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Det nordiska transmissionsnätet
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Förord 

Energi Försäljning Finland fortsätter att utvecklas 

starkt . Vi en viktig del i vårt koncept One Stop Shop 

Nordic som är en bra plattform att vidareutveckla 

för att ge en bra service till alla företag i Norden 

som har anläggningar eller dotterbolag i flera  

nordiska länder . 

Energi Danmark koncernen är representerad i alla 

nordiska länder och har en unik fördel med expert-

kunskap i de respektive marknadernas olikheter . 

Som kund kan du prata med din kontakt i Finland 

och få hjälp med hanteringen i de andra nordiska 

länderna . Förvaltningen sker från Energi Danmark 

Securities lokaliserat i Köpenhamn, deras uppgift är 

att värna om våra kunders intressen och de mäts 

efter hur bra de hanterar detta . För nordiska kunder 

kan detta ske i en gemensam portfölj med möjlighet 

att fördela volymerna till sina olika anläggningar . 

Vår Finska verksamhet har fortsatt växa under 

2012 . Hård arbete och satsningar till rätta tillfäl-

lena har möjliggjort det väldigt god resultatet med 

en försäljning nästan 3 TWh . Vi har en blandning av 

nya och befintliga kunder som väljer att påbörja eller 

förlänga samarbetet med oss . 

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett 

fortsatt långsiktigt samarbete . 

Jørgen Holm Westergaard,  

Styrelsens ordförande
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VD har ordet

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 .

2012 i korthet 
Energia Myynti Suomi Oy (EMS) hade en fortsatt 

stark närvaro på den finska marknaden 2012 . 

Trots det kärva ekonomiska läget i Europa och 

Finland har företaget lyckats öka sina intäkter . 

Framgångarna hämmades dock en smula av 

att två storkunder gick i konkurs under

året . Elleveranserna satte nytt rekord med sina

1,7 TWh, hela 54 % mer än 2011 . Även vinsten 

från elförsäljningen hamnade på en bra nivå trots 

den allt hårdare konkurrensen på marknaden . 

EMS satte också nytt omsättningsrekord i år . Det 

indikerar att One Stop Shop Nordic-konceptet 

är populärt i och med att EMS har fått flera 

nya kunder som är verksamma i fler än ett

nordiskt land .

Omsättningen 2012 var 67,3 miljoner EUR, vilket 

är en ökning med 18,6 % jämfört med 2011 . Detta 

är ett tillfredsställande resultat med tanke på 

att elpriserna har varit betydligt lägre än 2011 . 

Resultatet för 2012 blev 155 924 EUR, vilket är 

ungefär samma nivå som 2011 (164 531 EUR) . 

Den finska marknaden
Elförbrukningen steg i december 2012 på grund av 

det kalla vädret samt en viss ökning av industripro-

duktionen i slutet av året .

Industrins elförbrukning minskade med 4 % medan 

annan förbrukning ökade med 5 % . Förbrukningen 

under december enbart ökade med mer än 16 % .

2012 präglades av ett kärvt exportläge för den 

energikrävande processindustrin, vilket påverkade 

såväl produktion som elförbrukning . Indikationer 

på detta fanns redan 2011 . Ändå ökade den totala 

elförbrukningen med 1,1 % 2012, i jämförelse med 

en minskning på nästan 4 % 2011 . Korrigerat för 

temperaturen förblev elförbrukningen i det närma-

ste oförändrad (+0,3 %) .

Industrins elförbrukning minskade med 4 % förra 

året, men inom övriga sektorer ökade förbrukningen 

så mycket att en uppgång på 5 % kan noteras för 

året som helhet . Under december ökade elförbruk-

ningen med över 16 %, vilket i huvudsak berodde 

på det kalla vädret, men även efter en justering för 

de låga temperaturerna blev tillväxten 7 %, plus ett 

par procentenheter från industrisektorn . Detta kan 

med viss försiktighet tolkas som om den generella 

elförbrukningen har ökat, men det saknas grund för 

några mer långtgående slutsatser av detta i nuläget . 

2012 låg Finlands elförbrukning på 85,2 TWh . Av 

denna förbrukning täcktes 20,5 % av nettoimport 

och 79,5 % av Finlands egen elproduktion . Kraft-

värmeproduktionen täckte 27 % av förbrukningen, 

kärnkraften 26 %, vattenkraft nästan 20 % och 

annan termisk produktion nästan 7 % . Andelen från 

vindkraften var 0,6 % .

