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Innehåll

Helena Klint, på omslagsbilden, har jobbat hos oss på Bixia sedan 2007 
oc# %& en a* *+&a inköpa&e som ans*a&a& fö& a3 köpa in fö&n45a& el 
från våra lokala producenter runt om i Sverige. För oss är miljöfrågan 
cent&al i allt *i gö& oc# *i *ill a3 alla ska k9nna *%l:a n%&p&o;9ce&a; 
fö&n45a& el. Fö& ;et %& i ;en sm+skaliga p&o;9k>onen f&+n sol, *in;, 
*a3en oc# 5iomassa, som alte&na>*en >ll ;agens fossilsam#%lle @nns. 
Aen i;ag &%cke& inte ;en fö&n45a&a elen >ll alla. B%&fö& a&5eta& *i 

ak>*t me; a3 stö3a sm+skalig elp&o;9k>on oc# tack *a&e Celena oc# 
#ennes kollego&s a&5ete %& *i i;ag e3 a* ;e el5olag som köpe& in mest 
el f&+n sm+skaliga p&o;9cente&. Di #a& ocks+ ins>Eat en mil:öfon;, 
som alla p&i*atk9n;e& som köpe& el f&+n oss 5i;&a& >ll oc# som g+& >ll 
a3 stö3a olika sm+skaliga p&o;9cente&. Fn;e& +&et #a& *i ;ess9tom 
sta&tat egen *in;k&aEp&o;9k>on, som *i; +&sskiEet 5esto; a* t&e 
anläggningar. 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Le*e&e&a; *ol4m YZW#[
\ms%3ning YAk&[
Tes9ltat eEe& @nansne3o YAk&[ 
Tes9ltat eEe& @nansne3o exkl a*sk&i*ninga& goo;will YAk&[
Soliditet, %
Avkastning EK, %
Avkastning TK, %
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NYCKELTAL 2009  2009 2008 2007 2006

BIXIAS ÄGARE
Tekniska Verken i Linköping AB  
A:öl54 G*a&t+;alen ^ne&gi _B  
Oxelö Energi AB 
Växjö Energi AB
Borgholm Energi AB
M%ss:ö _H%&s*e&k _B 

62,77 %

8,28 %

2,76 %

18,40 %

2,28 %   

5,51 %

` Nstk&aEkonce&nen me; ;e t&e *a&9m%&kena Nstk&aE, F4&sta; Q&aE oc# 
 Cöglan;s^ne&gi 54te& >ll ;et gemensamma namnet Bixia. 
` Bela& 9t ci&ka 1 mil:on k&ono& 9& Bixia Ail:öfon; fö& a3 g4nna min;&e oc# lokala 
 p&o;9cente& a* fö&n45a& ene&gi.
` Gatsa& p+ Re& n4a p&o;9kte& oc# 5il;a& en egen a*;elning fö& p&o;9kt9t*eckling.
` Fö&*%&*a& *in;k&aE*e&k oc# sta&ta& t&e *in;k&aE5olag b Bixia Z&4nings*in;,  
 Bixia Din; oc# Bixia B4gg*in;.
` Bosta;s5olaget Gt+ng+sta;en f&+n Linköping g+& in som fö&sta ;el%ga&e i Bixia  
 Z&4nings*in;. 
` cnstalle&a& ;emoanl%ggning fö& sol-el p+ M%%s Q9&s e Qonfe&ens i Aotala komm9n.
` Nppna& t*+ n4a konto&, e3 i Zöte5o&g oc# e3 i Celsing5o&g. 
` Lanse&a& ^lfon; fö& sto&k9n;e& p+ fö&etagsma&kna;en. ^lfon; kan :%mfö&as me; 
 fon;fö&*altning inom 5ank*%&l;en oc# inne5%& a3 ;9 som k9n; l%gge& ö*e& 
 ans*a&et fö& ;ina elinköp p+ oss oc# ;&a& n43a a* *+& 9nika kompetens inom 
  elhandel. 
` B&e;;a& *e&ksam#eten oc# lanse&a& cU-telefoni oc# fö&s%k&ingen Betalsk4;; p+ 
  privatmarknaden.
` Teckna& a*tal om le*e&ans a* el p&o;9ce&at a* 5iogas oc# kan ;%&me; le*e&e&a 
 fö&n45a& el f&+n sol, *in;, *a3en, 5io5&%nsle oc# 5iogas.
` _nsl9te& sig >ll ^mix Yene&gima&kna;ens info&ma>ons*%xel[, el5&ansc#ens 
 gemensamma na* fö& en kostna;seHek>* oc# sna55 komm9nika>on mellan 
  elhandelsföretag och elnätsföretag. 
` fe&>@e&as enligt cG\ L001 Yk*alitet[ oc# cG\ 1g000 Ymil:ö[.
` Bö&:a& monte&a la;;stolpa& i sama&5ete me; *+&a %ga&es eln%ts5olag. 

Vik6ga händelser 2009
Vision
Mest värde för kunden.

Affärsidé
Vi skapar värde för våra kunder i Norden 
genom a3 e&5:9;a pe&sonlig se&*ice oc# ;e 
mest a3&ak>*a ene&gi- oc# komm9nika>ons-
produkterna.

Bixia i korthet
Bixia Y>;iga&e Nstk&aEkonce&nen[ %& ;et h%&;e 
största elhandelsbolaget i Sverige med cirka 
en k*a&ts mil:on k9n;e& oc# en oms%3ning p+ 
cirka 3 miljarder kronor. Stark lokal förankring 
oc# inköp a* n%&p&o;9ce&a; fö&n45a& el %& 
n+g&a a* g&9n;59lta&na fö& Bixia, som %& e3 
av de elbolag i Sverige som köper in mest 
sm+skalig fö&n45a& el. Bixia, som %gs a* sex 
energibolag, bildades 1997. Koncernen har 
idag kunder över hela landet och kontor på 
14 orter i Östergötland, Sörmland, Småland, 
Västra Götaland, Stockholm och Skåne. 
  Sedan 1999 bedriver Bixia egen handel på 
den nordiska elbörsen Nord Pool. Sedan 2009 
5e;&i*e& Bixia %*en elp&o;9k>on, i fo&m a* 
*in;k&aEsanl%ggninga&. 
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i200L kan sammanfa3as som +&et ;+ *i me; gemensam 
k&aE sa3e ne& foten n%& ;et g%lle& mil:ön oc# g:o&;e 
#an;ling a* m+nga tanka& oc# i;Ie&. Ben in*este&ing *i g:o&t 
inom fö&n45a&, n%&p&o;9ce&a; elp&o;9k>on, skil:e& oss f&+n 
många andra elbolag.”

FotoV Aa&>na W%&enfel;t
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2009 – e! år som präglats av en lågkonjunktur initierad av en 
djupgående finansiell kris, som drabbat Sverige som såväl resten 
av världen. Man kan också se det som en finansiell tillnyktring, 
både näringsliv och konsumenter har få! erfara a! ”lågrisk” är 
en grundstomme för stabil välfärd. 
 Bixia är det elhandelsföretag i landet som har en u!alad lågrisk-
strategi vid handelsbordet. I den lågkonjunktur som präglat 2009 
har vi få! ännu e! kvi!o på a! ”lågrisk” är en framgångsstrategi. 
Vi kan konstatera a! trots kra#igt minskad elkonsumtion på 
grund av lågkonjunkturen, har 2009 varit ännu e! framgångsrikt 
år för Bixia.
 2009 var också året då vi på Östkra#, Fyrstad Kra# och 
HöglandsEnergi förenades under det gemensamma namnet 
Bixia. Det var även e! år då vi på allvar tog steget in i vindkra#-
produktionen, samtidigt som vi fortsa!e vårt arbete med a! 
stö!a den närproducerade energin från sol, vind, va!en och 
biomassa. Dessutom överträffade vi våra högt uppsa!a tillväxt-
mål, trots en ihärdig lågkonjunktur med fallande elpriser, 
mycket tack vare våra framgångsrika kra#handlare på Bixia 
Energy Management. I december tecknade vi också e! le!er of 
intent, som innebär a! elhandelsbolaget Kra#aktörerna blir en 
del av Bixiakoncernen per den 1 april 2010. E! samgående som 
innebär a! vi y!erligare stärker vår position på marknaden.

Ny0 namn med förnybar kra'
Namnbytet har varit en kra#ansträngning för oss internt, men 
också helt nödvändigt för a! lyckas med vår expansiva tillväxt-
strategi. Våra tidigare namn hade en stark lokal koppling till 
några av de orter vi verkar på, vilket gjorde a! de begränsade oss 
geografiskt. Med e! gemensamt namn blir vi en tydligare aktör 
på marknaden. Namnet, Bixia, härstammar från en kinesisk 
gudinna och står för en ny tid. Det är just en ny, upplyst tid som 
vi på Bixia ser framför oss. En tid där vi alla bryr oss om och tar 
ansvar för var den el vi förbrukar kommer ifrån. 

Det närmaste elbolaget
Den lokala förankringen är fortfarande en kärnfråga för oss på 
Bixia och under året har vi kommit ännu närmare våra kunder 
då vi öppnat två nya kontor, e! i Göteborg och e! i Helsingborg. 
Med våra 14 kontor kan vi stoltsera med a! vi är det elbolag med 
flest antal kontor runt om i landet. I en bransch som till stor del 
domineras av tre stora internationella aktörer har vår lokala när-
varo varit en framgångsfaktor som kunderna har uppska!at.
 Medan hela elmarknaden har reducerats med nästan 12 procent 
har vi överträffat våra tillväxtmål. Vi har också ha# en bra till-
växt inom telefoni, där antalet kunder har fördubblats under 2009. 
Det finns flera anledningar till vår framgång men min bedömning 
är a! det i första hand är tack vare våra professionella och enga-
gerade medarbetare. Y!erligare en framgångsfaktor är vårt 
strukturerade sä! a! arbeta med ständiga förbä!ringar. I slutet 
av 2008 inledde vi e! kvalitets- och miljöcertifieringsarbete och 
sedan juni är vi certifierade enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 
14001 för miljö. 

Egen vindkra'produk6on
Vi på Bixia har under flera år varit e! av de elhandelsbolag som 
köpt in störst andel närproducerad, förnybar el. Under 2009 
ökade dessa inköp med cirka 35 procent, men tyvärr räcker inte 
den förnybara elen till alla. Därför tog vi, redan under 2008, det 
strategiska beslutet a! bidra till a! bygga ut den närproducerade 
elen, bland annat genom a! insti#a en miljöfond. Under det gångna 
året har vi stö!at 16 små elproducenter genom miljöfonden.
 E! av de viktigaste steg vi tagit under 2009 var det in i vind-
kra#produktionen. Vindkra#en producerar vi i de nybildade 
do!erbolagen Bixia Vind och Bixia Gryningsvind, där det senare 
äger vindkra#verk i Falkenberg och i Rodovålen i Jämtland. I 
Bixia Gryningsvind erbjuder vi även våra större företagskunder 
a! balansera sina energikostnader genom a! köpa in sig i pro-
duktionen. Intresset bland kunderna har varit stort och i decem-
ber gick bostadsbolaget Stångåstaden in som första delägare. 
Utöver de båda vindkra#produktionsbolagen har vi också bildat 
Bixia Byggvind, med inriktning på projektering och byggnation 
av egna vindkra#verk. 

Solen – fram6dens energikälla
Satsningen på vindkra#produktion är e! tydligt avstamp i vår 
ambition a! bli en central aktör inom närproducerad förnybar 
el. Y!erligare en energikälla som vi satsar på är solen. I oktober 
invigde vi en demoanläggning med solceller på Nääs kursgård 
i Östergötland och under 2010 kommer vi a! kunna erbjuda en 
helhetslösning som gör tekniken med solceller tillgänglig för 
våra kunder.

Produktutveckling
2009 var också året då vi på Bixia etablerade en egen avdel-
ning för produktutveckling. De!a gjorde vi för a! sä!a fokus 
på framtidens energilösningar och så snabbt som möjligt göra 
dem tillgängliga för våra kunder. Här pågår många parallella 
projekt, bland annat för a! hjälpa våra kunder a! delvis kunna 
bli egna producenter. Andra spännande projekt som utvecklats 
under året är olika energieffektiviseringstjänster, alternativa 
finansieringslösningar och laddstolpar för elbilar. Några har vi 
redan lanserat, andra kommer a! lanseras under 2010.
 2009 kan sammanfa!as som året då vi med gemensam kra# 
sa!e ner foten när det gäller miljön och gjorde handling av 
många tankar och idéer. Den investering vi gjort inom förny-
bar, närproducerad elproduktion, skiljer oss från många andra 
elbolag. För oss behöver framtidens el varken komma från stora 
kolkra#verk ute i Europa eller från stora vindkra#parker. Vår 
vision handlar om mångfald och en värld full av smarta när-
producerade energilösningar tillsammans med våra kunder. Det 
är också det vi kommer a! fortsä!a jobba för under 2010.

