varit fortsatt hård. Det oaktat fick vi flera betydande 

nya kunder under 2016. En annan positiv sak är att vi erövrade kunder i nya branscher, 

vilket visar att vi har en stark produktportfölj och att vi kan erbjuda marknadens bästa 

sakkunskap och produkter kostnadseffektivt. Värt att notera är också att vi fick nya One 

Stop Shop-kunder, vilket är ett resultat av att vi systematiskt byggt upp samarbetet mellan 

koncernbolagen. Vi har märkt att vårt One Stop Shop-koncept är en betydande konkur-

rensfördel när det rör sig om internationella kundrelationer.

Under 2017 kommer vi att växa och stärka vår position i Finland samt öka vårt utbud av 

lösningar för att kunna sälja in våra produkter till helt nya kundsegment. Vi ser en positiv 

anda och investeringsvilja bland våra kunder, vilket kommer att stödja vår tillväxt bland 

våra nuvarande kunder. Vi är en energipartner i tungviktsklassen, som bygger välfärd till-

sammans med kunderna. Även i fortsättningen kommer vi att stödja våra kunders tillväxt 

och konkurrenskraft genom att erbjuda övergripande lösningar som hjälper våra kunder 

att nå fortsatt framgång.

Vi vill tacka våra kunder för det gångna året och hoppas att vårt goda samarbete fortsät-

ter! Vi vill även framöver vara våra kunders föredragna partner i elfrågor.

Jørgen Holm Westergaard, 

Styreformann

Peter Lønbro LehmJesper Nybo Stenager Olli PuranenJørgen Holm Westergaard
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I Energi Försäljning Finland Oy:s försäljning och resultat sågs en 

betydande vändning jämfört med föregående år. Bolaget började 

gå med vinst igen och resultatet före skatt uppgick till 1.117.823 

EUR.

I ENERGI FÖRSÄLJNING 
FINLAND OY:S 

FÖRSÄLJNING OCH 
RESULTAT SÅGS EN 

BETYDANDE VÄNDNING 
JÄMFÖRT MED 

FÖREGÅENDE ÅR. 

"Även om förändringar sker har vi en stark motivation att 
sätta kunden främst. Nöjda kunder sprider ryktet om oss, men 
under 2017 kommer vi också att stärka vår synlighet och vårt 

budskap i Finland."  
 

Olli Puranen, VD Energi Försäljning Finland Oy

Efter den svaga början på året sågs en markant ökning i försälj-

ningsvolymen och resultatet, och försäljningsvolymen av nya avtal 

uppgick signifikant större än året innan och mer än budgeterat vo-

lym. Förutom att öka volymen lyckades vi även öka antalet kunder 

och erövra kunder inom nya segment. Dessutom fick vi betydande 

kundrelationer i samarbete med de andra koncernländerna.

Vi är mycket glada över det fina året 2016, som i många avseen-

den var speciellt och medförde en hel del nytt för oss. VD-bytet 

och arrangemangen i samband med koncernens fest i Finland på 

våren satte extra press på personalen. Även om förändringar sker 

har vi en stark motivation att sätta kunden främst. Nöjda kunder 

VD 
har ordet

sprider ryktet om oss, men under 2017 kommer vi också att stärka 

vår synlighet och vårt budskap i Finland. Energi Försäljning Finland 

Oy har som mission att hjälpa finska bolag att nå framgång och 

skapa välfärd i landet. Tack vare våra ytterst kompetenta medar-

betare och stöd från koncernen kan vi möta omfattande behov. 

Vi har insikt som hjälper oss att identifiera och möta våra kunders 

behov. Vi är stolta över att ingå i en internationell koncern, men 

betjänar våra kunder lokalt där de är. Målet för 2017 är att fortsät-

ta växa på ett lönsamt sätt och tillsammans med vår förstärkta 

portföljförvaltningsenhet offerera konkurrenskraftiga energilös-

ningar som hjälper våra kunder i deras framgång och tillväxt. 
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Vår enastående portföljförvaltningsenhet och vårt unika One Stop 

Shop-koncept kommer att ha en stor roll när vi ökar våra markn-

adsandelen hos kunder.

