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VD hAR ORDet

Bixia först med vindkraftsaktier.

”Vi har fortsatt på vår inslagna väg, 
att vara det nära elbolaget som skapar 
värde för våra kunder och som vågar 
tänka i nya banor och agera utifrån det. 
Så kommer vi att fortsätta vårt arbete 
framåt och det är med samlad och 
förnybar kraft vi går in i 2012”

Under 2011 har Bixia Vind AB (publ) blivit publikt och genomfört 
två lyckade emissioner av aktier till allmänheten. Den första 
emissionen i maj månad övertecknades snabbt och succén 
upprepades på hösten. Bixia var därmed först med att erbjuda 
vindkraftsaktier till allmänheten.
  Vår primära avsikt är att sprida engagemang för mer förnybar 
energiproduktion och det är därför glädjande att så många vill 
vara med i våra satsningar. Det finns i huvudsak två skäl att äga 
vindkraftsaktier i Bixia Vind AB (publ). Det ett konkret sätt att 
bidra till ökad förnybar energiproduktion och det är ett sätt att 
uppnå energiprisneutralitet. Det innebär i praktiken att man 
säkrar sig mot prisexponering och kan dra nytta av högre elpriser.
  Vi står nu inför en ny arena på den nordiska och europeiska 
energimarknaden sedan Tyskland beslöt att helt frångå sin 
kärnkraftsproduktion. Ett beslut de tog i april månad 2011 efter 
jordbävningen och kärnkraftshaveriet i Japan. Konsekvensen 
är att det blir ännu viktigare att hitta alternativa produktionslös-
ningar vilket ökar trycket på vindkraftsproduktion. Det är svårt att 
sia om omfattningen, men riskerna att investera i vindkraft har 
minskat ytterligare.
  Vi kan glädjande nog konstatera att produktionen i Bixia Vind 
AB (publ) överträffar både våra förväntningar och prognoser. 
Ambitionen är nu att gå fram med en utbyggnadstakt med ett 
vindkraftverk per år. Det bådar gott för framtida investeringar och 
stärker oss i tron på att vi är på rätt väg.

tom Istgren
Vd Bixia Vind Ab (publ)

innEhållsFöRTEcKning

Foto: Mats Alm, Jollymedia, niclas Albinsson, istockphoto
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Vind – en ren investering.

Vindkraft är en fantastisk förnybar energikälla som kan bidra till att 
minska miljöskadliga utsläpp. idag är vindkraftsproduktion också en 
lönsam investering som därmed kombinerar ekonomiska incitament  
med satsningar i förnybar energi för framtiden. Etableringsprocessen för  
ny vindkraft är komplex och tidskrävande. En aktieandel i ett befintligt 
vindkraftsbolag skapar en genväg för personer som vill vara delaktig i 
utbyggnad av vindkraftsproduktion. En betydande drivkraft är den 
ekonomiska möjligheten att bli mer energiprisneutral och kunna 
balansera ökade energipriser med utdelning från aktier i ett vindkraftbolag.
 En begynnande branschglidning inom elhandeln är initierad. Trenden 
från avregleringen 1996, som präglades av kärnaffären, är en successiv 
övergång till ett socialt-ekologiskt samhällsansvar. i denna struktur-
omvandling kan elhandelsbolagen ta en konstruktiv position genom  
att hjälpa sina kunder till medvetna aktiva val. Detta kommer kräva en  
ny typ av samarbeten. Med detta i åtanke bildade Bixia AB 2009 
dotterbolaget Bixia Vind AB (publ) – ett vindkraftsbolag med lönsamhet  
och miljö i fokus. Bixia Vind AB (publ) erbjuder nu allmänheten att bli 
aktieägare och delta i satsningen för en sundare morgondag.
 Målsättningen är att kunna utveckla verksamheten och investera i 
ytterligare produktion i Bixia Vind AB (publ). Den fortsatta finansieringen 
kommer att ske i en kombination av eget kapital och lån i relation till de  
då aktuella rådande förhållandena.
 Bixia AB är en av Nordens främsta elhandelsbolag tack vara mångårig 
kompetens när det gäller såväl elhandel som produktion och nuvarande 
ägarbild. Det är mot bakgrund av detta Bixia Vind AB (publ) baserar sina 
satsningar enligt en lågriskstrategi.

BixiAkoncernens VindkrAftsVerksAmhet 
sker i dotterBolAgen:
Bixia Vind AB (publ) producerar vindkraft och erbjuder vindkraftsaktier 
till allmänheten. (Ägare: Bixia AB 50%, allmänheten 50%).

gryningsvind AB producerar vindkraft genom vindkraftverk i Falkenberg 
och Rodovålen i härjedalen. här erbjuds större företagskunder ägar- 
andelar för att kunna balansera sina energikostnader och aktivt göra  
en insats för miljön. (Ägare: Bixia AB 20%, AB stångåstaden 40%, 
örebrobostäder AB 40%).