Vind i ryggen och sol i sikte.
VD HAR ORDET 

Tom Istgren
Verkställande direktör
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A! bedriva framgångsrik elhandel kräver  
kompetens och erfarenhet. På Bixia Energy 
Management arbetar alltifrån ingenjö-
rer och ekonomer till matematiker och 
meteorologer. 
 – I höstas var vår nya organisation på 
plats med tydliga ansvarsområden, som 
gör oss mer specialiserade än tidigare. 
Framförallt handlar det om a! kunna ge 
en ännu bä!re service till våra kunder. 
Hos oss har många kunder en personlig 
kontakt med sin elhandelsrådgivare, 
vilket skiljer oss från många av våra 
konkurrenter, säger Stefan Braun, vd på 
Bixia Energy Management. 

Köper mer närproducerad el
Bixia har sedan länge satsat på a! 
köpa in förnybar el från små lokala 

producenter. I den nya organisationen 
är två av medarbetarna helt inriktade 
på a! knyta till sig fler sådana elprodu-
center. Under året genomfördes bland 
annat e! antal producen!räffar med goda 
resultat. Antalet avtal med småskaliga 
producenter ökade med cirka 35 procent 
under 2009.
 – Vi köper fortfarande in störst andel 
el från den nordiska elbörsen Nord Pool, 
men direktinköpen från de små producen-
terna blir allt större. För oss på Bixia finns 
det bara två sä! a! bidra till en sundare 
morgondag, det handlar om a! bygga ut 
den närproducerade elen och använda  
energin effektivare. Därför satsar vi mycket 
på a! göra det enkelt och lönsamt för de 
små producenterna a! sälja sin el till oss, 
säger Stefan. 

Gemensam europahandel
A! man valde det engelska namnet, Bixia 
Energy Management, har sin förklaring i 
a! stora delar av kontaktytorna inom el-
handeln är utländska. Idag är den nord-
iska elbörsen, Nord Pool, en förebild för 
andra elmarknader i Europa som är på 
väg a! avregleras. 
 – I takt med a! överföringskapaciteten 
av el mellan länder ökar kommer vår 
nordiska marknad påverkas allt mer av 
den europeiska elmarknaden. På sikt är 
jag övertygad om a! vi får en gemensam 
europahandel, säger Stefan.

Bixia Energy Management 
– stora på småskaligt.

ENERGIHANDEL

Foto: Lasse Hejdenberg

Bixia ^ne&g4 Aanagement %& ;o3e&5olaget >ll Bixia _B, som ans*a&a& fö& inköp a* elk&aE. 
Fn;e& 200L #a& *e&ksam#eten 543 namn, o&ganise&at om sig oc# f+3 fö&st%&kning me; t&e 
n4a me;a&5eta&e. 

Bland de bästa i landet på kra'handel.
Gtefan B&a9n Yt.*.[ oc# #ans kollego& Morgan Andersson, Alain 
_nge&ali;es oc# Tomm4 Texi9s ans*a&a& fö& ;et f4siska inköpet 
a* Bixias elk&aE.
 b Di #a& som m+l a3 *a&a 5lan; ;e 5%sta i G*e&ige n%& ;et 
gäller inköp och i år har vi återigen legat bland de fem bästa 
i lan;et me; Re&a pall- oc# topplace&inga& enligt G*enska 
Q&aEn%t. Bet komme& nat9&ligt*is 5+;e oss oc# *+&a k9n;e& >ll 
n43a, s%ge& Gtefan B&a9n. 

FotoV Aa&>na W%&enfel;t
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Spotmarknaden
Under 2009 har sni!priset på el varit ca 10 öre/kWh lägre än 
utfallet 2008. Läget på elmarknaden speglar i hög grad det 
generella ekonomiska läget. Den rullande årskonsumtionen 
av el i Norden har sjunkit från dryga 405 TWh under 2008 till 
omkring 375 TWh under 2009. I första hand är den minskade 
förbrukningen en följd av lågkonjunkturen men även det 
milda vädret har påverkat.
 Året inleddes med e! hydrologiskt undersko! som bestod 
under hela året, trots a! nederbörden var något över det 
normala. Anledningen till a! undersko!et bestod var a! det 
producerats större mängd va!enkra# än normalt. Den ökade 
va!enkra#produktionen berodde delvis på a! en stor del av 
kärnkra#produktionen var ur dri# på grund av långvarigt 
underhåll av de svenska kärnkra#anläggningarna.
 Kallt väder tillsammans med en kärnkra#produktion på  
46 procent av installerad effekt innebar a! vi den 17:e decem-
ber hade effektreserven aktiverad. Priset nådde då den högsta 
nivån hi!ills för en enskild timme 14,58 kr/kWh.
 De!a sammantaget har inneburit a! elpriserna på spot-
marknaden hamnar på e! sni!pris om cirka 39 öre/kWh 
under 2009.

Terminsmarknaden
Terminspriserna sjönk kra#igt redan under hösten 2008 vilket 
fortsa!e in i 2009. I mars 2009 var priserna nere på 30 Euro per 
MWh, vilket var årets lägsta, för a! i slutet av 2009 vara uppe 
på dryga 40 Euro per MWh. Orsaken till fallet i slutet av 2008 
var a! många investerare flydde råvarumarknaden i samband 
med finanskrisen, vilket fick till följd a! bränslepriserna sjönk 
kra#igt.
 Bortse! från de första månadernas kra#iga prisfall har 
terminspriserna under 2009 utvecklats i sidled, en utveckling 
som troligtvis kommer a! fortsä!a. På sikt kommer dock e#er-
frågan a! öka. Sker de!a kombinerat med höjda bränslepriser 
kommer vi a! se en prisuppgång i samband med en vändning i 
konjunkturen. 

Sverige indelas i olika elprisområden 
Under 2009 gav regeringen i uppdrag till Svenska Kra#nät, 
som är ansvarig för elnätet som helhet, a! dela in Sverige i 
prisområden. I slutet på året kom förslaget som innebär en 
uppdelning av den svenska elmarknaden i fyra olika prisom-
råden. En sådan uppdelning kommer med stor sannolikhet 
a! innebära högre pris i de södra delarna av landet, medan 
priset i de norra delarna blir lägre. Det är EU-kommissionen 
som fastställer tidpunkten för införandet av prisområden, men 
troligtvis kommer det ske i slutet på 2011 alternativt i 
början på 2012. 

Minskad förbrukning och 
lägre pris.

ELMARKNADEN

b Ben #4;&ologiska 5alansen *isa& >llg+ngen p+ *a3en i Mo&;en i 
fö&#+llan;e >ll no&mal ni*+. Bet #an;la& om allt samlat *a3en i *a3en-
magasin, ma&k Yg&9n;*a3en[ oc# snö, fö&kla&a& Aa>na Tosen5e&g, 
meteo&olog oc# anal4>ke& p+ Bixia ^ne&g4 Aanagement.

Spotpriser 2007       2006        2008    2009   

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

_9g9s>

September

Oktober

November

December

Året

373

406

492

459

329

419

453

619

603

476

423

293

445

249

276

220

205

203

250

205

250

300

347

426

431

280

435

372

300

408

357

540

558

614

702

595

535

482

492

441

417

395

376

350

386

367

377

363

362

379

501

393

För leverans i Sverige. Priser angivna i SEK/MWh exkl. moms, ska; och elcer=fikat. 

Källa: Nord Pool.  

Hydrologisk balans 
FotoV Aa&>na W%&enfel;t

         

Källa: SKM Market Predictor 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Goda kundrela6oner ger oss 
input 6ll förbä0ringar.
A! enbart kunna leverera el räcker inte längre. Förutom a! 
intresset för förnybar energi växer sig allt starkare så e#er-
frågar större företagskunder anpassade helhetslösningar, 
administrativa tjänster och rådgivning i allt större omfa!ning. 
En utveckling som Mikael Hansevi på Bixia välkomnar och som 
le! till anpassningar i kunderbjudandet under 2009. 
 – Jag gillar när kunderna vill vara delaktiga och vi försöker 
verkligen anpassa vårt erbjudande e#er önskemålen. Numera får 
varje större företagskund hos oss e! eget förvaltningsteam med 
en kundansvarig, en kra#handlare och e! effektivt affärsstöd, 
berä!ar Mikael Hansevi, chef Key Account Management på Bixia.

Möjlighet a0 påverka energikostnaden
Under året har en rad nya produkter och tjänster tillkommit för 
a! ge kunderna möjlighet a! själva kunna påverka sina energi-
kostnader och sin energiförbrukning. Här följer några exempel:

Elfonden
En ny produkt som kan liknas vid bankvärldens fondförvaltning. 
Här kan man välja bland tre olika elfonder utifrån sina egna 
förutsä!ningar, till exempel hur hög elförbrukning man har 
eller hur hög risk man är beredd a! ta för e! lägre pris. Däre#er 
lämnar man över ansvaret på Bixias kra#handel och frigör där-
med tid för den egna verksamheten.

Energieffek6viseringstjänst
Genom a! se över och effektivisera sin elanvändning kan de 
allra flesta företag minska sin förbrukning. Tjänsten riktar sig till 
medelstora och stora företag och utförs genom telefonrådgivning 
eller besök på plats, beroende på kundens situation.

Möjlighet a0 köpa vindkra'andelar 
Under 2009 etablerade Bixia vindkra#bolaget Bixia Gryningsvind 
som erbjuder stora och medelstora kunder a! bli delägare. På så 
sä! kan delägarna balansera egna energikostnader och samtidigt 
bidra till en hållbar utveckling med mer förnybar energi. Bostads-
bolaget Stångåstaden blev den första delägaren med 40 procents 
andel i bolaget.

– Vi har dessutom arbetat intensivt med flera olika utvecklings-
projekt under året. Bland annat e! statistikverktyg som snart 
kommer a! lanseras, med vilket vi kan skräddarsy statistik-
rapporter och därmed erbjuda våra kunder ännu e! sä! a! få 
kontroll på förbrukningen, berä!ar Mikael.

Nya lokalkontor i Göteborg och Helsingborg
Det som särskiljer Bixia från andra elhandelsbolag är framför-
allt prioriteringen av det personliga kundmötet. Redan förra 
året hade Bixia flest lokalkontor i branschen och under året som 
gå! har y!erligare två kontor öppnats; e! i Göteborg och e! i 
Helsingborg.
 – Om man ska etablera sig på en ort så är vår övertygelse a! 
man måste finnas i regionen. Det signalerar långsiktighet och 
en vilja a! vara närvarande. Vi lyssnar verkligen på våra kunder 
och ser de goda relationerna som e! sä! a! få input till förbä!-
ringar, avslutar Mikael.
 

VÅRA ERBJUDANDEN

Foto: Lasse Hejdenberg
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– Vi är folkets energibolag.

Miljöfonden är e! exempel på hur Bixia 
i samverkan med sina privatkunder 
kämpar för a! få den förnybara energin 
a! räcka till fler. Sedan fonden startades 
har 41 projekt få! stöd vilket bidragit 
till a! flera närproducenter antingen 
förverkligat sina drömmar om a! starta 
upp en verksamhet eller utökat sin redan 
befintliga produktion.
 – För miljöns skull har det ingen 
betydelse vilket av oss elbolag som 
skryter om mest förnybart i elmixen. 
Elen från fossila bränslen måste ju ändå 

användas om alla ska få sin el. Miljö-
fonden är e! exempel på hur vi bidrar till 
en förändring som både gynnar miljön, 
den svenska landsbygden och mång-
falden inom svensk elproduktion, säger 
Arne.

Några av årets nya produkter
Rörligt elpris blev den tveklöst största 
och mest e#erfrågade produkten under 
2009 på grund av det låga prisläget. Bland 
årets produktnyheter för privatkunder 
kan nämnas IP-telefonin som fick e! 

varmt mo!agande vid lanseringen i maj. 
Ny som produkt var också betalskyddet 
för elförbrukningen med sy#e a! ge 
kunderna större trygghet vid exempelvis 
sjukdom eller arbetslöshet.
 – Det här året har vi satsat på produkt-
utveckling och det kommer a! märkas i 
vårt utbud för nästa år. Bland annat kom-
mer våra kunder erbjudas möjligheten a! 
producera sin egen el. Då kan vi tala om 
närproducerad el, avslutar Arne.

Det som särskiljer oss på Bixia från andra aktörer på elmarknaden är personligheten. Alla 
p&o;9kte& oc# t:%nste& g+& a3 kopie&a, men ;en gen9ina *il:an oc# am5i>onen *i #a& b a3 
>llsammans me; *+&a k9n;e& skapa e3 #+ll5a&t sam#%lle ;%& *i ta& klimat#otet p+ all*a& 
b ;en %& 9nikj Bet mena& _&ne _n;e&sson, c#ef U&i*at- oc# Fö&etagsma&kna; p+ Bixia.