Finlands marknad och det ekonomiska läget 
Även om den ekonomiska tillväxten i Finland inte gav någon större 

draghjälp under 2016, noterades en viss förbättring i landets eko-

nomiska läge. Finlands exportdrivna ekonomi är beroende av den 

globala tillväxten och landets ekonomiska tillväxt har sackat ef-

ter jämfört med exempelvis grannlandet Sverige. Under 2016 sågs 

emellertid redan tecken på tillväxt och en vändning till det bättre. 

Den nedgång i industriproduktionen som började 2012 förbyttes 

i uppgång och enligt Finlands Statistikcentral ökade industripro-

duktionen under 2016 med 2,4 procent jämfört med föregåen-

de år. Även inom elförbrukningen sågs en motsvarande vändning, 

då den temperaturkorrigerade elförbrukningen i Finland ökade för 

första gången sedan 2012. Enligt energiindustrins statistik upp-

gick den totala elförbrukningen i Finland till 85,1 TWh. 

Den realiserade prisutvecklingen på elmarknaden var tudelad. Den 

betydande höjningen av systempriserna jämfört med föregående 

år hade inte lika stor inverkan i Finland. Spotpriset för Finland rea-

gerade inte lika kraftigt uppåt som systempriserna. Detta innebar 

att prisskillnaden mellan områdena var mindre än året innan, och 

verkligt stora prisskillnader av det slag som förekommit tidigare år 

sågs inte alls på månadsnivå. En viktig bidragande orsak till detta 

är den hydrologiska balansen i Norden, som under största delen 

av 2016 var lägre än långtidsmedelvärdet och därmed förhindrade 

att systempriserna rasade och att prisskillnaderna mellan Finland 

och de andra Nordpool spot områdena realiserat mindre än 2015. 

En sak är säker: utvecklingen på elmarknaden kommer att vara 

mycket intressant även i fortsättningen. Vi är med våra kunder i 

den här utvecklingen som en partner som kan elmarknaden och 

förmår erbjuda optimalt produktiva och effektiva lösningar. Vi vill 

tacka våra kunder och samarbetspartner för det gångna året. Nu 

har vi ytterligare ett års erfarenhet av att stå till er tjänst och växa 

tillsammans med er.

 

Vantaa, 15 mars 2017.

 

Olli Puranen 

Verkställande Direktör
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Verksamhetsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Energi Försäljning 

Finland Oy får härmed avge årsredovisningen för räkenskapsåret 

1. januari 2016 till 31. december 2016.  

Ägarförhållanden
Energi Försäljning Finland Oy med säte i Vantaa, Finland är ett till 

100 % ägt dotterbolag av Energi Danmark A/S med säte i Aarhus, 

Danmark. Energi Danmark A/S är koncernmoderbolaget och upp-

rättar koncernbokslut. 

Bolagets aktiekapital är 2.500.000 EUR, och det totala egna kapi-

talet är 8.473.007 EUR.

Det har inte utgått någon ersättning till styrelsen under året. 

Verkställande direktören har förändrats från den 1. juni 2016.

Verksamhetsinriktning och viktiga händelser
Energi Försäljning Finland Ab omsättningen ökade från föregoen-

de år med 3,0 % till 176.966.404 EUR (2015: 171.814.630 EUR). 

Resultatet före skatt uppgick till 1.177.823 EUR (2015: -556.767 

EUR). Säljvolym var 15 % över budget volym. 

Riskhantering och redovisningsprinciper
Energi Försäljning Finland Oy bedriver elhandel med företagskun-

der samt den offentliga sektorn. För att hantera de risker som up-

pstår i denna typ av verksamhet använder vi finansiella instrument 

för att minska riskexponeringen. Detta görs via moderbolaget.

Energi Försäljning Finland Oy säkrar via Energi Danmark A/S 

sina framtida kundåtaganden genom finansiella instrument re-

laterade till såväl börshandel på den nordiska elbörsen Nasdaq 

OMX Commodities, som via bilaterala avtal. Vid transaktioner 

mellan bolaget och moderbolaget följer man koncernens trans-

fer pricingprinciper för att på så sätt kunna visa att kostnaderna 

för de tjänster som bolaget köper av Energi Danmark A/S följer 

marknadspriser. 

Resultat
Årets resultat före skatt är 1.177.823 EUR. 

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att 

årets vinst 942.303 EUR överförs till balansräkningen vinstmedel.