Bixia Byggvind AB är ett projekteringsbolag som driver processen från att 
teckna avtal med markägare till att skaffa tillstånd för projektering och 
byggnation. (Ägare: Bixia AB 100%).

höglandsvind AB är ett projekteringsbolag liksom Bixia Byggvind AB. 
(Ägare: Bixia AB 100%).

Från och med den 1 april 2012 skiftas Bixias vindkraftsverksamhet i 
ovanstående bolag till Bixia ProWin AB i syfte att bli ännu effektivare i 
utvecklingen av förnybar kraftproduktion.

namn: Ventosum 4

lokalisering: Falkenbergs kommun 

typ av verk: 660 kW Vestas V47

Produktionsstart: 1998

historisk årsproduktion: ca 1 120 MWh 

Ägt av Bixia Vind AB (publ) sedan: juli 2009 

Anskaffningsvärde: 5,5 MsEK (finansierat via lån från  
Bixia AB som successivt betalas av när Bixia Vind AB (publ) 
uppvisar ett positivt kassaflöde). 

elcertifikat t o m: 2014 

Bedömd ekonomisk livslängd från driftstart: 20-25 år

riskspridning: Ventosum 4 ingår som ett av tio verk i vind-
kraftsparken Falkenbergsporten som förvaltas av Ventosum. 
Samarbetsavtal mellan ägarna till de tio verken reglerar bland 
annat att alla intäkter och kostnader kopplade till driften 
delas solidariskt inom gruppen av verk, vilket ger risk- 
spridning om driftsstopp inträffar i något av verken.

namn: Topperyd 4

Placering: Nässjö kommun 

typ av verk: 2 MW Vestas V90

Produktionsstart: december 2010

Beräknad normalårsproduktion: ca 5 180 MWh

Ägt av Bixia Vind AB (publ) sedan: januari 2011 

Anskaffningsvärde: 33,8 MsEK (finansierat av Bixia AB  
som successivt betalas av när Bixia Vind AB (publ)  
uppvisar ett positivt kassaflöde). 

elcertifikat t o m: 2025 

Bedömd ekonomisk livslängd från driftstart: 20-25 år

riskspridning: Topperyd 4 ingår som ett av fyra verk i 
vindkraftsparken Topperyd som förvaltas av Bixia AB. 
Samarbetsavtal mellan ägarna till de fyra verken reglerar 
bland annat att alla intäkter och kostnader kopplade till 
driften delas solidariskt inom gruppen av verk, vilket ger 
riskspridning om driftsstopp inträffar i något av verken.

Bixia Vind AB (publ) registrerades hos Bolagsverket den 25 juni 2009 och blev publikt  
den 25 mars 2011. Verksamheten består av att äga, driva och förvalta vindkraftsproduktion  
samt därmed förenlig verksamhet.

Vindkraftverk ägda av Bixia Vind AB (publ)

oM BixiA VinD AB (PuBl) oM BixiA VinD AB (PuBl)
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MilJöEngAgEMAng MilJöEngAgEMAng

Vi tar vara på naturens krafter.
sedan flera år tillbaka arbetar vi på Bixia aktivt med att öka mängden el från förnybara naturliga 
energikällor. Det gör vi bland annat genom Bixia Miljöfond och genom att satsa på direktinköp av 
förnybar el från lokala producenter. här följer några exempel på hur vårt miljöengagemang har 
sett ut under 2011.

För att göra det enkelt och lönsamt att sälja sin närproducerade el direkt 
till Bixia finns sedan 2008 en särskild inköpsorganisation som enbart 
sysslar med dessa inköp. under 2011 har inköpsorganisationen bestått 
av 2,5 tjänster och under 2012 kommer den att utökas till fyra tjänster. 
gruppen sköter direktinköpen av sol, vind, vatten och biomassa. 
 – Vi vill att våra kunder ska få tillgång till mer närproducerad el och då 
måste relationen och servicen mot producenterna fungera bra. under 
2011 ökade antalet producenter som säljer direkt till oss med 40 procent, 
vilket vi tar som ett gott betyg. solkraften ökade med dryga 75 procent 
under 2011 men det är fortfarande vindkraften som står för den klart 
högsta andelen och som fortsätter att öka, berättar helena Klint.
 Vattenkraften står för den andra stora andelen och Bixia köper idag 
från sammanlagt 250 producenter från hela sverige. under året har Bixia 
deltagit i producentträffar med bland andra smålands vattenkraftförening 
och hallands vattenkraftförening för att informera och bygga relationer.

Förra året fick Bixia stor uppmärksamhet när man lanserade solcellspaket 
till sina kunder. under 2011 har intresset för att bygga egna solcellsan-
läggningar ökat kraftigt. 
 – Våra smarta elnät skapar numera möjlighet för i princip vem som 
helst att generera elenergi och att omvandla solljus till elenergi är 
optimalt ur ett miljöperspektiv. under året har priserna för solcellsanlägg-
ningar minskat med uppskattningsvis 25 procent vilket gjort att intresset 
ökat, berättar Arne Andersson, marknadsstrateg på Bixia. 
 Bixia var först ut i sverige med att erbjuda tillbakaköp av överskottsel 
från solenergi. oavsett var i sverige man bor och vilken nät- och elleve-
rantör man har, så gäller Bixias erbjudande som är spotpriset plus moms.

