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Forord
EMS har befäst sin position som ett förtroendeingivande och pålitligt 
elhandelsbolag i Finland. Vår kundbevaringsgrad är hög, vilket visar att 
våra kunder är nöjda med våra tjänster. 

Vår viktigaste resurs är vår personal, som har hög servicenivå och 
kvalitet som ledstjärna. Kundnöjdheten hos våra direktkunder är på 
en mycket  hög nivå och vi har inte tappat någon av dessa många år. 
Förutom till våra kunder ska det största tacket för det framgångsrika 
året riktas till vår personal, vars ambition är att leverera hög kvalitet 
till kunderna. 

Jag vill tacka våra kunder för det gångna året 2021. För oss är det 
viktigt att vara er förstahandspartner på energimarknaden och hjälpa 
er till framgång genom att leverera energimarknadstjänster som är 
optimala för just er.

Jørgen Holm Westergaard,  
Styreformann

Jørgen Holm Westergaard Jesper Nybo Stenager

Peter Lønbro Lehm Kimmo Kuusinen
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VD HAR ORDET 2021

Kimmo Kuusinen 
Verkställande direktör, Energia Myynti Suomi Oy

“2021 UTGJORDE ETT 
UTMÄRKT EXEMPEL PÅ VIKTEN 

AV RISKHANTERING, VILKET 
SATTE EN BRA UTGÅNGSPUNKT 

FÖR OSS FÖR 2022. STÖDET 
FRÅN DEN INTERNATIONELLA 
KONCERNEN, I KOMBINATION 
MED VÅR PERSONALS STORA 
PROFESSIONALISM, SKAPAR 

UTMÄRKTA MÖJLIGHETER 
FÖR OSS ATT UPPNÅ ENERGIA 
MYYNTI SUOMI OY:S MÅL FÖR 

ÅR 2022.” 

År 2021 var Energia Myynti Suomi Oy:s omsättning 353 
milj euro och vårt resultat var -696 tusen euro. Även om 
vi inte uppfyllde våra lönsamhetsmål, bör vi vara nöjda 
med försäljningsresultatet med hänsyn till ett mycket 
exceptionellt år och en allt tuffare konkurrens. 

Covid-19-pandemin fortsatte under 2021, även om vi 
upplevde en tillfällig positiv vändning. Användningen av 
verktyg för fjärrarbete och kundmöten löper smidigt, 
även om vi ser fram emot att kunna träffas ansikte 
mot ansikte igen. Coronaviruset har inte kunnat lamslå 
vår verksamhet, men ett exceptionellt år på energi-
marknaden har tvingat oss att omforma vår egen verk-
samhet. Eftersom de faktorer som påverkar elpriserna 
har förändrats snabbt och drastiskt, har vi ur riskhan-
teringssynpunkt medvetet begränsat vårt produkt-
sortiment och tagit hänsyn till risker i prissättningen. 
Åtgärderna har varit nödvändiga ur ett affärsperspektiv.

På grund av aldrig tidigare skådade omständigheter 
var vi tvungna att anpassa vårt eget erbjudande för att 
hantera riskerna, och detta återspeglas oundvikligen 
i vår försäljningsvolym under många år framöver. 
Konkurrensen var fortsättningsvis hård och därför nåd-
de vi inte vårt lönsamhetsmål. Vi kommer målmedvetet 
att fortsätta arbeta med detta under de kommande 
åren. Kundlojaliteten beror på våra energiexperter 
och kundorienterade verksamheter. Tillsammans med 
Energi Danmark Securities portföljförvaltare erbjuder vi 
våra kunder relevant information om elmarknaden, ger 
välgrundade säkerhetsrekommendationer för att stödja 
beslutsfattande och hanterar våra kunder professionellt.

Under 2021 levererade vi nästan 5,3 TWh elenergi till våra 
kunder. Vintern i fjol var kallare än normalt och även den 
kalla hösten och resten av året ökade konsumtionen. 
Covid-19-pandemin har inte haft någon betydande inver-
kan på energiförbrukningen hos vår kundbas. 