06 Kenneth, Porteføljeforvalter  
i Energi Danmark Forvaltning A/S



Not Belopp i EUR 2016 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 176.966.404,09 171.814.630,14

1 Resultat av finansiella instrument 1.097.693,96 80.137,38

Summa rörelsens intäkter 178.064.098,05 171.894.767,52

Rörelsens kostnader

Energiinköp -175.582.329,02 -170.273.979,70

3 Övriga externa kostnader -686.545,66 -1.264.945,67

2 Personalkostnader -594.952,67 -604.084,84

4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -49.435,66 -46.509,58

Summa rörelsens kostnader -176.913.263,01 -172.189.519,79

Rörelsesresultat 1.150.835,04 -294.752,27

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 27.069,59 52.431,09

5 Räntekostnader -81,89 -314.445,94

Summa resultat från finansiella poster 26.987,70 -262.014,85

Resultat efter finansiella poster 1.177.822,74 -556.767,12

Resultat före skatt 1.177.822,74 -556.767,12

6 Skatt på årets resultat -235.519,58 103.490,42

Årets resultat 942.303,16 -453.276,70

Resultaträkning
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Not Belopp i EUR 31/12 2016 31/12 2015

AKTIVA

Bestående aktiva

Immateriella anläggningstillgångar

7 Dataprogram 9.867,00 22.099,87

Summa immateriella anläggningstillgångar 9.867,00 22.099,87

Materiella anläggningstillgångar

8 Inventarier och datorer 54.623,75 83.353,37

Summa materiella anläggningstillgångar 54.623,75 83.353,37

Summa bestående aktiva 64.490,75 105.453,24

Rörliga aktiva

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 17.124.812,47 16.088.819,63

Latent skattefordran 7.267,00 125.371,63

Övriga fordringar 19.782.011,39 19.623.412,70

Insättning 874.841,67 14.206,23

9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3.531.851,36 2.429.705,67

Summa kortfristiga fordringar 41.320.783,89 38.281.515,86

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 2.086.870,26 1.634.812,45

Summa rörliga aktiva 43.407.654,15 39.916.328,31

AKTIVA TOTALT 43.472.144,90 40.021.781,55

Balansräkning
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Not Belopp i EUR 31/12 2016 31/12 2015

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 vinst från tidligare år 2.816.703,48 3.269.980,18

Årets resultat 942.303,16 -453.276,70

 5.973.006,64 5.030.703,48

Summa eget kapital 8.473.006,64 7.530.703,48

FRÄMMANDE KAPITAL

Leverantörskulder 431.497,45 4.238.239,01

Skulder til koncernföretag 23.989.392,29 19.341.005,76

Övriga skulder 10.389.618,80 8.716.770,64

11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 188.629,72 195.062,66

Summa kostfristiga skulder 34.999.138,26 32.491.078,07

PASSIVA TOTALT 43.472.144,90 40.021.781,55

12 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Balansräkning
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Belopp i EUR 2016 2015

Nettoomsättning 176.966.404,09 171.814.630,14

Kostnader -175.766.133,39 -172.062.872,83

Kassaflöde från ordinär verksamhet före förandringar av rörelseskapital 1.200.270,70 -248.242,69

Ändring av rörelseskapital:

Ökning/minskning av rörelsesfordringar -2.868.276,45 3.610.819,44

Ökning/minskning av rörelsesskulder 2.508.060,19 -2.589.409,09

Kassaflöda från primär drift 840.054,44 773.167,66

Erhållen ränta 27.069,59 52.431,09

Erlagd ränta -81,89 -314.445,94

Kassaflöde från ordinär drift 867.042,14 511.152,81

Betald skatt -406.511,16 -507.995,46

Kassaflöda från den löpande verksamheten 460.530.98 3.157,35

Nyanskaffningar, dataprogram 0,00 -5.989,40

Nyanskaffningar, inventarior og datorer -8.473,17 -44.735,10

Salg, inventarior og datorer 0,00 52.400,00

Kassaflöda från investeringsverksamheten -8.473,17 1.675,50

Ökning kapital 0,00 0,00

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,00 0,00

Årets kassaflöde 452.057,81 4.832,85

Kassa och bank 1.1. 1.634.812,45 1.629.979.60

Kassa och bank 31.12. 2.086.870,26 1.634.812,45

Kassaflödesanalys
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Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprätttats i enlighet med Bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna anvisningar.  I de fall det saknas en allmän anvisning 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 engagemang 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 inkomsten 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten 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 avsikten 
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 beräknat 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 periodisering av kontrakt och för at kunne bedöma bolagets resultat for räkenskapsperioden. Detta innebär att det per 2016-12-31 ingår 3.496.713 
EUR (2.399.019 EUR per 2015-12-31) avseende orealiserade vinster bland "Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i balansräkningen".