Industrins elförbrukning förra året låg på 39 TWh, 

vilket är 9 TWh mindre än under rekordåret 2007 .

Import-Export 

Nettoimporten av el nådde en rekordhög nivå 

(17,4 TWh) och stod för en femtedel av de totala 

elinköpen . Så stor andel har aldrig tidigare täckts 

av import . Nettoimporten ökade därför med 26 % 

jämfört med året innan . Den ökade nettoimporten 

av el hölls kvar på en hög nivå på grund av den 

goda vattensituationen på den norska elmarknaden, 

något som gällde för hela 2012 . 
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I Sverige ökade vattenkraftsproduktionen avsevärt 

samtidigt som landets elexport steg till rekordnivå, 

något som även Finland drog nytta av genom billig 

vattenkraft . Importen från Sverige ökade med hela 

179 % . Importen från Ryssland gick åt motsatt håll, 

och minskade med hela 59 % . Minskningen beror 

huvudsakligen på att det var billigare att importera 

el från Sverige, men även på att Ryssland har infört 

en kapacitetsavgift för den el som går på export 

och successivt höjt de reglerade naturgaspriserna .

Det är även värt att notera att exporten av el till 

Estland uppgick till 1,5 TWh förra året, vilket är mer 

än tre gånger så mycket jämfört med året dess-

förinnan . Estland är redan en självskriven del av den 

nordiska elmarknaden, och när nu ännu en kabelför-

bindelse mellan Finland och Estland etableras nästa 

år kommer marknadsrelationen att bli ännu tätare .

Generellt är uppfattningen den att elhandeln på 

den nordiska marknaden fungerar som den ska . 

Samtidigt bör man observera att Finlands beroende 

av import ännu en gång har ökat under det senaste 

året . Detta är en erinran om att investeringar i Fin-

lands egen elproduktion är nödvändiga, och framför 

allt då inom utsläppsfri produktion . 

Årets högsta förbrukning i Finland (14 467 MW) 

inträffade den 3 februari 2012 klockan 18–19, då 

nästan all Finlands egen elkapacitet utnyttjades . 

Den högsta registrerade förbrukningen vintern 

2012/2013 inträffade klockan 9 fredagen den 18 

januari 2013 då förbrukningen nådde 14 043 MW .

Import och stort utnyttjande av egen vattenkraft 

har minskat koldioxidutsläppen från elproduktionen 

med en tredjedel .

Utsläpp 

Utsläpp från elproduktion baserad på kol, naturgas 

och torv låg på 8,7 miljoner ton CO2 förra året, vil-

ket är 32 % mindre än året innan . Minskningen beror 

på den avsevärda ökningen av nettoimporten av el, 

och den därpå följande minskningen av kraftvärme-

produktionen .

En bidragande faktor till de minskade utsläppen var 

dessutom Finlands inhemska vattenkraftsproduk-

tion som nådde hela 16,6 TWh . Rekordet från 2008 

på 16,9 TWh var dock fortfarande utom räckhåll . 
  
Förra året var 73 % av all el som producerades i 

Finland koldioxidfri . Förnybar energi utgjorde 41 % 

av den totala elproduktionen .

Pris 

På grund av de välfyllda nordiska vattenreser-

voarerna låg elmarknadspriserna på en moderat 

nivå under 2012 . Det genomsnittliga marknadspri-

set på el i Finland var förra året 3,7 cent/MWh, vilket 

är nästan 25 % lägre än genomsnittet för 2011 . 

Förutom de välfyllda nordiska vattenreservoarerna 

hölls elpriserna också nere genom låga priser på 

utsläppsrätter för koldioxid och den relativt låga 

efterfrågan på el som en följd av det ekonomiska 

läget .

Finlands områdespris på Nord Pool Spot-elbörsen 

var vid vissa tillfällen klart högre än systempriset . 

2012 översteg Finlands områdespris systempriset 

med över 0,5 cent/kWh . Detta beror på faktorer 

som exempelvis Norges avsevärda vattenkrafts-

resurser i kombination med transmissionskapaci-

teten . Dessutom innebar ett transmissionsfel mellan 

Sverige och Finland, samt variationer i importen från 

Ryssland, att Finlands områdespris ökade .