Finlands elmarknad och aktörer

Energimarknader präglades särskilt av den kraftiga 
försämringen av vattensituationen, den raketliknande 
höjningen av bränsle- och utsläppsrättspriserna 
samt den ökade överföringen av el till andra 
marknadsområden. Vattensituationen i de nordiska 
länderna försämrades kraftigt under större delen av 
året och nådde ett bottenläge i början av hösten, 
men har sedan dess återhämtat sig. Förändringen 
i vattenbalansen från årets toppnivå till bottenav-
läsningarna var hela 36 TWh. Bränslepriserna 
(olja, gas, kol) steg till rekordnivåer i takt med att 
efterfrågan ökade och tillgängligheten försämrades. 
Särskilt priset på gas och kol ökade flera gånger om 
jämfört med 2020. Priset på utsläppsrätter nådde en 
topp på 90 €/tCO2 i december och är nu nästan tre 
gånger högre än för ett år sedan. Det genomsnittliga 
spotpriset i Finland var 72,34 €/MWh år 2021, vilket 
var hela 44,32 €/MWh högre än 2020. Den faktiska 
regionala prisskillnaden mellan de finländska och 
nordiska priserna var i genomsnitt 10,03 €/MWh.   

Enligt den finländska energibranschens statistik 
var Finlands totala elförbrukning 86 TWh, en ökning 
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med 6 % jämfört med 2020. Den totala förbruk-
ningen ökade betydligt på grund av vädret som 
var kallare än normalt i början och slutet av året. 
Elförbrukningen inom industrin förbättrades något 
från året innan och uppgick till 38 TWh år 2021. 
Av industrisektorerna hittar man den starkaste 
förbrukningsökningen inom skogsindustrin, där 
förbrukningen ökade med cirka 0,9 TWh jämfört 
med år 2020. Finland var fortfarande beroende av 
elimport, med en nettoimport på drygt 17 TWh år 
2021. Importberoendet förväntas dock minska under 
de kommande åren. År 2021 producerades 8 TWh el 
med vindkraft i Finland. På grund av svaga vindar 
ökade inte produktionen nämnvärt år 2020, även om 
ny kapacitet installerades.

Försäljningsbolag som verkar på den finländska 
elmarknaden gick också samman 2021, även 
om konsortierna inte var lika stora som tidigare. 
Trenden kommer sannolikt att fortsätta under 
de kommande åren samt det faktum att helt nya 
aktörer kommer att komma in på olika segment. 
Konkurrenssituationen fortsätter att intensifieras, 
och det är sannolikt att icke industriella aktörers 
deltagande i konsumentförsäljningen kommer att 
öka. 

Med nya förutsättningar mot 2022

Den finländska elmarknaden upplever en helt ny era som 
bransch när den centraliserade datautbyteslösningen 
DataHub, som togs i bruk i februari 2022, revolutionerar 
gamla processer. DataHub effektiviserar säljarens 
bytesprocess och skapar enhetliga rutiner bland 
branschaktörer. Vårt finländska projektteam har haft 
ett nära samarbete med danska kollegor och vi tror att 
DataHub kommer att medföra en positiv förändring av 
elkonsumenternas tjänsteupplevelse. 

Vi kommer att fortsätta leva i skuggan av corona under 
2022, men förhoppningsvis kommer den allt större 

vaccinationstäckningen att hjälpa samhället som helhet 
att återgå till det normala i år. Vi längtar alla efter att 
samhället ska öppna sig, att människor ska kunna träf-
fas och att näringslivet ska återvända till rätt spår.

Vi arbetar målmedvetet för att göra miljövänliga 
produkter tillgängliga för våra kunder. Energi Danmark 
Group har framgångsrikt genomfört långsiktiga, stabila 
och förnybara PPA-avtal för energi för våra kunder. Vi 
vill ta denna nya produkt vidare även i Finland, så att vi 
kan stötta våra kunder i deras klimatmål och samtidigt 
erbjuda dem överkomliga priser och stabila elpriser.  

2021 visade hur stor betydelse riskhantering har på 
elmarknaden. Med framgångsrik portföljförvaltning 
har vi kunnat skydda många av våra kunder från stora 
fluktuationer i elpriserna. Denna erfarenhet gynnar våra 
nuvarande och nya kunder som värdesätter profes-
sionalism och rätt attityd för att leverera tjänsten till 
förmån för kunden. Den föränderliga marknadsmiljön 
har också lett till att vi har tagit fram nya produkter som 
vi erbjuder olika kundsegment. Vårt omfattande pro-
duktsortiment, professionalismen hos våra finländska 
energiexperter, med stöd av en internationell koncern, 
och en positiv serviceinställning ger oss utmärkta 
möjligheter att uppnå Energia Myynti Suomi Oy:s mål år 
2022.

Även om det har funnits långvariga geopolitiska 
spänningar mellan Ryssland och Ukraina, fanns det en 
frånvaro av ett avgörande hot om invasion den 31 de-
cember 2021. Den ryska militära invasionen av Ukraina 
under februari 2022 ger inga ytterligare bevis om de 
förhållanden som existerade som den 31 december 
2021. Därför anses invasionen vara en icke-justerande 
händelse för rapporteringsperioden som slutar den 31 
december 2021 eller före.