Realiserade intäkter och kostnader avseende finansiella kontrakt i samband med de fysiska kontrakten redovisas i nettoomsättningen respektive under 
posten energiinköp i resultaträkningen.

Finansiella instrument

Bolaget säkrar via moderbolaget sina framtida kundåtaganden genom derivatininstrument via börshandel på elbörsen och via bilaterala terminsavtal.
Moderbolaget använder erkända värderingsmodeller som används fôr att prissätta sådana finansiella kontrakt.  Värderingen bygger bland annat på officiella 
prislistor från NordPool och Nasdaq från 31. december 2016. 

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

Ingångna fysiska och finansiella kontrakt redovisas till marknadsvärde och förändringen härav redovisas i resultaträkningen.

Terminskontrakt, kontrakt avseende säkring av framtida transaktioner (köp- och försäljning av energi) redovisas vid första tillfället till anskaffningskostnad 
och därefter till marknadsvärdet på balansdagen. Såväl realiserade som orealiserade vinster och förluster resultatredovisas löpande. Premieintäkter 
och –kostnader samt direkta handelomkostnader m m  avseende finansiella kontrakt resultatredovisas vid avtalstidpunkten. Positiva och negativa  
marknadssvärden avseende finansiella instrument redovisas i balansräkningen som periodiseringsposter.  

Noter med redovisningsprinciper
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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 anläggningstillgångar

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 
obeskattade 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 redovisas 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 temporära 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 till Energi Danmark A/S, CVR-nr. 17225898 med säte i Aarhus, Danmark.  Energi Danmark A/S upprättar 
koncernredovisning.

Energi Danmark A/S âr ägare till samtliga 250 000 aktier i Energi Försäljning Finland Oy.

Noter med redovisningsprinciper
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Not  Belopp i EUR 2016 2015

1 Resultat av finansiella instrument

Ökning av orealiserad marknadsvärdering av finansiella kontrakt:

1.1. 2.399.018,87 2.318.881,49

31.12. 3.496.712,83 2.399.018,87

Förändring i år 1.097.693,96 80.137,38

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 477.863,61 463.601,78

Pension 95.026,35 115.058,98

Sociala kostnader 22.062,71 25.424,08

Summa 594.952,67 604.084,84

Lön och ersättningar avser endast personal i Finland. 
Det har inte utgått någon ersättning till styrelsen under året.

3 Arvode och kostnadsersättning til revisorer

Ernst & Young

Revisionsuppdrag 14.190,11 11.009,00

Andra uppdrag 2.955,00 3.230,00

Summa 17.145,11 14.239,00

Not
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Not Belopp i EUR 2016 2015

4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Dataprogram 12.232,87 17.129,00

Inventarier och datorer 37.202,79 39.160,00

Vinst salg inventarier och datorer 0,00 -9.779,42

Summa 49.435,66 46.509,58

5 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, koncernmellanhavande 0,00 308.468,02

Övriga räntekostnader 81,89 5.977,92

Summa 81,89 314.445,94

6 Skatt på årets resultat

Räkenskapsårets skatt 117.414,95 0,00

Förändring i latent skatt 118.104,63 -103.490,42

Summa 235.519,58 -103.490,42

7 Dataprogram

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 277.850,87 271.861,47

Nyanskaffningar 0,00 5.989,40

 277.850,87 277.850,87

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början 255.751,00 238.622,00

Årets avskrivningar 12.232,87 17.129,00

 267.983,87 255.751,00

Redovisat värde vid årets slut 9.867,00 22.099,87

Not
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Note Belopp i EUR 2016 2015

8 Inventarier och datorer

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 174.468,37 219.442,85

Nyanskaffningar 8.473,17 44.735,10

Avgång    -89.709,58

 182.941,54 174.468,37

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början 91.115,00 99.044,00

Årets avskrivningar 37.202,79 39.160,00

Avgång afskrivningar  -47.089,00

 128.317,79 91.115,00

Redovisat värde vid årets slut 54.623,75 83.353,37

9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Orealiserad marknadsvärdering av finansiella kontrakt 3.496.712,83 2.399.018,87