Investeringarna 

Elindustrin har under många år varit den största 

investeraren av alla branscher i Finland . Enligt en 

investeringsundersökning som publicerades i början 

av 2013 av Finlands Näringsliv (Elinkeinoelämän 

keskusliitto – EK) kommer situationen att förbli den-

samma . EK bedömer att investeringarna inom indu-

strin inte kommer att överstiga 3,2 miljarder euro, 

men ändå kommer investeringarna från elindustrin 

enbart uppskattningsvis att uppgå till 1,9 miljarder 

euro . Under 2012 uppskattas energiinvesteringarna 

ha minskat en aning från 1,5 miljarder euro till 1,4 

miljarder euro, en nedgång på knappt 8 %, men 

under 2013 förväntas på nytt god tillväxt .
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Energisektorns investeringar kan genomföras som 

planerat om en stabil driftsmiljö finns på plats som 

inte belastas av nya extra skatter och avgifter, 

exempelvis skatter kopplade till etableringsstöd för 

vindkraftsproduktion . Processer för tillståndshand-

läggning bör dessutom göras mer flexibla än vad de 

är i dagsläget . Energisektorns åsikt är att energi-

investeringar och finansieringen av dessa redan nu 

är kopplade till avsevärda politiska riskfaktorer som 

bör reduceras för att bana väg för investeringar 

under kommande år och årtionden . Under de när-

maste 15 åren beräknas investeringar i el, naturgas 

och elnät totalt uppgå till mellan 25 och 30 miljarder 

euro .

Utveckling 

EMS marknadsandel ligger nu på ca 3,8 % av före-

tagsmarknaden, som också är bolagets målgrupp . 

Elleveranserna 2012 låg på 1,7 TWh, och redan nu 

finns gällande avtal för 2013 avseende leverans 

av 2,4 TWh . Under 2013 ska EMS fokusera ännu 

mer på övervakning av kreditriskrutinerna, så att 

förluster kan elimineras eller åtminstone minimeras . 

Företaget har gjort ett gott arbete under 2012 . Det 

motiverade och professionella personalteamet har 

klarat året bra trots vårens problem, men företaget 

behöver förstärkas genom att försäljningsavdelnin-

gen utökas . Östra Finland är fortfarande en nästan 

helt okänd marknad för företagets del . Med tanke 

på hur marknaden utvecklas och större aktörer 

dyker upp, förväntar EMS sig att kunna ta hem en 

ännu större marknadsandel och en än mer stabil 

position på den finska marknaden .

Det kvalitetsarbete som EMS inledde 2011 fortsät-

ter . EMS har fortfarande mycket att ta itu med när 

det gäller att förbättra processerna för att verkligen 

övertyga kunderna om att företaget går att lita på 

till 100 % i alla lägen, ända in i minsta detalj .

2012 lanserade EMS en ny tjänst för sina kunder, 

nämligen rapporteringsverktyget My Energy på 

företagets webbplats . Tack vare denna tjänst har 

EMS kunnat förenkla det administrativa arbetet 

genom att i viss mån överlåta detta på kunderna . 

De kan nu kontrollera vissa uppgifter, exempelvis 

leveransadresser, förbrukning och fakturor när det 

passar dem . My Energy har fått många positiva 

kommentarer, vilket även har främjat företagets 

försäljning . 

Även anställningen av en finskspråkig portföljför-

valtare har förbättrat företagets försäljning .  

Portföljförvaltningens kvalitet har därmed höjts till 

en nivå som innebär att EMS verkligen har något att 

utmana sina konkurrenter med .

Utsikter för framtiden  
Vad gäller omsättningen förväntas EMS sälja 4,4

TWh el i Finland, och beroende på marknadspriserna 

kan omsättningen komma att öka till 150 

miljoner euro . Resultatet för 2013 väntas bli 

ca 1,7 miljoner euro . 2013 innebär en hel del 

nyheter . Onlinesystemet kommer att tas i 

bruk, vilket kommer att förbättra kvaliteten 

på företagets verksamhet och minimera det 

manuella arbetet med att ta fram offerter och 

avtal till kunderna . EMS arbetar målinriktat 

för att kunna locka till sig nya kunder inom 

produktionssektorn till bolagets portfölj .

När detta förverkligas kommer det att vara av 

stor betydelse för EMS konkurrensförmåga på 

marknaden . Det kommande året ser alltså lovande 

ut, sett från företagets nya större kontor i Vanda .