Ledningen har bedömt dessa faktorer och inga betydan-
de effekter har noterats.

GWh
2015 2016 2017 2018
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verksamhetsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Energia 
Myynti Suomi Oy får härmed avge årsredovisningen för 
räkenskapsåret 1. januari 2021 till 31. december 2021.  

Ägarförhållanden
Energia Myynti Suomi Oy  med säte i Vanda, 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 TEUR, och det totala egna 
kapitalet är 8.290 TEUR.

Det har inte utgått någon ersättning till styrelsen under 
året.  

Verksamhetsinriktning och viktiga händelser
Energia Myynti Suomi Oy nettoomsättningen ökade 
från föregoende år med 80,1% till 353.412 TEUR (2020: 
196.211 TEUR). Resultatet före skatt var -870 TEUR 
(2020: -18 TEUR). 

Riskhantering och redovisningsprinciper
Energia Myynti Suomi Oy bedriver elhandel med 
företagskunder samt den 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 finansiella 
instrument relaterade till såväl börshandel på den 
nordiska elbörsen Nasdaq OMX Commodities, som 
via bilaterala avtal. Vid transaktioner mellan bolaget 
och moderbolaget följer man koncernens transfer 
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 -870 TEUR. 

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår 
bolagsstämman att årets förlust -696 TEUR 
överförs till balansräkningen vinstmedel.

resultaträkning

Not Belopp i TEUR 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 353.412 196.211

1 Resultat av finansiella instrument -582 160

Summa rörelsens intäkter 352.830 196.371

Rörelsens kostnader

Energiinköp -351.800 -194.580

3 Övriga externa kostnader -1.349 -1.376

2 Personalkostnader -691 -663

4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -38 -15

Summa rörelsens kostnader -353.878 -196.634

Rörelsesresultat -1.048 -263

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 204 250

5 Räntekostnader -26 -5

Summa resultat från finansiella poster 178 245

Resultat efter finansiella poster -870 -18

Resultat före skatt -870 -18

6 Skatt på årets resultat 174 7

Årets resultat -696 -11
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balansräkning balansräkning

Not Belopp i TEUR 31/12 2021 31/12 2020

AKTIVA

Bestående aktiva

Materiella anläggningstillgångar

7 Inventarier och datorer 48 86

Summa materiella anläggningstillgångar 48 86

Summa bestående aktiva 48 86

Rörliga aktiva

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 145.901 44.669

Latent skattefordran 434 438

Fordringar på koncernkonton 17.608 14.721

Övriga fordringar 416 846

Insättning 24.658 5.216

8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3.708 4.290

Summa kortfristiga fordringar 192.726 70.180

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 53 54

Summa rörliga aktiva 192.779 70.234

AKTIVA TOTALT 192.827 70.320

Not Belopp i TEUR 31/12 2021 31/12 2020

PASSIVA

9 Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital ( 250.000 aktier) 2.500 2.500

2.500 2.500

Fritt eget kapital

Fonden för inbetalt fritt eget kapital 2.214 2.214

Balanserad vinst från tidligare år 4.271 4.282

Årets resultat -696 -11

5.790 6.485

Summa eget kapital 8.290 8.985

Främmande kapital   

Leverantörskulder 37.678 3.047

Skulder til koncernföretag 123.515 38.318

Skulder för koncernkonton 7.742 9.592

Övriga skulder 15.603 10.378

Summa kostfristiga skulder 184.537 61.335

PASSIVA TOTALT 192.827 70.320
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kassaflödesanalys noter med redovisningsprinciper

Belopp i TEUR 2021 2020

Nettoomsättning 353.412 196.211

Kostnader -353.839 -196.620

Kassaflöde från ordinär verksamhet före förandringar av rörelseskapital -427 -409

Ändring av rörelseskapital:   

Ökning/minskning av rörelsesfordringar -122.954 -855

Ökning/minskning av rörelsesskulder 123.203 1.197

Kassaflöde från primär drift -179 -67

Erhållen ränta 204 250

Erlagd ränta -26 -5

Kassaflöde från ordinär drift -1 178

Betald skatt 0 -173

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 5

Nyanskaffningar, inventarier och datorer 0 -65

Avgång, inventarior och datorer 0 60

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -5

Årets kassaflöde -1 0

Kassa och bank 1.1. 54 54

Kassa och bank 31.12. 53 54

 

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.

I enlighet med moderbolagets redovisningsprinciper enligt ovan vilka hämtat ledning från IFRS 9, 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 2021-12-31 ingår 3.708.480 EUR (4.290.236 
EUR per 2020-12-31) 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 nettoomsätningen 
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 2021. 