FotoV Lasse Ce:;en5e&g, Aa&>na W%&enfel;t, Uete& Gkame&
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PRODUKTUTVECKLING

Under 2009 etablerade Bixia en ny avdel-
ning som enbart arbetar med a! utveckla 
nya produkter och tjänster. Avdelningen, 
som leds av Anna Drotz, är företagets 
utvecklingsmotor som gör a! nya idéer 
kan drivas igenom både snabbare och 
effektivare än tidigare. 
 En viktig del av arbetet handlar om a! 
bevaka och lyssna till omvärlden för a! 
kunna dra slutsatser om vad som kom-
mer a! e#erfrågas i framtiden. 
 – Den stora trend vi kan se är a! allt 
fler bryr sig om var den el man förbru-
kar kommer ifrån. En trend som ligger i 
linje med vårt fokus på a! utveckla när-
producerad och förnybar el, vilket skiljer 
oss från många andra elbolag. Sedan får 
man inte glömma bort a! den bästa elen 
ur e! miljöperspektiv, är den el som inte 
används alls. Därför satsar vi mycket på 
a! utveckla nya energieffektiviserings-
tjänster, säger Anna.

Satsar på solel 
Den nya produktutvecklingsavdelningen 
har endast varit i gång under halva 2009, 

trots det är flera projekt långt gångna och 
färdiga a! lanseras under 2010. Redan 
under hösten 2009 tog Bixia e! viktigt 
steg för a! göra tekniken med solel till-
gänglig för kunderna, då invigdes en 
demonstrationsanläggning med solceller 
på Nääs Kurs & Konferens i Östergötland. 
 – Vår målsä!ning är a! kunna erbjuda 
våra kunder e! komple! solelpaket under 
2010. E! paket som inkluderar solpaneler, 
montageanordning, finansieringslösning 
och tilläggsel. Då behövs en referensan-
läggning som Nääs, säger Anna.

Laddstolpar för elbilar
Under 2009 tog Bixia det första steget i a! 
etablera en infrastruktur för laddning av 
elbilar. 
 – I december började vi montera de för-
sta laddstolparna i samarbete med våra 
ägares elnätsbolag. Fordonsindustrin ver-
kar vara överens med oss om a! eldri# är 
framtiden och de flesta bilmärken satsar 
stora resurser på a! utveckla elfordon. 
Hur snabbt övergången kommer a! ske är 
svårt a! säga, men för oss på Bixia är det 

självklart a! vara med och bidra till en 
utbyggd infrastruktur och göra det enkelt 
a! ladda elbilar, säger Anna. 

Egenproducerad mikroel
Solelpaketet är en av flera lösningar som 
Bixia utvecklar för a! hjälpa sina kunder 
a! bli sina egna elproducenter. Inom 
ramen för det som kallas mikroel arbetar 
Bixia på a! kunna erbjuda paketlösningar 
för egenproducerad el från flera energi-
källor.
 – Här finns en stor nyfikenhet och 
e#erfrågan bland våra kunder. Därför vill 
vi på Bixia gå i fronten och stå på våra 
kunders sida. Jag är helt övertygad om a! 
framtidens elproduktion måste handla 
om mångfald och smarta närproducerade 
energilösningar. För miljöns skull, 
säger Anna.

Morgondagens el produceras 
nära konsumenten.

Foto: Lasse Hejdenberg
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Under hösten 2009 by!e Östkra#koncernen namn till Bixia och 
samlade därmed alla bolag, Östkra#, Fyrstad Kra# och Höglands-
Energi, under e! och samma namn. Namnbytet var e! stort 
och viktigt steg i arbetet med a! stärka koncernens position på 
marknaden.
 – Namnbytet gör a! vi blir effektivare, e#ersom det både är 
enklare och billigare a! hålla e! namn och e! varumärke vid liv 
istället för tre. Dessutom gör det oss till en tydligare aktör när vi 
alla verkar under samma namn, säger Jenny Johnson marknads-
chef på Bixia.
 De tidigare namnen; Östkra#, Fyrstad Kra# och Höglands-
Energi, har ha# en mycket stark koppling till de orter företagen 
verkar på, vilket har varit en begränsning när man växer och vill 
etablera sig på nya orter.
 – Det nya namnet öppnar helt enkelt upp möjligheter för oss a! 
verka på nya orter, både inom och utanför Sverige, säger Jenny. 

En ny upplyst 6d
A! det blev just Bixia är självklart ingen slump. Arbetet med 
framtagningen av det nya namnet har varit en ganska lång 
process. Namnet härstammar från den kinesiska födelse- och 
gryningsgudinnan Bixia, som står för en ny och upplyst tid. 
 – Det var delvis betydelsen vi fastnade för, e#ersom det 

kopplar till vad vi står för.  En ny och upplyst tid är det vi på 
Bixia ser framför oss. En tid där vi bryr oss om var den el man 
använder kommer ifrån och där man hushåller med resurserna 
för a! spara på miljön, säger Jenny. 

ForVarande en lokal aktör
Även om koncernen nu har e! ny! och gemensamt namn bety-
der det inte a! Bixia frångår sin strategi som en stark lokal aktör. 
 – Det lokala är en kärnfråga för oss på Bixia, precis som det 
alltid har varit. Vårt koncept handlar om a! behålla det lokala 
ägandet och de lokala kontoren. För oss är det viktigt a! vara 
nära våra kunder och kunna ge personlig service så a! våra 
kunder kan göra upplysta elval, säger Jenny. 

Intern nytändning
Namnbytet innebär inte så mycket rent praktiskt för kunderna 
mer än a! det står Bixia på fakturan. Men det interna arbetet och 
förankringsarbetet har ha# stor betydelse, vilket Jenny hoppas 
ska avspegla sig på kunderna. 
 – Det har varit en mycket spännande och intensiv process som 
har stärkt oss internt. Det tror och hoppas jag a! våra kunder 
kommer a! märka, säger hon. 

Ny0 namn med förnybar kra'.
ÖSTKRAFTKONCERNEN HAR BLIVIT BIXIA

”För oss är det vik6gt a0 vara 
nära våra kunder och kunna 
ge personlig service så a0 våra 
kunder kan göra upplysta elval.”

c sam5an; me; namn54tet togs ;et f&am en ko&t @lm fö& a3 komm9nice&a *+&t n4a gemensamma 
namn oc# 5e&%3a om *+&t fok9s p+ fö&n45a& ene&gi.

Foto: Lasse Hejdenberg

cll9st&a>onV Leon 
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VÅRT MILJÖARBETE

Genom a0 satsa på närproducerad el gynnar vi 
inte bara miljön och vår svenska landsbygd, utan 
också mångfalden inom svensk elproduk6on. 
Övertygelsen om a! vi tillsammans kan 
skapa e! miljösmart samhälle, där vi 
gemensamt kan bidra till en förbä!ring 
genom a! ta klimatförändringarna på 
allvar, är en av grundbultarna i Bixias 
verksamhet. Miljöengagemanget löper 
som en grön tråd genom varje verksam-
hetsområde och ut till varje enskild med-
arbetare, oavse! om de arbetar med kra#-
handel, produktutveckling eller intern 
administration.
 För a! säkerställa a! miljömålen som 
Bixia sä!er upp verkligen e#erlevs så 
inleddes e! miljöcertifieringsarbete 
under 2008. I juni 2009 miljöcertifierades 
koncernen enligt ISO 14001, vilket inne-
bär a! arbetet med miljöåtgärder sker 
mycket strukturerat utifrån e! godkänt 
miljöledningssystem. Under året har en 
rad miljöförbä!rande åtgärder genom-
förts inom ramen för ISO-arbetet, både 
när det gäller den egna verksamheten och 
för a! minska såväl kunders som leveran- 
törers miljöpåverkan.
 – Vi har bland annat infört krav på 
biogasdri# för alla nya tjänstebilar, skri- 
vit avtal med en underleverantör  för a!  
kunna erbjuda våra företagskunder 
energieffektivisering och dri#optimering 
av verksamheten. Dessutom har vi för-
stärkt organisationen för närproducerad 

el, berä!ar Lena Svensk, chef för verksam-
hetsutveckling och ansvarig för miljöcerti-
fieringen på Bixia.

E0 år med miljöfonden
I våras var det också e! år sedan Bixia 
startade sin miljöfond som idag har en 
central roll för verksamheten. Sy#et med 
miljöfonden är a! stö!a utvecklingen av 
småskalig och förnybar energiproduktion 
i Sverige och på så vis få den förnybara 
elen a! räcka till fler.
 – Vi har förstå! a! fonden har ha# stor 
betydelse för producenter som befunnit 
sig i någon form av utvecklingsskede. 
Pengarna har blivit en viktig bekrä#else 
på a! vi tror på deras verksamhet och är 
beredda a! stö!a den, berä!ar Caroline 
Möller, ansvarig för miljöfonden på Bixia.

Vår fond har gjort avtryck 
Fondens pengar, totalt cirka en miljon 
kronor per år, går till lokala producen-
ter som vill bygga ny!, bygga ut eller 
utveckla sina befintliga kra#verk för pro-
duktion av el från sol-, vind-, småskalig 
va!enkra# eller biomassa. Men det finns 
också projekt som få! stöd för utbildning 
och ungdomsverksamhet inom området. 
Totalt rör det sig om 41 projekt sedan 
starten, och a! fonden gjort avtryck märks 

tydligt enligt Caroline.
 – Vi vet a! vi har e! go! rykte bland 
producenter av småskalig el, men vi 
har dessutom blivit kontaktade av e! 
transportföretag som funderar på a! 
införa en liknande fond för transport-
branschen, fortsä!er Caroline.

SERO och Bra Miljöval
En av Bixias viktiga samarbetspartners 
i miljöarbetet är sedan flera år tillbaka 
SERO, Sveriges Energiföreningars Riks-
Organisation, som också si!er i miljöfon-
dens styrelse. En annan samarbetspartner 
är Svenska Naturskyddsföreningen som 
Bixia stö!ar genom a! erbjuda el märkt 
med ”Bra Miljöval”. Men Bixia arbetar 
även med egen utveckling av miljöpro-
dukter och redan nästa år kommer fler 
helt nya a! erbjudas.
 – Vi har ägnat det här året åt en rad 
förstudier och projektbeskrivningar för 
framtida miljöprodukter. Bland annat 
invigde vi en demoanläggning under året 
för a! visa hur lä! det är a! producera sin 
egen solel. Allt för a! fortsä!a bidra till 
nya miljösmarta alternativ och en 
mångfald inom svensk elproduktion, 
avslutar Caroline.

Foto: Lasse Hejdenberg

|     BIXIA ÅRSREDOVISNING 200912   



    BIXIA ÅRSREDOVISNING 2009     |  13   

Leif Jarl, som har en jordbruksfastighet utanför Växjö, har länge 
funderat på a! anlägga e! va!enkra#verk. Som nybliven pensio-
när ansökte han i våras om bidrag från Bixias Miljöfond för a! 
projektera arbetet.
 – Stödet från miljöfonden gjorde a! jag vågade sä!a igång.  I 
augusti tog vi första spadtaget och i mi!en av januari planerar 
jag a! släppa på va!net i kra#verket och starta produktionen, 
berä!ar Leif.
 Va!enkra#verket gör a! Leif blir självförsörjande på el och 
även kan sälja 100 000 kWh per år till Bixia, som i sin tur kan 
sälja den närproducerade elen vidare till sina kunder. 
 – Det är en stor investering, men den kommer jag a! ha räknat 
hem redan om 10 år. Dessutom ökar den värdet på min fastighet, 
säger Leif.

Företaget DP Engineering i Värmland arbetar med tekniker för 
förnybar energi. De har bland annat tagit fram solpaneler som 
generar el ur solenergi. 
 – Vi hade en färdig produkt och med hjälp av bidrag från 
Bixias Miljöfond kunde vi sä!a upp en testanläggning och få den 
erfarenhet och kunskap vi behövde för a! lansera produkten och 
sälja till kunder. 
 Testerna visar goda resultat och snart kommer solpanelerna a! 
finnas ute på marknaden.

Egen va0enkra'. Solenergi.
Foto: Lasse Hejdenberg
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Under året köpte vi in hela 600 GWh vilket 
motsvarar årsförbrukningen för 30 000 
eluppvärmda villor. Genom satsningen 
gynnar Bixia såväl den svenska lands-
bygden som mångfalden inom svensk 
elproduktion. 
 På Bixia finns en särskild inköps-
organisation för närproducerad el sedan 
2008. Då tillsa!es Carl Dohlsäter, tidigare 
elhandelschef på HöglandsEnergi, för a! 
på heltid ägna sig åt handel och direkt-
kontakt med svenska producenter av 
förnybar el. Under 2009 har organisa-
tionen stärkts med y!erligare en kra#-
handlare som heter Helena Klint (som är 
på omslaget).
 – I och med förstärkningen har vi få! 
utrymme a! arbeta ännu mer proaktivt för 
a! knyta fler producenter till oss. Samtidigt 

har vi arbetat intensivt med a! förenkla, 
förbä!ra och kvalitetssäkra våra interna 
system för administration, berä!ar Carl.
 Genom a! anordna producen!räffar på 
olika orter i Sverige har Bixia under året 
få! kontakt med flera nya producenter 
och samtidigt få! möjlighet a! stärka 
relationerna till de befintliga. Många nya 
producenter hör dessutom av sig spontant 
till Carl och Helena och det beror på a! 
Bixia i olika sammanhang o#a omnämns 
som en god samarbetspartner.
 – Smidiga kontakter och välfungerande 
administration gör oss intressanta och jag 
tror a! vårt genuina engagemang känns. 
Vi har miljöfonden och kra#handlare som 
dedikerat arbetar mot närproducenterna. 
Det gör oss unika i branschen, avslutar Carl.