Helsingfors 05 .03 .2013

Jukka Hormaluoma

VD
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Årsredovisning

Styrelsen och  
verkställande direktören för

Energia Myynti Suomi Oy  
FO-nummer 2116967-3

får  härmed  avge 
Årsredovisning

för räkenskapsåret  
1 . januari - 31 . december 

2012 
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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 2012 till 31 . 
december 2012 .

Ägarförhållanden
Energia Myynti Suomi 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 upprättar kon-
cernbokslut . 

Bolagets aktiekapital är 2 .500 .000 EUR, totalt eget 
kapital är 5 .262 .755 EUR .

Det har inte utgått någon ersättning till styrelsen 
under året .

Verksamhetsinriktning och viktiga  
händelser
Det tredje året för Energia Myynti Suomi Oy har 
varit utmanande . Den sväre ekonomiska situationen 
i världen påverkade också Finland . Åven om resul-
tatet var positivt, har vi råkat ut för kredit förluster 
när kunder har gått i konkurs . Utan dessa kredit-
förluster hade Energia Myynti Suomi Oy:s resultat 
varit dubbelt högre än de mål som var uppsatta för 
verksamhetsåret . Vi har satt upp nya processer för 
kreditutvärdering och vi är nu bättre förberedda på 
att handskas med dessa risker .

Riskhantering och redovisningsprinciper 
Energia Myynti Suomi Oy kommer att bedriva 
elhandel till företagskunder samt offentliga sektorn .  
För att hantera de risker som uppstår i denna typ 
av verksamhet använder vi finansiella instrument 
för att minska riskexponeringen . Detta görs via 
moderbolaget . 

Energia Myynti Suomi Oy säkrar via Energi Danmark 
A/S sina framtida kundåtaganden genom  finan-
siella instrument relaterade till såväl börshan¬del 
på den Nordiska elbörsen NordPool ASA, som via 
bilaterala avtal . Vid transaktioner mellan bolaget 
och moderbolaget följer man koncernens transfer 
pricing- principer för att på så sätt kunna visa att 
kostnaderna för de tjänster som bolaget köper av 
Energi Danmark A/S följer marknadspriser .

I enlighet med moderbolagets redovisningsprinciper, 
vilka härledda från IAS 39, redovisar bolaget samt-
liga på bokslutsdagen utestående kontrakt avseen-
de framtida inköp och försäljning till marknadsvärde .
 

Resultat
Årets resultat överskred målet för Energia Myynti 
Suomi Oy . Vinst före skatt är 206 .335 EUR . Under 
2012 skapade vi en stabil plattform för kommande 
år med kontraktsingång på 1,3 TWh . Med vårt sätt 
att arbeta, med smidiga processer kombinerat med 
engagerade och professionella anställda har vi visat 
att vi kan vara framgångsrika även i framtiden .

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår 

bolagsstämman att årets vinst 155 .924 EUR 

överförs till balansräkningen vinstmedel .
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Not Belopp i EUR 1.1-31.12 2012 1.1-31.12 2011

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning  67.349.817,83  56.790.905,92 

1 Resultat av finansiella instrument -47.311,06  315.017,71 

Summa rörelsens intäkter 67.302.506,77  57.105.923,63 

Rörelsens kostnader

 Energiinköp  65.053.847,00  55.868.337,00 

3 Övriga externa kostnader  1.513.690,68  411.873,36 

2 Personalkostnader 356.512,94  391.683,01 

4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  79.394,99  89.998,00 

Summa rörelsens kostnader  67.003.445,61  56.761.891,37 

Rörelsesresultat  299.061,16  344.032,26 

Resultat från finansiella poster

 Ränteintäkter  35.276,88  22.744,63 

5 Räntekostnader  128.002,59  142.537,72 

Summa resultat från finansiella poster  -92.725,71  -119.793,09 

Resultat efter finansiella poster  206.335,45  224.239,17 

Bokslutsdispositioner 0,00 0,00

Resultat före skatt  206.335,45  224.239,17 

6 Skatt på årets resultat 50.411,31 59.707,21

Årets resultat  155.924,14  164.531,96 

Resultatträkning
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Balansräkning