Försäljnings- och köpeavtal som kvalificerar för redovisning som derivat redovisas i resultaträkningen som nettoresultat av finansiella 
instrument. 

Följaktligen redovisas eventuella vinster eller förluster till följd av förändringar i derivatets verkliga värde direkt till resultatet. 

Företaget använder finansiella derivatinstrument endast för ekonomiska säkringar och tillämpar därmed inte säkringsredovisning.

Vinster eller förluster som uppstår till följd av förändringar i verkligt värde på derivat som inte utses som säkringsinstrument tas direkt till 
resultat eller förlust.
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noter med redovisningsprinciper

 

Energia Myynti Suomi Oy använder följande hierarki för att fastställa och visa verkligt värde på finansiella instrument utifrån 
värderingsmetod:

Nivå 1: noterade (ojusterade) priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder.

Nivå 2: andra metoder med vilka alla indata som har en betydande inverkan på det redovisade värdet går att observera, antingen direkt 
eller indirekt.

Nivå 3: metoder som använder indata som har en betydande inverkan på de redovisade verkliga värden som inte är baserade på 
observerbara marknadsdata.

Energia Myynti Suomi Oy derivat kategoriseras som nivå 2 i verkligt värde-hierarkin.
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 til marknadsvärde och avseende inköp och forändringen 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. 

I balansposten ”Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter” per 2021-12-31 ingår  netto 3.708.480 EUR (4.290.236 EUR per 2020-
12-31) avseende 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 anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående 
värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas: 
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. 

noter med redovisningsprinciper

 

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 Energia Myynti Suomi Oy.
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not

Not  Belopp i TEUR 2021 2020

1 Resultat av finansiella instrument

Ökning av orealiserad marknadsvärdering av finansiella kontrakt:

1.1. 4.290 4.130

31.12. 3.708 4.290

Förändring i år -582 160

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 618 688

Pension 135 29

Sociala kostnader -62 -54

Summa 691 663

Medelantalet anställda 9 10

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

3 Arvode och kostnadsersättning til revisorer

Revisionsuppdrag 20 26

Summa 20 26
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not not

Not  Belopp i TEUR 2021 2020

4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Inventarier och datorer 38 39

Vinst försäljning, inventarier och datorer 0 -24

Summa 38 15

5 Räntekostnader och liknande resultatposter

Övriga räntekostnader 26 5

Summa 26 5

6 Skatt på årets resultat

Räkenskapsårets skatt 0 0

Förändring i latent skatt -174 -7

Justeringer av skatt för tidigare år 0 0

Summa -174 -7

Not  Belopp i TEUR 2021 2020

7 Inventarier och datorer

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 203 198

Nyanskaffningar 0 65

Avgång   0 -60

 203 203

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början 117 127

Årets avskrivningar 38 39

Avgång avskrivningar 0 -49

 155 117

Redovisat värde vid årets slut 48 86

8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Orealiserad marknadsvärdering av finansiella kontrakt 3.708 4.290

Summa 3.708 4.290

Den orealiserade marknadsvärdering av finansiella kontrakt fördelas enligt:

Positiv värdering 57.516 12.434

Negativ värdering -53.808 -8.144

Summa 3.708 4.290
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Not Belopp i TEUR

8 Mätning av verkligt värde på finansiella instrument

2021

Nivå 1 Niva 2 Nivå 3 Summa

Finansiella instrument värderade till verkligt värde

Finansiella derivatinstrument / tillgångar: 

Råvaruderivat 0 57.516 0 0

Summa 0 57.516 0 0

Finansiella skulder värderade till verkligt värde

Finansiella derivatinstrument / skulder:

Råvaruderivat 0 -53.808 0 0

Summa 0 -53.808 0 0

not not

Not Belopp i TEUR

8 Verkligt värde är det pris som skulle erhållas för att sälja en tillgång eller betalas för att överföra en skuld i en ordnad transaktion 
mellan marknadsaktörer vid mätningsdagen. Värderingen av verkligt värde baseras på antagandet att transaktionen för att sälja 
tillgången eller överföra skulden sker antingen på huvudmarknaden eller, om inte tillgänglig, på den mest fördelaktiga marknaden. 
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not
not

Not Belopp i TEUR

8 Avtalsförfall inkl. ränta (kassaflöde)

Bärande Summa Summa < 1 year 1-5 years > 5 years

31 December 2021

Finansiella instrument värderade till verkligt värde

Aktiva 57.516 57.516 48.969 8.547 0

Passiva -53.808 -53.808 -47.604 -6.204 0

Not Belopp i TEUR

8 Känslighetsanalys

Känslighetsanalysen visar att företaget inte utsätts för risker i förändringar av valutakurser, räntor eller råvaror. Företagets 
nettoposition är noll. Alla till råvaror hänförliga prisrisker är säkrade. Bolaget utsätts inte för valutakursrisker eller ränterisker.