Många bäckar små.

Karta: Våra producenter av småskalig el finns utspridda över hela landet och blir ständigt fler. Under 2009 
har vi ökat antalet producenter av småskalig el med 35 %. Prickarna visar var dessa lokala elproducenter 
finns. I städerna som är utsa!a på kartan finns våra lokala kontor.

Bixia %& e3 a* ;e el#an;els5olag i G*e&ige som köpe& in mest n%&p&o-
;9ce&a; el b ;et *ill s%ga el som p&o;9ce&as lokalt f&+n fö&n45a&a k%llo& 
s+som sol- oc# *in;k&aE, 5iomassa oc# sm+skalig *a3enk&aE.
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– Miljöfrågan är central för oss på Bixia 
och under flera år har vi varit det elhan-
delsbolag som köpt in störst andel vind-
kra# i Sverige. Genom vår satsning på 
vindkra#produktion är vi även med 
och bidrar till a! den förnybara elpro-
duktionen byggs ut. Samtidigt ger vi 
våra kunder möjlighet a! bli delaktiga i 
produktionen genom olika erbjudanden, 
säger Tom Istgren, vd på Bixia. 

Bostadsbolag som delägare
I bolaget Bixia Gryningsvind erbjuds 
de större företagskunderna ägarandelar 

och i december 2009 gick bostadsbolaget 
Stångåstaden in som första delägare.
 – Det finns flera fördelar för företag 
a! bli delägare, dels är det e! sä! a! 
balansera sina egna energikostnader, dels 
handlar det om a! göra en aktiv insats 
för miljön genom a! själva vara med och 
bidra till en hållbar utveckling, säger Tom 
Istgren.
 Även privatpersoner kommer a! ges 
möjlighet a! köpa in sig i produktionen. 
Under 2009 har produktutvecklings-
avdelningen arbetat fram olika tänkbara 
produkterbjudanden. 

 – Vi märker a! intresset från privat-
personer är stort och vi har ti!at på 
alternativa lösningar. Under våren 2010 
kommer vi a! ha intressanta produkter 
a! erbjuda, säger Anna Drotz, produkt-
utvecklingschef på Bixia.
 Utöver de båda vindproduktionsbola-
gen, Bixia Vind och Bixia Gryningsvind, 
har e! tredje do!erbolag bildats, Bixia 
Byggvind, med inriktning på projektering 
och byggnation av nya vindkra#verk.

Egen vindkra'produk6on.
VINDKRAFT

Fn;e& 200L tog Bixia steget f&+n a3 #a *a&it e3 &eno;lat el#an;els5olag >ll a3 %*en 5li p&o;9-
cent a* *in;k&aE. Din;k&aEp&o;9k>onen ske& i ;e t*+ n45il;a;e ;o3e&5olagen Bixia Din; oc# 
Bixia Z&4nings*in;. Fn;e& ;et g+ngna +&et fö&*%&*a;es t*+ *in;k&aE*e&k i Falken5e&g samt 
e3 i To;o*+len i l%mtlan;. 

Foto: Lasse Hejdenberg

Vindkra# är en ren energi som inte ger 
några utsläpp eller kräver några transpor-
ter. E! vindkra#verk producerar energi 
när det blåser mellan 4-25 meter per 
sekund. I e! bra vindläge på land räcker 

energin från e! vindkra#verk (1 MW) 
till årsförbrukningen av el för cirka 100 
eluppvärmda villor. Jämfört med Dan-
mark och Tyskland producerar Sverige re-
lativt lite vindkra#. I slutet av 2008 fanns 

omkring 1100 vindkra#verk i landet som 
tillsammans producerade knappt 2000 
GWh per år. Regeringens mål är a! vi 
ska producera 30 TWh vindkra# år 2020. 
(Källa: Svensk Vindkra")

FAKTA OM VINDKRAFT
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Alla ska se sin roll i det stora 
sammanhanget.
Den som arbetat på Bixia under de två 
senaste åren har få! vara med om en resa 
som både varit spännande och intensiv. 
Företaget har hunnit med en omorganisa-
tion, e! namnbyte och upprä!at en helt 
ny affärsplan. De!a i sin tur har förstås 
medfört en rad upplevelser och nya 
möjligheter för Bixias medarbetare.
 Under 2009 har Bixia också certifierats 
enligt ISO 9001 och 14001 vilket föregå!s 
av e! gediget kvalitets- och miljöarbete 
inom varje avdelning. Arbetet innan 
certifieringen har bland annat inneburit 
översyn och förbä!ringar när det gäller 
arbetsprocesser, system och rutiner.
 Personalstyrkan har under året utökats 
med totalt å!a nya medarbetare och det
är framförallt kra#handeln som få! 
förstärkning. Anledningen är a! Bixia 
vill säkerställa sin position som en av 
Sveriges absolut bästa kra#handlare. 
I slutet av 2009 hade Bixiakoncernen totalt 
87 medarbetare och fanns representerade 
på 14 orter.

Mo6va6on är A och O
En av Bixias främsta målsä!ningar är a! 
vara en a!raktiv arbetsgivare. Under året 
har företaget bland annat satsat på ledar-
skapsutveckling och teamcoaching samt 
åtgärder för bä!re hälsa och arbetsmiljö. 
Vartannat år genomförs en medarbetar-
undersökning för a! mäta resultatet.
 – Vi gjorde en undersökning 2008 och 
utifrån den har vi förbä!rat en hel del un-
der året. Ledarskapsutveckling fortsä!er 
vi med trots a! betygen redan är höga. Bra 
ledare får motiverade medarbetare och 
det är A och O för verksamheten, säger 
Veronika Norén, PA-konsult på Bixia.

Höga mål
För varje medarbetare finns en indivi-
duell utvecklingsplan, framtagen under 
medarbetarsamtalen, som ligger i linje 
med de övergripande mål som sa!s upp 
inom ramen för den nya affärsplanen. De 
övergripande målen finns tillgängliga för 
alla medarbetare och komple!eras med 

regelbunden resultatuppföljning.
 – Det gäller a! kunna se sin egen roll 
i det stora sammanhanget och då måste 
man veta vad som händer, vart vi ska 
och vad som krävs av var och en. Målen 
är högt sa!a och en förutsä!ning för a! 
lyckas är a! vi alla strävar åt samma håll.

Mångfald ger dynamik
En annan fråga är a! alla medarbetare ska 
ha lika möjligheter och rä!igheter. Sedan 
2008 pågår e! mångfaldsarbete som under 
året utmynnat i en handlingsplan. Steg e! 
under 2010 blir en genomlysning av hela 
koncernen enligt Diskrimineringsombuds-
mannens metod. 
 – Vi vill helt enkelt motverka utanför-
skap. Metoden hjälper oss a! upptäcka 
om det finns några ou!alade normer eller 
om någon del av verksamheten ligger i 
riskzonen. Våra olikheter skapar dyna-
mik och kreativitet och därför är det här 
viktigt, avslutar Veronika.

MEDARBETARE

KÖNSFÖRDELNING

Män
Kvinnor

32 %
68 %

ÅLDERSFÖRDELNING

20‐29 år
30‐39 år
40‐49 år
50‐59 år
60‐ år 

15 %
45 %
25 %
12 %
3 %

FotoV Uete& Gkame&
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Allmänt om verksamheten
Bixia AB bildades år 1997 av Tekniska Verken i Linköping AB 
(publ) och Mjölby-Svartådalen Energi AB för a! bedriva elhandel 
gemensamt. Under årens lopp har y!erligare e! antal energi-
bolag anslutit sig som delägare till Bixia AB. Namnen på dessa 
och andelarna framgår av noterna. Bixiakoncernen ska vara en 
lönsam och strategisk marknadsfunktion och e! varumärke för 
ägarföretagen avseende i första hand elhandel, men också tele-
foni på den nordiska marknaden.
 Y!erligare e! händelserikt år har passerat i Bixia AB:s historia. 
En av de största händelserna under 2009 var a! koncernen sam- 
lades under e! varumärke och tillika ny! namn Bixia AB.  
Östkra#, Fyrstad Kra# och HöglandsEnergi ändrade varumärke 
till Bixia AB i september och i december fusionerades Fyrstad 
Kra# AB in i Bixia AB.
 Under året har bolaget etablerat e! ny! affärssegment, förnybar 
elproduktion. Verksamheten bedrivs i tre nybildade do!erbolag; 
Bixia Vind AB, Bixia Gryningsvind AB och Bixia Byggvind AB. I 
juli 2009 förvärvade Bixia Vind och Bixia Gryningsvind koncer-
nens första vindkra#verk. Bolagen äger e! verk var i en vind-
kra#spark belägen norr om Falkenberg. Under 2009 förvärvade 
Bixia Gryningsvind y!erligare e! verk av tre i e! ny! projekt på 
880 meter höga Rodovålen i Hälsingland. De!a verk har ännu 
inte startat sin produktion. Bixia kommer a! vara byggherre för 
framtida vindkra#sprojekt och det är i Bixia Byggvind som de!a 
uppdrag sköts.
 Bixia arbetar systematiskt för ständig förbä!ring i alla led, 
sänkta kostnader och ökad kvalitet. Bixiakoncernen är organi-
serad för a! kunna säkerställa e! gemensamt synsä! och a! 
likande rutiner används inom koncernen. Sy#et med arbetet är 
a! öka tillväxten, höja lönsamheten, säkerställa styrning och 
kontroll samt uppnå skalfördelar. Som e! led i de!a arbete blev 
Bixia i maj 2009 kvalitets- och miljöcertifierat för ISO 9001 (kvali-
tet) och ISO 14001 (miljö).

Försäljning och marknad 
Försäljningen i koncernen blev under året 5,4 TWh (5,5).
 Nyrekryteringen av företagskunder har varit tillfredsställande 
och tillväxten har varit god. Bixia fortsä!er sin satsning på mer  
kundanpassade lösningar och flexibla produkter och de!a stär- 
ker kontinuerligt bolagets konkurrenskra#. För a! kunna möta 
kundernas behov av produktlösningar har Bixia under året star-
tat en produktutvecklingsavdelning.
 Under året vidmakthöll Bixiakoncernen en sund prissä!ning 
baserad på positionen som fri aktör, miljöinriktat agerande och 
lokal närvaro med hög tillgänglighet genom bra kundservice.

Kra'handel
Bixiakoncernens kra#handel sköts genom det helägda do!erbo-
laget Bixia Energy Management AB. Bolaget är e! kompetenscen-
trum och handlar på uppdrag av Bixia AB. Bolaget tar sålunda 
inga egna positioner.
 Bixiakoncernens riskminimerande säkringsstrategi fungerade 
väl under 2009 och bolagen inom koncernen har kunnat erbjuda 
konkurrenskra#iga priser samtidigt som e! godtagbart täcknings-
bidrag har uppnå!s. Bixiakoncernen har en finansiell riskpolicy 
och riskmodell, omfa!ande såväl elhandels- som valutapolicy. 
De!a innebär a! bolaget har en väl fungerande modell för 
riskhantering, som kontinuerligt utvecklas och anpassas till de 
förutsä!ningar som ställs på en aktiv aktör på elmarknaden. 
Riskmodellen täcker hela värdekedjan avseende elhandel; både 
kra#handels- och försäljningsverksamheten.
 Faran för effektbrist under vintern 2009/2010 har beaktats och 
åtgärder för a! minimera riskerna har vidtagits. 

Elmarknaden 
Under 2009 har prisbilden varit betydligt lägre än under år 2008 
beroende på den globala lågkonjunkturen och den finansiella 
krisen. Lågkonjunkturen innebar dels kra#igt sänkta bränslepri-
ser samt kostnader för utsläppsrä!er och dels kra#igt sänkt kon-
sumtion. Kostnaden för a! producera el i kol- och gaskondens-
kra#verk sjönk kra#igt i början av 2009 och den låga prisnivån 
höll i sig under resten av året. 
 Under år 2009 har tillgängligheten i den svenska kärnkra#en 
varit i fokus. Under året har flera reaktorer varit föremål för om-
fa!ande ombyggnad och renovering. Dessa arbeten har dragit ut 
på tiden och under vintern 2009/2010 har två reaktorer varit helt  
ur dri# och andra producerat på lägre effekt än normalt. I slutet av  
december månad kom det ned kyla över hela landet och i kombi-
nation med mycket kärnkra# ur dri# gav de!a extremt höga spot- 
priser enskilda timmar och mycket höga priser enskilda dygn.