Not Belopp i EUR 31.12 2012 31.12 2011

AKTIVA

Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar

7 Dataprogram  91.878,12  128.086,45 

Summa immateriella anläggningstillgångar 91.878,12  128.086,45 

  

Materiella anläggningstillgångar

8 Inventarier och datorer 129.597,44  79.100,50 

Summa materiella anläggningstillgångar 129.597,44  79.100,50 

Summa anläggningstillgångar 221.475,56  207.186,95 

Rörliga aktiva

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  10.386.162,23  7.898.772,43 

Latent skattefordran 41.028,54 1.722,41

Skattefordran 25.058,19 0,00

Övriga fordringar  8.455.101,04  5.525.091,52 

Insättning  33.932,68  38.159,26 

9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1.152.029,31  1.212.833,97 

Summa kortfristiga fordringar  20.093.311,99  14.676.579,59 

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank  418.389,83  452.264,14 

Summa rörliga aktiva  20.511.701,82  15.128.843,73 

AKTIVA TOTALT 20.733.177,38  15.336.030,68 
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Balansräkning

Not Belopp i EUR 31.12 2012 31.12 2011

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  392.830,67  228.298,71 

Årets resultat  155.924,14  164.531,96 

  2.762.754,81  2.606.830,67 

Summa eget kapital  5.262.754,81  5.106.830,67 

FRÄMMANDE KAPITAL

Leverantörskulder  98.164,00  386.666,59 

Skulder til koncernföretag 13.181.582,72  9.583.450,40 

Skatteskuld 0,00  60.129,62 

Övriga skulder 1.961.391,96  144.889,46 

Insättning 0,00  2.880,67 

11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  229.283,89  51.183,27 

Summa kostfristiga skulder  15.470.422,57  10.229.200,01 

PASSIVA TOTALT  20.733.177,38  15.336.030,68 

12 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
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Kassaflödeanalys 

Not Belopp i EUR 1.1-31.12 2012 1.1-31.12 2011

Nettoomsättning 67.302.506,77  57.105.923,63 

Kostnader 66.924.050,62  56.671.893,37 

Kassaflöde från ordinär verksamhet före förandringar av rörelseskapital 378.456,15  434.030,26 

Ändring av rörelseskapital:

Ökning/minskning av rörelsesfordringar -5.352.368,08  -2.533.641,40

Ökning/minskning av rörelsesskulder 5.301.352,18  1.856.296,77 

Kassaflöda från primär drift 327.440,25 -243.314,37 

Erhållen ränta 35.276,88  22.744,63 

5 Erlagd ränta 128.002,59  142.537,72 

Kassaflöde från ordinär drift 234.714,54 -363.107,46 

Betald skatt 174.905,25 83.070,91

Kassaflöda från den löpande verksamheten  59.809,29 -446.178,37 

 

Nyanskaffningar, dataprogram 19.182,67  13.389,15 

Nyanskaffningar, inventarior og datorer 94.586,94  1.163,96 

Salg, inventarior og datorer 20.086,01 0,00

Kassaflöda från investeringsverksamheten  93.683,60  14.553,11 

Ökning kapital 0,00 0,00

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,00 0,00

Årets kassaflöde  -33.874,31 -460.731,48 

Kassa och bank 1.1. 452.264,14 912.995,62

Kassa och bank 31.12.  418.389,83  452.264,14
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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 . Ränte-

intäkten 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 periodi- 

sering av kontrakt och för at kunne bedöma bola-

gets 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 2012-12-31 ingår 1 .132 .502 EUR  

(1 .176 .476 EUR per 2011-12-31) 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 termins-

avtal .

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 28 . 

december 2012 .

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 
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Noter med redovisningsprinciper

energi)  redovisas vid första tillfället till anskaff-

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 in-

strument redovisas i balansräkningen som periodi-

seringsposter .  