Övriga poster 35.138,53 30.686,80

Summa 3.531.851,36 2.429.705,67

Den orealiserade marknadsvärdering av finansiella kontrakt fördelas enligt:

Positiv värdering 44.019.847,65 68.071.048,87

Negativ värdering -40.523.134,82 -65.672.030,00

Opptjent egenkapital ultimo 3.496.712,83 2.399.018,87

Not
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Not Belopp i EUR 2016 2015

10 Eget kapital

Aktie. 
kapital

Fritt eget 
kapital

Sammanställning över förändringar i eget kapital

Vid årets början  2.500.000,00  2.214.000,00 

Tillgång   

Balanserad gevinst från tidligare år  2.816.703,48

Årets resultat  942.303,16 

Vid årets slut  2.500.000,00  5.973.006,64 

11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Löner och lönebikostnader 91.042,37 121.770,14

Ôvriga poster 97.587,35 73.292,52

Summa 188.629,72 195.062,66

Not
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Not Belopp i EUR 2016 2015

12 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Kontant säkerhet för kontakterna med Fingrid 860.635,44 860.635,44

Hyra åtaganden 49.879,05 22.913,28

FO-nummer 2116967-3 
Helsingfors, den 15 mars 2017

Jørgen Holm Westergaard 
Styrelsens ordförande

Jesper Nybo Stenager 
Styrelseledamot

Peter Lønbro Lehm 
Styrelseledamot

Olli Puranen
Verkställande direktör

Över utförd revision har i dag avgivits revisionsberättelse.

ERNST & YOUNG Oy 

Revisionssamfund

Mikko Rytilahti
 
KHT - CGR

Not
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Energi Försäljning Finland Oy.

Revision av bokslutet 
 
Uttalande
Vi har utfört en revision av bokslutet för Energi Försäljning 

Finland Oy (fo-nummer 2116967-3) för räkenskapsperioden 1.1–

31.12.2016. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, fi-

nansieringsanalys och noter till bokslutet. 

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bola-

gets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i 

enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprät-

tande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund för uttalandet 
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i 

Finland. Våra skyldigheter enligt god revisionssed beskrivs 

närmare i avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av 

bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt 

de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda 

revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 

enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet 

av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet 

med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av 

bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och ver-

kställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 

de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställan-

de 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 man avser att likvidera bolaget, up-

phöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 

till att göra något av detta. 

 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bok-

slutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisi-

onsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 

en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 

som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en 

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 

på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 

de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de eko-

nomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profes-

sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning un-

der hela revisionen. Dessutom:

> identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktighe-

ter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 

utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamål-

senliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att 

inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 

högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, av-

siktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 

intern kontroll.

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet
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> skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kon-

troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-

ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighete-

rna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 

kontrollen. 

> utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-

vänds och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen 

och tillhörande upplysningar.

> drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkstäl-

lande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid up-

prättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i 

de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon vä-

sentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhål-

landen som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vä-

sentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa up-

pmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 

modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de 

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberät-

telsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 

bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

> utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet 

återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 

sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera de som har ansvar för bolagets styrning om 

bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 

iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den 

interna kontrollen som vi identifierat.

Övriga rapporteringsskyldigheter 
 
Övrig information  
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga 

informationen. Övrig information omfattar informationen i 

verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte 

övrig information.

Vår skyldighet är att läsa informationen i verksamhetsberättelsen 

i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta 

göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter 

mellan informationen i verksamhetsberättelsen och bokslutet 

eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om 

informationen i verksamhetsberättelsen i övrigt verkar innehålla 

väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att 

bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt 

gällande bestämmelser.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen 

och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har 

upprättats i enlighet med bestämmelserna om upprättande av 

verksamhetsberättelse. 

Om vi utgående från vårt arbete drar slutsatsen att det förekommer 

en väsentlig felaktighet i informationen i verksamhetsberättelsen 

bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande 

detta. 

 
Helsingfors, den 15 mars 2017   

Ernst & Young Ab

revisionssamfund

Mikko Rytilahti

CGR
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Kenneth, Portfolio Manager  

in Energi Danmark Securities

   We  
handle the

    forces
   of nature

Ronen, Trading
Energi Danmark Group
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