Förväntningar avseende den fram6da utvecklingen
Bixias ambition a! växa såväl organiskt som genom a! ansluta 
fler delägare ligger fast. Vår vision a! utgöra det lokala alternati-
vet för kunderna kvarstår. Vårt upplägg är e! a!raktivt alterna-
tiv för lokala energibolag a! bedriva elhandel på en avreglerad 
marknad. Vi har inför 2009 fastslagit en offensiv tillväxtstrategi 
som innebär a! vi växer kontrollerat med stabil lönsamhet. Vi 
har under året etablerat kontor i Göteborg och Helsingborg.
 Bolaget ser framtiden an med tillförsikt. Volym- och avkast-
ningsmässigt kommer Bixia a! fortsä!a på den i affärsplanen 
beslutade färdvägen. Sunda affärer och kontrollerad expansion 

Förvaltningsberä0else.
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är huvudfokus. År 2009 var e! bra år för Bixiakoncernen. Den 
långsiktiga avkastningen förväntas bli i paritet med årets.
 Tillsammans med ägarbolagen skapas koncernens lokala profil 
och Bixia ska bygga vidare på den gemensamma strategin a! visa 
a! lokala etableringar är bra för kunder, näringsliv och ägare.
 Miljöarbetet kommer även fortsä!ningsvis a! prioriteras. De!a  
visas genom det fortsa!a arbetet med miljöfonden, %olårets förvärv 

av aktier i Höglandsvind AB och de under 2009 nystartade vind-
kra#sbolagen. De!a innebär a! Bixia får en starkare strategisk 
inriktning med engagemang i förnybar elproduktion. Miljöar-
betet tillsammans med Bixias lokala ägare och med vindkra#-
producenterna SERO fortsä!er och prioriteras högt. Det innebär 
också a! Bixia fortsä!er a! vara en aktiv part på elcertifikat-
marknaden.

Le*e&e&a; *ol4m YZW#[

Me3ooms%3ning

Tes9ltat eEe& @nansiella poste&

Balansomslutning

Goli;itet Ym[

Le*e&e&a; *ol4m YZW#[

Me3ooms%3ning

Tes9ltat eEe& @nansiella poste&

Balansomslutning

Goli;itet Ym[

Flerårsöversikt (mkr)
Koncernen

Moderbolaget 

5 492

2 968

50

1 075

33

5 359

2 949

40

1 177

32

20082009

20082009

6 088

2 646

27

1 037

31

5 452

1 837

55

745

35

2007

2007

5 741

2 492

67

827

36

2006

2006

2005

2005
4 159

2 235

57

1 013

32

4 734

2 026

30

978

30

4 379

1 881

42

755

34

4 043

1 350

38

700

35

5 359

2 950

40

1 170

32

Förslag 6ll disposi6on beträffande bolagets vinst
Gt4&elsen fö&esl+& a3 >ll fö&fogan;e st+en;e *instme;el, 22L 2gn L2g,n1 k&ono&, ;ispone&as enligt föl:an;eV

6 030

223 218

Summa:    229 248

Styrelsens y0rande avseende föreslagen vinstutdelning
Ur e! aktiebolagsrä!sligt perspektiv är till ägaren lämnat koncern- 
bidrag a! betrakta som vinstutdelning. Motsvarande regelverk 
tillämpas under vissa förutsä!ningar även för koncernbidrag 
till do!erbolag. Nedanstående y!rande beträffande utdelning 
innefa!ar även lämnade koncernbidrag.
 Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till  
32 procent. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprä!hållas på 

en betryggande nivå. Styrelsens uppfa!ning är a! den föreslagna 
utdelningen ej hindrar bolaget från a! fullgöra sina förpliktelser 
på kort och lång sikt, ej heller a! fullgöra erforderliga investe-
ringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med 
hänsyn till vad som anförts i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till e#erföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.

Ft;elning, 16 k&ono& pe& ak>e Y3n6 856 ak>e&[, tk&

Balanse&as i n4 &%kning, tk&

Övriga vinstdisposi6oner
Bixia AB har lämnat koncernbidrag till do!erbolag uppgående till 1 337 tkr (5 915 tkr).
Koncernens fria egna kapital uppgår till 229 522 tkr (207 270 tkr). 2 054 tkr (7 473 tkr) föreslås bli överförda till bundna reserver.
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RESULTATRÄKNING c KONCERNEN

BALANSRÄKNING e KONCERNEN

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggnings.llgångar

Balanse&a;e 9tgiEe& fö& 9t*ecklingsa&5eten oc# liknan;e a&5eten
Zoo;will

Materiella anläggnings.llgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar
cn*enta&ie&, *e&kt4g oc# installa>one&
U+g+en;e n4anl%ggninga& oc# fö&sko3 a*seen;e mate&iella anl%ggnings>llg+nga&

Finansiella anläggnings.llgångar

Andelar i intresseföretag
_n;&a l+ngf&is>ga fo&;&inga&

Summa anläggnings6llgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kor4ris.ga fordringar

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Gka3efo&;&inga&
^lce&>@kat
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsä0nings6llgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

2 578
13 983
16 561

10 450
2 243
8 831

21 524

2 188
436

2 624
40 709

267 066
56 046
3 364

206 589
14 307

339 653
887 025

249 183
1 136 208
1 176 917

8
8

9
10
11

13
14

15

2 844
20 219
23 063

b
888

b
888

2 400
b

2 400
26 351

323 414
77 245

300
244 434

3 273
326 577
975 243

73 551
1 048 794
1 075 145

BELOPP I TKR

BELOPP I TKR

NOT

NOT

2009c12c31

2009

2008c12c31

2008

Me3ooms%3ning
^ne&giska3e&, a*g+&
Andelar i intresseföretags resultat
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Energi, råvaror och material
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
_*sk&i*ninga& a* mate&iella oc# immate&iella anl%ggnings>llg+nga&
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat före ska0

Gka3 p+ +&ets &es9ltat
Minoritetens andel i årets resultat
Årets resultat

3 934 979
-L85 83L

-212
1 678

2 950 606

-2 n56 0L3
-L6 858
-50 gn1

-L 63L
37 545

3 976
-1 g0g
40 117

-L n8L
9

30 337

 13
 

1
2
3

4
5

7

3 943 261
-Lng LnL

b
1 774

2 970 056

-2 n81 L15
-82 050
-g3 L1g
-11 g11
50 766

5 606
-6 312
50 060

-15 65g
b

34 406
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BELOPP I TKR NOT 2009c12c31 2008c12c31

BALANSRÄKNING e KONCERNEN   

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

_k>ekapital Y3n6 856 ak>e&[
Bundna reserver

Fri; eget kapital

Fria reserver
Årets resultat

Minoritetsintresse

Avsä?ningar

_*s%3ninga& fö& 9ppsk:9ten ska3
N*&iga a*s%3ninga&

Långfris.ga skulder

Övriga skulder

Kor4ris.ga skulder

f#eck&%kningsk&e;it
Fö&sko3 f&+n k9n;e&
Leverantörsskulder
Gk9l;e& >ll konce&nfö&etag
Övriga skulder
Fppl9pna kostna;e& oc# fö&9t5etal;a int%kte&

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

37 686
111 570
149 256

199 185
30 337

229 522
378 778

5 871

12 787
569

13 356

3 045
3 045

306 790
382

20 671
b

110 128
337 896
775 867

1 176 917

16

18

19

20

19
21

37 686
109 516
147 202

172 864
34 406

207 270
354 472

b

13 795
448

14 243

17 842
17 842

302 113
b

19 698
1 001

96 111
269 665
688 588

1 075 145

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER e KONCERNEN

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsä;ningar

Bankme;el fö& @nansiell- oc# f4sisk #an;el
Summa ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

Inga

b
b

Inga

4 141
4 141

Inga

BELOPP I TKR 2009‐12‐31 2008‐12‐31
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KASSAFLÖDESANALYS e KONCERNEN

40 117
7 405

47 522
-13 ng0
33 782

97 161
82 602

213 545

2 272
-1 5g0

-22 282
11

-g36
212

-21 n63

b
-10 120

-6 030
-16 150

175 632
73 551

249 183

50 060
11 427
61 487
-8 ng1
52 746

-66 L0L
-25 3n1
-3L 53g

b
-1 856

-250
100

-2 g00
b

-g g06

26 870
b
b

26 870

-1n 0n0
90 621
73 551

Den löpande verksamheten
Tes9ltat eEe& @nansiella poste&
l9ste&inga& fö& poste& som inte ing+& i kassaRö;et, m.m.

Betal; ska3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

NkningY-[sAinskningYt[ a* &ö&elsefo&;&inga&
NkningYt[sAinskningY-[ a* &ö&elsesk9l;e&
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
_*43&ing a* ;o3e&fö&etag
Fö&*%&* a* immate&iella anl%ggnings>llg+nga&
Fö&*%&* a* mate&iella anl%ggnings>llg+nga&
_*43&ing a* mate&iella anl%ggnings>llg+nga&
cn*este&inga& i @nansiella >llg+nga&
_*43&ingsminskning a* @nansiella >llg+nga&
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Fpptagna l+n
Amortering av låneskulder
Ft5etal; 9t;elning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

BELOPP I TKR 2009 2008
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS c KONCERNEN

Betalda räntor och erhållen utdelning 
Erhållen ränta 
Erlagd ränta 
 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 
_*- oc# ne;sk&i*ninga& a* >llg+nga& 
Tea&es9ltat a*43&ing a* anl%ggnings>llg+nga& 
Tea&es9ltat a*43&ing a* &ö&elses;o3e&fö&etag 
 

Förvärv av do0erföretag och andra affärsenheter 
Förvärvade =llgångar och skulder: 
Likvida medel 
G9mma >llg+nga& 
 
Köpeskilling 
Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten
Påverkan på likvida medel 
 
Avy0ring av do0erföretag och andra affärsenheter 
Avy;rade =llgångar och skulder: 

Försäljningspris 
Erhållen köpeskilling 
Påverkan på likvida medel 
 
Likvida medel 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 
Kassa och bank 
 

 
QassaRö;esanal4sen 9pp&%3as enligt in;i&ekt meto;. Bet &e;o*isa;e kassaRö;et omfa3a& en;ast 
t&ansak>one& som me;fö& in- oc# 9t5etalninga&. 

4 385
1 609

9 639
38

-2 2n2
7 405

300
300

300
-300

b

2 272
2 272
2 272

249 183
249 183

7 567
8 162

11 411
16

b
11 427

b
b

b
b
b

b
b
b

73 551
73 551
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RESULTATRÄKNING c MODERFÖRETAGET

1
2
3

4
5

6

7

TILLGÅNGAR
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Immateriella anläggnings.llgångar 
Balanse&a;e 9tgiEe& fö& ;atap&og&am 
Zoo;will 
 
Materiella anläggnings.llgångar 

cn*enta&ie&, *e&kt4g oc# installa>one& 
U+g+en;e n4anl%ggninga& oc# fö&sko3 a*seen;e mate&iella anl%ggnings>llg+nga&

Finansiella anläggnings.llgångar 

Andelar i koncernföretag 
Fordringar hos koncernföretag 
Andelar i intresseföretag 
_n;&a l+ngf&is>ga fo&;&inga& 
 
Summa anläggnings6llgångar 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Kor4ris.ga fordringar 

Kundfordringar 
Fordringar hos koncernföretag 
Gka3efo&;&inga& 
^lce&>@kat 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 
 
Kassa och bank 
Summa omsä0nings6llgångar 
SUMMA TILLGÅNGAR 

BELOPP I TKR NOT 2009 2008

Me3ooms%3ning
U9nktska3e&, a*g+&
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Energi, råvaror och material
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
_*sk&i*ninga& a* mate&iella oc# immate&iella anl%ggnings>llg+nga&
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat e'er finansiella poster

Bokslutsdisposi.oner

Boksl9ts;isposi>one&, ö*&iga
Resultat före ska0

Gka3 p+ +&ets &es9ltat
Årets resultat

3 726 019
-nn6 220

1 678
2 951 477

-2 n5n 833
-105 02g

-g2 0L8
-L 062
37 460

4 125
-1 3n6
40 209

5 206
45 415

-11 115
34 300

2 990 298
-n55 612

4 155
2 238 841

-2 0ng 826
-65 1L5
-28 003

-L L1n
60 900

4 291
-n L6n
57 224

-L 2Ln
47 927

-15 5LL
32 328

BALANSRÄKNING c MODERFÖRETAGET  
BELOPP I TKR NOT 2009c12c31 2008c12c31

8
8

10
11

12
12
13
14

15

2 578
13 983
16 561

2 197
581

2 778

24 218
5 800
2 400
436

32 854
52 193

267 067
56 114
3 248

206 589
14 307

339 483
886 808

230 798
1 117 606
1 169 799

2 844
16 094
18 938

345
b

345

70 698
b

2 400
b

73 098
92 381

215 102
168 435

b
241 339

3 262
264 585
892 723

28 216
920 939

1 013 320
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BALANSRÄKNING c MODERFÖRETAGET    