Marknadsrisk

För att hantera alla dessa risker använder avdelningen för riskhantering ett ETRM-system som heter Elviz. Elviz är grunden för att beräkna 
dagliga exponeringar med både VaR-baserade modeller och modeller utvecklade inhouse som visar dagliga risker och MWh-exponering. 
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not not

Not  Belopp i TEUR 2021 2020

9 Eget kapital

 
Aktie- 

kapital
Fritt eget  

kapital  

Sammanställning över förändringar i eget kapital

Vid årets början 2.500 2.214 2.214

Tillgång 0 0 0

Balanserad vinst från tidligare år 0 4.271 4.282

Årets resultat 0 -696 -11

Vid årets slut 2.500 5.790 6.485

Not Belopp i TEUR 2021 2020

10 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Kontantsäkerhet given till Fingrid 24.634 5.193

Hyresåtaganden 23 23

FO-nummer 2116967-3

Helsingfors, den 2. maj 2022

Jørgen Holm Westergaard Jesper Nybo Stenager

Styrelseledamot Styrelseledamot

Peter Lønbro Lehm Kimmo Kuusinen

Styrelseledamot Verkställande direktör

Över utförd revision har i dag avgivits revisionsberättelse.

PricewaterhouseCoopers Oy

Revisionssamfund

Niklas Nyman

CGR
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Till Energia Myynti Suomi Oy:s bolagsstämma  
  
Revision av bokslutet

Uttalande 
Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild 
av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av 
dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande 
stadganden gällande upprättande av bokslut och det 
uppfyller de lagstadgade kraven.

Revisionens omfattning 
Vi har utfört en revision av bokslutet för Energia Myynti 
Suomi Oy (FO-nummer 2116967-3) för räkenskapsperi-
oden 1.1–31.12.2021. Bokslutet omfattar balansräkning, 
resultaträkning, finansieringsanalys och noter till 
bokslutet.

Grund för uttalandet  
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisions-
sed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för 
revisionen av bokslutet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Oberoende 
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.

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 verkstäl-
lande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bok-
slut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet 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 man avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ än att göra något av dessa.

Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet  
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi-
sion 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 ekonom-
iska beslut som användare fattar med grund i bokslutet. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

> identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegen-
tligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåt-
gärder 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga uteläm-
nanden, 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 ledningens uppskattnin-
gar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

> drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fort-
satt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att 

revisionsberättelse

fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revi-
sionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysnin-
garna 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 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

> utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i bokslutet, däribland upplysnin-
garna, och om bokslutet återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets 
styrning avseende, bland annat, revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter

Övrig information  
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för 
den övriga informationen. Den övriga informationen 
omfattar verksamhetsberättelsen och informationen 
i årsberättelsen men inkluderar inte bokslutet eller vår 
revisionsberättelse avseende dessa.
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Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig 
information.

Vår skyldighet är att läsa den övriga informationen i 
samband med revisionen av bokslutet och i samband 
med detta göra en bedömning av om det finns väsentli-
ga motstridigheter mellan den övriga informationen och 
bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under 
revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentli-
ga felaktigheter. För verksamhetsberättelsens del är det 
ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhets-
berättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser 
om upprättande av verksamhetsberättelse.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksam-
hetsberättelsen och bokslutet enhetliga och 
verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet 
med gällande bestämmelser om upprättande av 
verksamhetsberättelse.

Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informa-
tionen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig 
felaktighet i den övriga informationen, bör vi rapportera 
detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.

Helsingfors, den 2. maj 2022

PricewaterhouseCoopers Oy 
Revisionssammanslutning

Niklas Nyman 
CGR
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organisationsschema

Group Support

Executive Board

Finance

International Sales Trading Origination ED Business Support

SECURITIES

100% owned subsidiaries
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Aarhus
Copenhagen

Odense 
Vejle

Malmö
Stockholm

 
Vantaa
Kuopio

Kristinestad
Turku

Oslo
Trondheim

Kristiansund
Hamburg
Münster

Energia Myynti Suomi Oy  
Teknobulevardi 3-5 
FI-01530 Vantaa 
Finland

Tfn. +358 20 765 9970 
E-mail energiasuomi@energiasuomi.fi 
www.energiasuomi.fi

http://www.energiasuomi.fi