I balansposten ”Förutbetalda kostnader och up-

plupna intäkter" per 2012-12-31 ingår  netto 

1 .132 .502 EUR  (1 .176 .476 EUR per 2011-12-31) 

avseende orealiserade vinster och förluster hänför-

liga 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 . Datapro-

grammen är skräddarsydda för bolagets verksam-

het . 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 

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 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 tempo-

rära 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 2012 1.1-31.12 2011

1 Resultat av finansiella instrument

Realiserad gevinst finansiella instrument  6.265,63  90.053,51

Realiserad förlust finansiella instrument 9.602,92  33.902,84 

Ökning av orealiserad marknadsvärdering av finansiella kontrakt:

 1.1.  1.176.475,86  917.608,82 

 31.12.  1.132.502,09 1.176.475,86 

Förändring i år  -47.311,06  315.017,71

   

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  297.044,03  324.140,30 

 Sociala kostnader 59.468,91  67.542,71 

Summa 356.512,94  391.683,01 

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  13.200,00  9.500,00 

Andra uppdrag 6.844,00 1.565,00

Summa 20.044,00  11.065,00 
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Not Belopp i EUR 1.1-31.12 2012 1.1-31.12 2011

4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

 Dataprogram  55.391,00  52.847,00 

Inventarier och datorer 38.524,00  37.151,00 

Vinst salg inventarier och datorer -14.520,01  0,00 

Summa  79.394,99  89.998,00 

5 Räntekostnader och liknande resultatposter

 Räntekostnader, koncernmellanhavande  125.057,09  142.515,15 

Övriga räntekostnader 2.945,50 22,57

Summa  128.002,59  142.537,72 

6 Skatt på årets resultat

 Räkenskapsårets skatt 89.717,44 61.429,62

Förändring i latent skatt -39.306,13 -1.722,41

Summa 50.411,31 59.707,21

31.12 2012 31.12 2011

7 Dataprogram

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början  218.426,45  205.037,30 

Nyanskaffningar  19.182,67  13.389,15 

 237.609,12  218.426,45 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början 90.340,00 37.493,00

Årets avskrivningar  55.391,00  52.847,00 

145.731,00  90.340,00 

Redovisat värde vid årets slut 91.878,12  128.086,45 

Not
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Not Belopp i EUR 31.12 2012 31.12 2011

8 Inventarier och datorer

Ackumulerade anskaffningsvärden

 Vid årets början  148.922,50  147.758,54 

 Nyanskaffningar 94.586,94  1.163,96 

Avgång 44.535,00 0,00

  198.974,44  148.922,50 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början  69.822,00  32.671,00 

Årets avskrivningar 38.524,00  37.151,00 

Avgång avskrivningar 38.969,00 0,00

 69.377,00  69.822,00 

Redovisat värde vid årets slut 129.597,44  79.100,50 

       

9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Orealiserad marknadsvärdering av finansiella kontrakt 1.132.502,09  1.176.475,86 

Övriga poster 19.527,22  36.358,11 

Summa 1.152.029,31  1.212.833,97 

Den orealiserade marknadsvärdering av finansiella kontrakt fördelas enligt:

Positiv värdering  14.105.974,25  9.111.789,86 

Negativ värdering  12.973.472,16  7.935.314,00 

1.132.502,09  1.176.475,86 
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Not Belopp i EUR 31.12 2012 31.12 2011

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  392.830,67 

Årets resultat  155.924,14 

Vid årets slut  2.500.000,00 2.762.754,81 

11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Löner och lönebikostnader  53.264,96  51.183,27

Övriga poster 176.018,93 0,00

Summa 229.283,89  51.183,27

FO-nummer 2116967-3     

Helsinki, den 5. mars 2013      

 

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

12 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Kontant säkerhet för kontrakterna med motparter 1.670.000,00

Hyra åtaganden 23.143,86
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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 .2012 . 

Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, 

kassaflödesanalys 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 ordnad på 

behörigt sätt och verkställande direktören för att 

bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen 

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 fel-

aktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar 

eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga 

till en handling eller försummelse som kan medföra 

skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit 

mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen .

En revision innefattar att genom olika åtgärder 

inhämta revisionsbevis om belopp och annan 

information som ingår i bokslutet och verksamhets-

berättelsen . Valet av granskningsåtgärder baserar 

sig på revisorns omdöme och innefattar en bedöm-

ning av risken för en väsentlig felaktighet på grund 

av oegentligheter eller fel . Vid denna riskbedömning 

beaktar revisorn den interna kontrollen 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 relevanta 

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 

resultatet av bolagets verksamhet samt om dess 

ekonomiska ställning i enlighet med i Finland gäl-

lande bestämmelser om upprättande av bokslut och 

verksamhetsberättelse . Uppgifterna i verksamhets-

berättelsen och bokslutet är konfliktfria . 

Helsingfors den 5 . mars 2013

KPMG OY AB

Marcus Tötterman 

CGR
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