EGET KAPITAL OCH SKULDER
   
Eget kapital     
Bundet eget kapital     
_k>ekapital Y3n6 856 ak>e&[   
Reservfond     
     
Fri; eget kapital     
Balanserad vinst     
Överkursfond      
Årets resultat     
     
     
Obeska?ade reserver    
Ackumulerade avskrivningar utöver plan     
Periodiseringsfonder     
     
Avsä?ningar     
N*&iga a*s%3ninga&   
     
Långfris.ga skulder     
Övriga skulder     
     
Kor4ris.ga skulder     
f#eck&%kningsk&e;it   
Fö&sko3 f&+n k9n;e&   
Leverantörsskulder     
Gk9l;e& >ll konce&nfö&etag   
Gka3esk9l;e&   
Övriga skulder     
Fppl9pna kostna;e& oc# fö&9t5etal;a int%kte&   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

Inga

BELOPP I TKR NOT 2009c12c31 2008c12c31

 
  16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  17
    
 
 
 
 
 
 
  19
 
 
  20
 
 
 
 
  19
  21
 

37 686
75 755

113 441

178 988
15 960
34 300

229 248
342 689

3 787
43 434
47 221

569
569

3 045
3 045

306 790
382

20 378
2 259

b
109 329
337 137
776 275

1 169 799

37 686
75 755

113 441

129 044
15 960
32 328

177 332
290 773

6 355
39 454
45 809

448
448

17 843
17 843

302 113
b

18 751
46 167
1 480

72 408
217 528
658 447

1 013 320

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER c MODERFÖRETAGET  
BELOPP I TKR 2009‐12‐31 2008‐12‐31
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KASSAFLÖDESANALYS e MODERFÖRETAGET

40 209
6 828

47 037
-10 0Lg
36 943

205 622
-56 228
186 337

2 272
49 941
-1 5g0
-3 032

11
-15 256
32 396

b
-10 121

-6 030
-16 151

202 582
28 216

230 798

57 224
9 917

67 141
-6 82L
60 312

-68 63n
-36 6L0
-g5 015

b
b

-1 855
-16L

b
-2 g00
-g g2g

26 871
b
b

26 871

-22 568
50 784
28 216

Den löpande verksamheten
Tes9ltat eEe& @nansiella poste&
l9ste&inga& fö& poste& som inte ing+& i kassaRö;et, m.m.

Betal; ska3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

NkningY-[sAinskningYt[ a* &ö&elsefo&;&inga&
NkningYt[sAinskningY-[ a* &ö&elsesk9l;e&
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
_*43&ing a* ;o3e&fö&etag
Förvärv av rörelsegren
Fö&*%&* a* immate&iella anl%ggnings>llg+nga&
Fö&*%&* a* mate&iella anl%ggnings>llg+nga&
_*43&ing a* mate&iella anl%ggnings>llg+nga&
cn*este&inga& i @nansiella >llg+nga&
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Fpptagna l+n
Amortering av låneskulder
Ft5etal; 9t;elning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS c MODERFÖRETAGET
2009 2008BELOPP I TKR

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
_*- oc# ne;sk&i*ninga& a* >llg+nga&
Tea&es9ltat a*43&ing a* anl%ggnings>llg+nga&
Tea&es9ltat a*43&ing a* &ö&elses;o3e&fö&etag

Förvärv av inkråm och verksamheter
Förvärvade =llgångar och skulder:

Aate&iella anl%ggnings>llg+nga&
Rörelsefordringar
Likvida medel
G9mma >llg+nga&

Rörelseskulder
G9mma a*s%3ninga& oc# sk9l;e&

Köpeskilling
Ft5etal; köpeskilling
Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten
U+*e&kan p+ lik*i;a me;el Ymin9s u ökning[

Avy0ring av inkråm och verksamheter
Avy;rade =llgångar och skulder:

Försäljningspris
Erhållen köpeskilling
Påverkan på likvida medel

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank

4 539
1 581

9 062
38

-2 2n2
6 828

470
201 736
50 241

252 447

169 522
169 522

300
300

-50 2g1
-gL Lg1

2 272
2 272
2 272

230 798

4 513
8 078

9 917
b
b

9 917

b
b
b
b

b
b

b
b
b
b

b
b
b

28 216
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
Belopp i tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
v&s&e;o*isningen #a& 9pp&%3ats i enlig#et me; v&s&e;o*isningslagen oc# 
Bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper m.m.
Tillg+nga& oc# sk9l;e& Yinkl9si*e a*s%3ninga&[ #a& *%&;e&ats >ll anskaHnings*%&;en om 
inget annat anges nedan.

Immateriella =llgångar

  

N*&iga immate&iella >llg+nga&
N*&iga immate&iella >llg+nga& som fö&*%&*ats a* fö&etaget %& &e;o*isa;e >ll anskaHnings-
värde minus ackumulerade avskrivningar.

Avskrivningar
_*sk&i*ninga& enligt plan 5ase&as p+ 9&sp&9ngliga anskaHnings*%&;en. _*sk&i*ninga&na 
ske& lin:%&t ö*e& >llg+ngens n43:an;epe&io; oc# &e;o*isas som kostna; i 
resultaträkningen.

Föl:an;e a*sk&i*nings>;e& >ll%mpasV

Fö&*%&*a;e immate&iella >llg+nga&
Dataprogram
Zoo;will
             
 
Materiella =llgångar

Avskrivningsprinciper för materiella anläggnings=llgångar

_*sk&i*ninga& enligt plan 5ase&as p+ 9&sp&9ngliga anskaHnings*%&;en. _*sk&i*ning ske& 
lin:%&t ö*e& >llg+ngens 5e&%kna;e n43:an;epe&io;.

cn*enta&ie&, *e&kt4g oc# installa>one&

Fordringar

Fo&;&inga& #a& eEe& in;i*i;9ell *%&;e&ing 9pptagits >ll 5elopp *a&me; ;e 5e&%knas 
inR4ta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fo&;&inga& oc# sk9l;e& i 9tl%n;sk *al9ta #a& om&%knats >ll 5alans;agens k9&s i enlig#et 
me; Te;o*isnings&+;ets &ekommen;a>on n& 8.

Q9&s;iHe&ense& p+ &ö&elsefo&;&inga& oc# &ö&elsesk9l;e& ing+& i &ö&else&es9ltatet, me;an 
;iHe&ense& p+ @nansiella fo&;&inga& oc# sk9l;e& &e;o*isas 5lan; @nansiella poste&.

c ;en m+n fo&;&inga& oc# sk9l;e& i 9tl%n;sk *al9ta #a& te&minss%k&ats om&%knas ;e >ll 
terminskurs.             

Värdering av elcer=fikat

^lce&>@kat %& en immate&iell &%wg#et, som 5e;öms som e3 ko&x&is>gt inne#a* fö& 
5olaget. D%&;e&ingen #a& ;%&me; ske3 enligt l%gsta *%&;ets p&incip, ; * s >ll ;et l%gsta a* 
anskaHnings*%&;et oc# ne3ofö&s%l:nings*%&;et. cnne#a*et a* ce&>@kat #a& 9pptagits som 
ö*&ig ko&x&is>g fo&;&an i 5alans&%kningen. D%&;et p+ elce&>@katen pe& 5oksl9ts;agen *a& 
i konce&nen 206 58L tk& Yf.+. 2gg g3g[, oc# i mo;e&5olaget 206 58L tk& Yf.+. 2g1 33L[.

Ben sk9l; som fö&etaget 54gge& 9pp %& a3 katego&ise&a som e3 a*&%kningskonto som 
&egle&as +&ligen. Qostna;en @nns 9n;e& ko&x&is>ga sk9l;e& i 5alans&%kningen.

Tegle&ing a* sk9l;en kan an>ngen ske genom a3 5olaget le*e&e&a& elce&>@kat >ll staten 
elle& a3 en s k k*otpliktsa*giE in5etalas. Gk9l;en *%&;e&as ;%&me; >ll elce&>@katens 
ma&kna;s- elle& kont&akts*%&;e elle& >ll kostna;en fö& k*otplikta*giEen alte&na>*t en 
kom5ina>on ;%&a*. D%&;e&ingen a* sk9l;en skall &ep&esente&a ;en 5%sta 9ppska3ningen 
a* ;et 5elopp som fö&etaget skall &egle&a ;en kons9m>on man #aE 9n;e& pe&io;en.

Värdering av elkontrakt

c s4Ee a3 p&iss%k&a 5olagets +tagan;en a*seen;e elle*e&anse& >ll sl9tk9n;e& %& 5olaget 
ak>*t p+ ene&gi;e&i*atma&kna;en. Di;a&e fö&ekomme& en *iss 5eg&%nsa; #an;el som 
inte #a& n+gon koppling >ll f4siska aH%&e&.

Tes9ltatet a* #an;el me; ;e&i*a>nst&9ment &es9ltata*&%knas löpan;e *i; lösen>;-
p9nkten. Ue& 5alans;agen p&ö*as 5e#o*et a* a*s%3ninga& fö& e*ent9ella ne3ofö&l9ste& i 
po&xöl:en i fö&#+llan;e >ll ;ess anskaHnings*%&;e.

Intäkter

Fö&s%l:ning a* *a&o& &e;o*isas *i; le*e&ans a* p&o;9kte& >ll k9n;en, i enlig#et me; 
försäljningsvillkoren.
 Fö&s%l:ning &e;o*isas ne3o eEe& moms, p9nktska3e& oc# k9&s;iHe&ense& *i; fö&s%l:-
ning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.
           
Ska;

Total ska3 9tgö&s a* akt9ell ska3 oc# 9ppsk:9ten ska3.

Gka3eint%kte& oc# ska3ekostna;e& &e;o*isas i &es9ltat&%kningen 9tom ;+ 9n;e&liggan;e 
t&ansak>on &e;o*isas ;i&ekt mot eget kapital *a&*i; >ll#ö&an;e ska3eeHekt &e;o*isas i 
eget kapital. _kt9ell ska3 %& ska3 som skall 5etalas elle& e&#+llas a*seen;e akt9ellt +&. Cit 
#ö& %*en :9ste&ing a* akt9ell ska3 #%nfö&lig >ll >;iga&e pe&io;e&.

Fppsk:9ten ska3 5e&%knas enligt 5alans&%kningsmeto;en me; 9tg+ngsp9nkt i tempo&%&a 
skillna;e& mellan &e;o*isa;e oc# ska3em%ssiga *%&;en p+ >llg+nga& oc# sk9l;e&. 
Beloppen beräknas baserande på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade 
oc# me; >ll%mpning a* ;e ska3esatse& oc# ska3e&egle& som %& 5esl9ta;e elle& a*ise&a;e 
pe& 5alans;agen. Tempo&%&a skillna;e& 5eaktas e: i konce&nm%ssig goo;will. Tempo&%&a 
skillna;e& ska inte #elle& 5eaktas fö& skillna;e& #%nfö&liga >ll an;ela& i ;o3e&- oc# 
int&essefö&etag 9n;e& fö&9ts%3ning a3 mo;e&5olaget elle& in*este&a&en kan st4&a 
>;p9nkten fö& +te&fö&ingen a* ;e tempo&%&a skillna;e&na oc# ;et %& sannolikt a3 en 
s+;an +te&fö&ing inte ske& inom ö*e&sk+;lig f&am>;. c :9&i;isk pe&son &e;o*isas o5eskat-
ta;e &ese&*e& inkl9si*e 9ppsk:9ten ska3esk9l;. c konce&n&e;o*isningen ;elas ;%&emot 
o5eska3a;e &ese&*e& 9pp p+ 9ppsk:9ten ska3esk9l; oc# eget kapital. Fppsk:9tna 
ska3efo&;&inga& a*seen;e a*;&agsgilla tempo&%&a skillna;e& oc# 9n;e&sko3sa*;&ag 
&e;o*isas en;ast i ;en m+n ;et %& sannolikt a3 ;essa komme& a3 me;fö&a l%g&e skat-
te9t5etalninga& i f&am>;en.

Leasing ‐ leasetagare

Leasinga*tal &e;o*isas enligt BFM_T 2000VgsTT 6VLL. Gamtliga leasinga*tal &e;o*isas som 
ope&a>onella i enlig#et me; ;essa &egle&.

\pe&a>onell leasing inne5%& a3 leasinga*giEen kostna;sfö&s ö*e& löp>;en me; 
9tg+ngsp9nkt f&+n n43:an;et, *ilket kan skil:a sig +t f&+n *a; som ;e facto e&lagts som 
leasinga*giE 9n;e& +&et.

Koncernredovisning
Qonce&n&e;o*isning #a& 9pp&%3ats i enlig#et me; Te;o*isnings&+;ets &ekommen;a>on 
RR 1:00.

Do;erföretag

Bo3e&fö&etag %& fö&etag i *ilka mo;e&fö&etaget ;i&ekt elle& in;i&ekt inne#a& me& %n 
50 p&ocent a* &östetalet elle& p+ annat s%3 #a& e3 5est%mman;e inR4tan;e ö*e& ;en 
;&iEm%ssiga oc# @nansiella st4&ningen. Bo3e&fö&etag &e;o*isas i no&malfallet enligt fö&-
*%&*smeto;en. Fö&*%&*smeto;en inne5%& a3 e3 fö&*%&* a* ;o3e&fö&etag 5et&aktas som 
en t&ansak>on *a&igenom mo;e&fö&etaget in;i&ekt fö&*%&*a& ;o3e&fö&etagets >llg+nga& 
oc# ö*e&ta& ;ess sk9l;e&. F&+n oc# me; fö&*%&*s>;p9nkten inkl9;e&as i konce&n&e;o-
*isningen ;et fö&*%&*a;e fö&etagets int%kte& oc# kostna;e&, i;en>@e&5a&a >llg+nga& oc# 
sk9l;e& liksom e*ent9ell 9ppkommen goo;will elle& nega>* goo;will.

Goodwill

Qonce&nm%ssig goo;will 9ppkomme& n%& anskaHnings*%&;et *i; fö&*%&* a* an;ela& i 
;o3e&fö&etag ö*e&s>ge& ;et *e&kliga *%&;et p+ ;et fö&*%&*a;e fö&etagets i;en>@e&5a&a 
ne3o>llg+nga&. Zoo;will &e;o*isas >ll anskaHnings*%&;e me; a*;&ag fö& ack9m9le&a;e 
avskrivningar och eventuell nedskrivning.

Eliminering av transak6oner mellan koncernföretag
Qonce&ninte&na fo&;&inga& oc# sk9l;e& samt t&ansak>one& mellan fö&etag i konce&nen 
liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. därmed 
samman#%ngan;e o&ealise&a;e s+*i;a ;et inte fö&eligge& e3 ne;sk&i*nings5e#o*.

Koncernbidrag och ak6eägar6llsko0
Fö&etaget &e;o*isa& konce&n5i;&ag oc# ak>e%ga&>llsko3 i enlig#et me; 93alan;et f&+n 
T+;et fö& @nansiell &appo&te&ing.

Koncernuppgi'er
Tekniska De&ken i Linköping _B Yp95l[, o&g n& 55600g-Ln2n me; s%te i Linköping, 9pp&%t-
tar koncernredovisning i vilken Bixia AB ingår. Tekniska Verken i Linköping AB ingår i en 
konce&n ;%& Linköpings Gta;s#9s _B Yp95l[, o&g n& 556n06-LnL3 me; s%te i Linköping, 
9pp&%3a& konce&n&e;o*isning fö& ;en stö&sta konce&nen.   
         
             
 

Ny;jandeperiod

Koncernen

3 år
8 år

3-5 +&

Ny;jandeperiod

Moderföretaget

3 år
8 år

3-5 +&
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Bixia AB ägs per bokslutsdagen av

Tekniska De&ken i Linköping _B, o&g n& 55600g-Ln2n 
D%x:ö ^ne&gi _B, o&g n& 55618n-5203  
A:öl54-G*a&t+;alen ^ne&gi _B, o&g n& 5560L3-15L3 
M%ss:ö _H%&s*e&k _B, o&g n& 556038-n0gg  
\xelö ^ne&gi _B, o&g n& 5560n0-Lg2L 
Bo&g#olm ^ne&gi _B, o&g n& 55652n-ng55 
Summa 
 
_* totala inköp oc# fö&s%l:ning m%3 i k&ono& a*se& L p&ocent Y13 m[ a* inköpen oc# 
2 p&ocent Y2 m[ a* fö&s%l:ningen an;&a fö&etag inom #ela ;en fö&etagsg&9pp som 
fö&etaget >ll#ö&. 

Not 1  Arvode och kostnadsersä0ning 6ll revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Revisionsuppdrag 
Andra uppdrag 

Not 2  Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda

Moderföretaget 

Sverige 
Do?erföretag 

Sverige 

Koncernen totalt 

Löner, andra ersä?ningar 

och sociala kostnader

 
 
Moderföretaget 
(varav pensionskostnad) 

Bo3e&fö&etag 
(varav pensionskostnad) 

Koncernen totalt 
(varav pensionskostnad) 

 
1[ _* mo;e&fö&etagets pensionskostna;e& a*se& 2n1 Yf.+. 151[ g&9ppen st4&else oc# DB.

Till st4&elsens o&;fö&an;e 9tg+& ingen e&s%3ning. Be fö&m+ne& som *e&kst%llan;e ;i&ektö-
&en #a&, fö&9tom fast m+na;slön, %&V mö:lig#et >ll en +&lig &es9ltat5on9s om maximalt 
en m+na;slön, t:%nste5il enligt fö&etags5ilpolic4, s:9k*+&;sfö&s%k&ing oc# pensionsa*tal 
enligt U_-QFG samt ext&a U_-QFG samt ext&a pensionsp&emie 9ppg+en;e >ll 50 - 100 m a* 
e3 p&is5as5elopp. Fpps%gnings>; f&+n fö&etagets si;a %& 12 m+na;e& oc# f&+n *e&kst%l-
lan;e ;i&ektö&ens si;a 6 m+na;e&. De&kst%llan;e ;i&ektö&en #a& &%3 >ll a*g+ngs*e;e&lag 
motsvarande 2 årslöner vid uppsägning från bolagets sida. 

2[ _* konce&nens pensionskostna;e& a*se& 310 Yf.+. 338[ g&9ppen st4&else oc# DB.

Löner och andra ersä?ningar 

fördelade mellan 

styrelseledamöter m.fl. 

och övriga anställda   

Moderföretaget 

(varav tan=em o.d.) 

Do?erföretag 
(varav tan=em o.d.) 

Koncernen totalt 
(varav tan=em o.d.) 

 
Löne& oc# e&s%3ninga& a*se& en;ast pe&sonal i G*e&ige. 
 
Styrelseledamöter och 

ledande befa?ningshavare 

Moderföretaget 

 

\&;ina&ie st4&elsele;amöte& 
 
Verkställande direktör och andra 
le;an;e 5efa3nings#a*a&e

Redovisning av sjukfrånvaro 

Moderföretaget

 
Total sjukfrånvaro

L+ng>;ss:9kf&+n*a&o Yan;el a* total s:9kf&+n*a&o[ 
Sjukfrånvaro för män 
Sjukfrånvaro för kvinnor 
_nst%ll;a - 2L +& 
_nst%ll;a 30-gL +& 
_nst%ll;a 50 +&- 
 
Not 3  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggnings6llgångar
 
Koncernen 
Balanse&a;e 9tgiEe& fö& ;atap&og&am 
Zoo;will 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
cn*enta&ie&, *e&kt4g oc# installa>one& 

Moderföretaget
Balanse&a;e 9tgiEe& fö& ;atap&og&am
Zoo;will
cn*enta&ie&, *e&kt4g oc# installa>one&

Not 4  Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen

Resultat vid försäljning av företag  
Ränteintäkter, övriga 

Moderföretaget 

Resultat vid försäljning av företag  
Ränteintäkter, övriga 

Not 5  Räntekostnader och liknande resultatposter
 
Koncernen 

Räntekostnader, övriga 
 
Moderföretaget 

Räntekostnader, övriga 
 
 
Not 6  Bokslutsdisposi6oner, övriga

Skillnad mellan bokförd avskrivning och 
a*sk&i*ning enligt plan 1[ 
Ue&io;ise&ingsfon;, +&ets a*s%3ning  
Ue&io;ise&ingsfon;, +&ets +te&fö&ing 2[ 

1[ *a&a* a*se& inf9sione&at 5olagy 118 tk&. 
2[ *a&a* a*se& inf9sione&at 5olagy 6 500 tk&. 

Not 7  Ska0 på årets resultat
Koncernen 
Aktuell ska;ekostnad 

Ue&io;ens ska3ekostna; 
l9ste&ing a* ska3 #%nfö&lig >ll >;iga&e +& 

Uppskjuten ska;ekostnad 

Fppsk:9ten ska3 a*seen;e o5eska3a;e &ese&*e& mm 
Fppsk:9ten ska3 a*seen;e tempo&%&a skillna;e&  

Totalt redovisad ska0ekostnad i koncernen 

Moderföretaget 

Aktuell ska;ekostnad 

Ue&io;ens ska3ekostna; 
l9ste&ing a* ska3 #%nfö&lig >ll >;iga&e +& 
 
Ska;eposter som redovisats direkt mot eget kapital 

Moderföretaget 

_kt9ell ska3 i l%mna;e konce&n5i;&ag 

2008

46

29

75

2008
Löner och

ersä;ningar

16 740

9 934

26 674

2008
Styrelse

och VD

1 232
(–)

1 826
(–)

3 058
(–)

2008
Antal på 

balansdagen

7

8

2009
3,6%

47,2%
0,5%
4,6%
1,2%
4,1%
4,3%

2009

1 806
6 236
550

1 047
9 639

1 806
6 236
1 020
9 062

2009

2 232
1 744
3 976

2 232
1 893
4 125

2009

-1 g0g
-1 g0g

-1 3n6
-1 3n6

2009

2 686
-1g 500
17 020
5 206

2009
-11 g8n

690
-10 nLn

1 008
b

1 008

-L n8L

2009
-11 805

690
-11 115

-351
-351

     Koncern

237
28

varav män

26%

71%

32%

2009
Sociala

kostnader

12 622
 1)     (4 037)

2 684
 (1 001)

15 306
2)     (5 038)

2009
Övriga

anställda

24 761
(–)

4 234
(–)

28 995
(–)

2009
Varav

män

100%

50%

  

  

2009

72

11

83

2009
Löner och 

ersä;ningar

26 243

5 006

31 249

2009
Styrelse 

och VD

1 482
(81)

772
(18)

2 254
(99)

2009
Antal på 

balansdagen

7

8

Andel i %
62,77 %
18,40%
8,28%
5,51%
2,76%
2,28%

100,0%

Moderföretag

237
28

varav män

29%

46%

41%

2008
Sociala

kostnader

8 597
 1)     (2 649)

4 890
 (1 077)

13 487
2)     (3 726)

2008
Övriga

anställda

15 508
(–)

8 108
(–)

23 616
(–)

2008
Varav

män

100%

63%

2008
3,4%

58,3%
1,4%
4,2%
1,6%
4,0%
2,8%

2008

1 764
9 136

b
511

11 411

1 764
7 900
253

9 917

2008

b
5 606
5 606

b
4 291
4 291

2008

-6 312
-6 312

-n L6n
-n L6n

2008

4 377
-1g 626

952
-L 2Ln

2008
-13 LnL

b
-13 LnL

-2 g0L
734

-1 6n5

-15 65g

2008
-15 5LL

b
-15 5LL

-1 656
-1 656
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Not 8  Immateriella 6llgångar

Balanserade dataprogram 

Förvärvad/internt upparbetad 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 
Övriga investeringar 
Vid årets slut 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 
Planenlig avskrivning 
Vid årets slut 
Utgående balans 
 
 
Zoo;will 
Förvärvad/internt upparbetad 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 
F9sion a* ;o3e&fö&etag 
Vid årets slut 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 
F9sion a* ;o3e&fö&etag 
Planenlig avskrivning 
Vid årets slut 
Utgående balans 
 
Not 9  Maskiner och andra tekniska anläggningar
   
Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 
M4anskaHninga& 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

v&ets a*sk&i*ning enligt plan p+ anskaHnings*%&;en  
 
Redovisat värde vid periodens slut 
 
Not 10  Inventarier, verktyg och installa6oner
 
 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 
M4anskaHninga& 
F9sion a* ;o3e&fö&etag 
_*43&inga& 
 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 
F9sion a* ;o3e&fö&etag 
_*43&inga& 
Planenlig avskrivning 
 
Redovisat värde  
 
Not 11  Pågående nyanläggningar och försko0 avseende materiella 
anläggnings6llgångar
 
Vid årets början 
v&ets ne;lag;a 9tgiEe&  
 

Not 12  Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 
Inköp 
Försäljning 
Redovisat värde vid periodens slut 
 

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 
 
Do;erföretag / Org nr / Säte 

Bixia ^ne&g4 Aanagement _B, 
556526-6102, Linköping 
Bixia Vind AB, 
556nnL-5355, Linköping  
Bixia Z&4nings*in; _B, 
556nnL-53g8, Linköping  
Bixia B4gg*in; _B, 
556n85-1208, Linköping  

1[ zga&an;elen a* kapitalet a*ses, *ilket %*en ö*e&ensst%mme& me; an;elen a* &öste&na 
fö& totalt antal ak>e&. 

Not 12  Fordringar hos koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 
Tillkommande fordringar 
Redovisat värde vid periodens slut 

Not 13  Andelar i intresseföretag
   
Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 
Årets andel i intresseföretags resultat 
Redovisat värde vid periodens slut 
 
Spec. av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag 
Intresseföretag 

/ org nr. säte 

 
Direkt ägda 
Höglandsvind AB 
5565g3-8n01, M%ss:ö 

1[ Ae; :9ste&at eget kapital a*ses ;en %g;a an;elen a* fö&etagets egna kapital inkl. eget 
kapital;elen i o5eska3a;e &ese&*e&. Ae; +&ets &es9ltat a*ses %ga&an;elen a* fö&etagets 
&es9ltat eEe& ska3 inkl. eget kapital;elen i +&ets fö&%n;&ing a* o5eska3a;e &ese&*e&. c 
koncernens resultaträkning redovisas resultatandelarna från intresseföretag i två poster. 
Bels &es9ltatet fö&e ska3, inkl. e*ent9ella a*sk&i*ninga& p+ ö*e&*%&;en, *ilket ing+& i 
&ö&else&es9ltatet oc# ;els an;elen i int&essefö&etagens ska3 *ilken &e;o*isas >llsammans 
me; konce&nens ska3e&. 
 
2[ zga&an;elen a* kapitalet a*ses, *ilket %*en ö*e&ensst%mme& me; an;elen a* &öste&na 
fö& totalt antal ak>e&. 
 
Not 14  Andra långfris6ga fordringar
   
Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 
Tillkommande fordringar 
Redovisat värde vid årets slut 

Not 15  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Fppl9pna elint%kte& 
Förutbetalda kostnader 
fö& f4siska elinköp 
Förutbetalda kostnader 
fö& @nansiella elinköp 
Övriga poster

2008
Koncern

12 215
1 856

14 071

-L g63
-1 n6g

-11 22n
2 844

2008
Koncern

133 248
b

133 248

-103 8L3
b

-L 136
-113 02L
20 219

     Koncern

b
11 000
11 000

-550
-550

10 450

2008
     Koncern

6 648
250

b
-12n
6 771

-5 383
b

11
-511

-5 883
888

     Koncern
b

8 831
8 831

2009‐12‐31

70 698
9 020

-55 500
24 218

Andel

i % 1)

100,0

100,0

60,0

100,0

Koncern

b
b
b

Koncern

2 400
-212
2 188

Kapitalan‐

delens värde

i koncernen

2 188

      Koncern

b
436
436

2008
      Koncern

304 403

29 679

1 315
-8 820

326 577

Antal

andelar

150 000

1 000

600

100

Andelar

 antal i % 

2)

40,0

2009
Moderföretag

317 571

7 535

2 008
12 369

339 483

2009
Koncern

14 071
1 540

15 611

-11 22n
-1 806

-13 033
2 578

2009
Koncern

133 248
b

133 248

-113 02L
b

-6 236
-11L 265
13 983

2009
      Koncern

6 771
2 450

b
-nn

9 144

-5 883
b

29
-1 0gn
-6 L01
2 243

2009
Moderföretag

 
14 071
1 540

15 611

-11 22n
-1 806

-13 033
2 578

2009
Moderföretag

123 355
9 893

133 248

-10n 261
-5 n68
-6 236

-11L 265
13 983

2009
Moderföretag

4 151
2 450
2 148

-nn
8 672

-3 806
-1 6n8

29
-1 020
-6 gn5
2 197

Justerat EK 

/ Årets vinst 

1)

2 188
-202

2009
      Koncern

317 571

7 535

2 008
12 539

339 653

2008
Moderföretag

12 215
1 856

14 071

-L g63
-1 n6g

-11 22n
2 844

2008
Moderföretag

123 355
b

123 355

-LL 361
b

-n L00
-10n 261
16 094

Moderföretag

b
b
b

b
b
b

2008
Moderföretag

3 982
169

b
b

4 151

-3 553
b
b

-253
-3 806

345

Moderföretag

b
581
581

2008‐12‐31

70 698
b
b

70 698

Bokfört

värde

15 198

100

8 820

100
24 218

Moderföretag

b
5 800
5 800

Moderföretag

2 400

2 400

Bokf värde

hos modern

2 188

Moderföretag

b
436
436

2008
Moderföretag

224 568

29 679

1 315
9 023

264 585
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Not 18  Avsä0ningar för uppskjuten ska0

\5eska3a;e &ese&*e& 

 
Not 19  Övriga skulder, lång‐ och korVris6ga
 
Fö&fallo>;p9nkt, 1-5 +& f&+n 5alans;agen 
Fö&fallo>;p9nkt, sena&e %n fem +& f&+n 5alans;agen 

Not 20  Checkräkningskredit
 
 
 
Beviljad kreditlimit 
\9tn43:a; ;el 
Ftn43:at k&e;it5elopp 

Not 21  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 
 
 
Löner och  
lönebikostnader 
Fppl9pna kostna;e&  
fö& @nansiella elkont&akt 
Fppl9pna kostna;e&  
för elleveranser 
Fppl9pna kostna;e&  
fö& elce&>@kat 
Övriga poster 
 

Not 16  Eget kapital
 
   
Koncernen 

Vid årets början 
Ft;elning 
Förskjutning mellan bundet 
oc# f&i3 eget kapital 
Årets resultat 
Övrigt 
Vid årets slut

Moderföretaget 

Vid årets början 
Fusionsresultat  
Koncernbidrag 
Gka3eeHekt p+ konce&n5i;&ag 
Ft;elning 
Årets resultat 
Vid årets slut 

Not 17  Obeska0ade reserver
 
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 
Periodiseringsfonder 
`  _*sa3 *i; taxe&ing 200g 
`  _*sa3 *i; taxe&ing 2005 
`  _*sa3 *i; taxe&ing 200L 
`  _*sa3 *i; taxe&ing 2010 
 
 
_* o5eska3a;e &ese&*e& 9tgö& 12 g1L Y12 0g8[ 9ppsk:9ten ska3. Ben 9ppsk:9tna ska3en 
ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens. 
 

Bundna

reserver

109 516

2 054

b
111 570

Reserv-

fond 

75 755

75 755

2009‐12‐31

3 787

b
14 308
14 626
14 500
47 221

2009‐12‐31

12 787
12 787

Koncern

3 045
b

2008
Koncern

450 000
-1gn 88n
302 113

2008
      Koncern

5 143

11 209

40 853

204 340

8 120
269 665

Ak=e‐

kapital 

37 686

37 686

Ak=e‐

kapital 

37 686

37 686

2009
Moderföretag

500 000
-1L3 210
306 790

2009
Moderföretag

4 321

12 384

43 827

245 495

31 110
337 137

2009
      Koncern

500 000
-1L3 210
306 790

2009      
Koncern

5 123

12 384

43 827

245 495

31 067
337 896

Fri; eget

kapital

207 270
-6 030

-2 05g
30 337

-1
229 522

Fri; eget

kapital

177 332
24 632
-1 33n

351
-6 030
34 300

229 248

2008‐12‐31

6 355

10 520
14 308
14 626

b
45 809

2008‐12‐31

13 795
13 795

Moderföretag

17 842
b

2008
Moderföretag

400 000
-Ln 88n
302 113

2008
Moderföretag

4 431

11 209

40 853

150 423

10 612
217 528
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Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning i Bixia AB för år 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för a! årsredovisningslagen tillämpas vid upprä!andet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är a! u!ala oss om årsredovisningen, koncern-
redovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär a! vi planerat och genomfört 
revisionen för a! med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om a! årsredovisningen och koncern-
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefa!ar a! granska e! urval av 
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också a! pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt a! bedöma 
de betydelsefulla uppska!ningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprä!at årsredo-
visningen och koncernredovisningen samt a! utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Som underlag för vårt u!alande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för a! kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersä!ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sä! har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-
ordningen. Vi anser a! vår revision ger oss rimlig grund för våra u!alanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprä!ats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en rä!visande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige. Förvaltningsberä!elsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker a! årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberä!elsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Linköping den 11 mars 2010

Revisionsberä0else.

Till årsstämman i 
Bixia AB
Org nr 556544‐2638
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Övre raden från vänster
Gösta Gustavsson, Gt4&elseo&;fö&an;e Tekniska 

De&ken i Linköping _B Yp95l[

Per Österberg, Gt4&elseo&;fö&an;e 

D%x:ö ^ne&gi _BsDice st4&elseo&;fö&an;e Bixia _B

S6g Holm, Koncernchef Tekniska Verken i 

Linköping _B Yp95l[sGt4&elseo&;fö&an;e Bixia _B

Leif Tollén, Gt4&elsele;amot Tekniska De&ken i 

Linköping _B Yp95l[

Sten‐Åke Andersson, Gt4&elseo&;fö&an;e 

A:öl54-G*a&t+;alen ^ne&gi _B

Nedre raden från vänster
Boo Fagerström, Personalrepresentant

Klas Gustafsson, D; A:öl54-G*a&t+;alen ^ne&gi _B

Tom Istgren, Vd Bixia AB

Peter Forssman, Finansdirektör Tekniska Verken i 

Linköping _B Yp95l[

Per Alm, Vd Öxelö Energi AB

Saknas på bild
S6g Ber6lsson, Gt4&elseo&;fö&an;e Bo&g#olm 

Energi AB

Ann‐Mari Ståhlberg, Vd Växjö Energi AB

Göte Eriksson, Gt4&elseo&;fö&an;e \xelö 

Energi AB

Benny Wennberg, Vd Borgholm Energi AB

Greger Pahlén, D; M%ss:ö _H%&s*e&k _B

Jan Öhlin, Dice D; M%ss:ö _H%&s*e&k _B

Övre raden från vänster
Stefan Braun, D; Bixia ^ne&g4 Aanagement _B

Jenny Johnson, Marknadschef

Lena Svensk, f#ef De&ksam#ets9t*eckling

Mikael Hansevi, Dice D;, f#ef Fö&*%&* oc# 

cnteg&a>on, x f#ef Qe4 _cco9nt Aanagement

Tom Istgren, Vd Bixia AB

Nedre raden från vänster
Anna Drotz, Produktutvecklingschef

Claes‐Göran Olson, font&olle&

Katarina Andersson, Finanschef

Arne Andersson, f#ef U&i*at- oc# 

Företagsmarknad 

Saknas på bild
Sofie Jonsson, Vd sekreterare

Styrelsen.

FotoV Aa&>na W%&enfel;t

FotoV Aa&>na W%&enfel;t

Ledningsgruppen.



Huvudkontor, Linköping
Brogatan 1, Box 1510
581 15 Linköping
TelefonV 013-20 L0 50
TelefaxV 013-20 80 33
info@bixia.se
kundservice.lkpg@bixia.se

Bixia Energy Management
Vallgatan 8
352 34 Växjö
TelefonV 0gn0-n0 33 nn
TelefaxV 0gn0-n0 33 LL
info@bixia.se

Borgholm
Badhusgatan 4, Box 55
387 21 Borgholm
TelefonV 0g85-883 00
TelefaxV 0g85-12n 20
kundservice.borgholm@bixia.se

Göteborg
Gt. M4gatan 31
411 08 Göteborg
TelefonV 0n08-13 gL 21
TelefonV 0n6-8Lg 88 0n
info@bixia.se

Helsingborg
Be&ga _llI 3
254 52 Helsingborg
TelefonV 0n6-8Ln L2 13
TelefaxV 0g2-15 3g 20

Katrineholm
Djulögatan 17, Box 13
641 21 Katrineholm
TelefonV 0150-5nL 20
TelefaxV 0150-5nL g0
kundservice@keab.se 

Mjölby
Industrigatan 6b, Box 510
5L5 2L A:öl54
TelefonV 01g2-855 85
TelefaxV 01g2-13n 05
k9n;se&*ice.m:ol54@5ixia.se

Norrköping
Söderleden 106
602 28 Norrköping
TelefonV 011-16 01 61
TelefaxV 011-16 20 L6
info@bixia.se

Nässjö
Tullgatan 2
571 80 Nässjö
TelefonV 0380-51 n0 g0
TelefaxV 0380-51 n0 02
kundservice@bixia.se

Oxelösund
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund
TelefonV 0155-388 g0
TelefaxV 0155-388 01
kundservice.oxelosund@bixia.se

Stockholm
Wo&l; T&a;e fente&, Q9ngs5&on 1
111 22 Stockholm
TelefonV 08-2g L6 18s1L
TelefaxV 08-2g L6 20
info@bixia.se

Trollhä0an
Kungsgatan 45, Box 100
g61 23 T&oll#%3an
TelefonV 0520-gn 61 00
TelefaxV 0520-gn 62 10
kundservice@bixia.se

Uddevalla
Kungsgatan 35, Box 534
g51 21 F;;e*alla
TelefonV 0522-6g 50 00
TelefaxV 0522-6g 50 10
kundservice@bixia.se

Västervik
Strandvägen 1B
593 30 Västervik
TelefonV 0gL0-25 86 86
TelefaxV 0gL0-25 86 8L
kundservice@bixia.se

Växjö
Kundservice, Kvarnvägen 35
352 41 Växjö
TelefonV 0gn0-n0 33 33
TelefaxV 0gn0-1g3 35
kundservice.vaxjo@bixia.se

www.bixia.se