Under året har Bixia Miljöfond delat ut ännu cirka en miljon kronor i stöd 
till projekt som ska bidra till mer förnybar energi. nytt för året var bland 
annat ett kriterium för att uppmuntra projekt kring energieffektivisering i 
egnahemsvillor att söka stöd. 
  – norrby bygdegård är ett exempel på ett projekt som fått stöd för 
energieffektivisering med hjälp av bland annat solel. Vi fastnade för deras 
vision om att skapa en klimat-, energi- och kretsloppsanpassad bygde-
gård. Vi har också stöttat många vattenkraftprojekt – varav flera i småland 
där det finns gott om små vattendrag, berättar Kim Blomster, som är 
ansvarig för Bixia Miljöfond.
 sedan starten 2008 har 86 projekt fått dela på cirka 3 miljoner kronor 
ur Bixia Miljöfond. Detta tack vare att 45 öre per månad av privatkunder-
nas fasta årsavgift går in i fonden. Pengarna i fonden går till insatser som 
gynnar utbyggnad, utveckling och utbildning inom förnybar energi- och 
bränsleproduktion samt miljövänlig teknik.

utveckling och byggnation av nya högeffektiva vindkraftverk fortsätter 
inom Bixia. En viktig händelse under året var i maj när vindkraftsparken i 
småländska Topperyd invides. här äger Bixia tre av de fyra vindkraftverken 
och ansvarar för parkens drift. 
  – Ett av vindkraftverken äger vi tillsammans med fastighetsbolagen 
stångåstaden och örebrobostäder. Ett annat äger vi tillsammans med de 
kunder som köpt aktier i Bixia Vind. när vi släppte dessa aktier tog de slut 
direkt, men i takt med att vi bygger fler vindkraftverk hoppas vi kunna 
erbjuda fler privatpersoner delägarskap, berättar Torbjörn Tengstrand, 
affärsområdeschef på Bixia. 
  under 2011 har Bixia tecknat avtal med markägare för att kunna 
uppföra ett 15-tal nya vindkraftverk, och tillståndsansökan har påbörjats. 
Planen för de närmaste åren är att kunna bygga mellan fem och tio vind-
kraftverk per år. För företag har Bixia under året utformat modeller för 
ägarandelar i vindkraftsproduktion, där produktionen ska kunna avräknas 
från företagets förbrukning.

direktinköP AV förnyBAr nÄrProducerAd el Mikroproduktion - solel Växer sig starkare fler Projekt hAr fått stöd ur BixiA miljöfond fortsAtt ByggnAtion AV VindkrAftVerk

inköP AV förnyBAr energi
• ökat inköpen av närproducerad el med 60 procent. Bixia är därmed  
 en av de aktörer i norden som köper in från flest producenter av  
 närproducerad el. Målet är att ökningen ska fortsätta.

     Bixias priVatkunder 2010

     Bixias totala elMix 2010

     nordiska elMixen 2010

Fotnot: statistik för 2011 års elmix redovisas i juli 2012

egen förnyBAr krAftProduktion
• Totalt under 2011 har Bixias sex hel- eller delägda vindkraftverk   
 genererat 28,2 gWh
• Påbörjat byggnationen av fem nya vindkraftverk med en prognos-
 tiserad kapacitet på drygt 30 gWh i Fredriksdal/nässjö.

stöd till Producenter AV förnyBAr energi
• Delat ut cirka 984 000 kr till 20 projekt ur Bixia Miljöfond
• Arrangerat nätverksträffar för 130 småskaliga producenter i syfte  
 att stimulera till ökat kompetensutbyte.
• Köpt tillbaka överskottsenergi från privatpersoner som producerar  
 egen energi, främst solel. Bixia är en av få aktörer som erbjuder   
 denna möjlighet.

Produkter och tjÄnster
• under 2011 fick alla Bixias privatkunder 100 procent förnybar el.
• Reko-el, 100 procent närproducerad och förnybar el utan påslag,  
 mot en fast avgift.
• solcellspaket som låter husägare producera egen el.
• ursprungsgarantier som ger företagskunder el från specifikt valda  
 källor till exempel vattenkraftsel, vindel, el märkt Bra Miljöval etc. 
• utsläppsrätter kan säljas och köpas genom Bixia. 
• Energiwebben – ett verktyg på hemsidan som hjälper konsumenter  
 att optimera sin energianvändning. sedan hösten 2011 i helt ny och  
 effektivare form.

energieffektiVisering
• Erbjuder tjänsten energieffektivisering för företagskunder. Tjänsten 
 är efterfrågad och en viktig del i arbetet med att minska både Bixias  
 och kundernas klimatpåverkan. Tjänsten innebär kartläggning,   
 rådgivning och optimering i syfte att minska energianvändningen 
 och energikostnaderna. Besparingspotentialen är ungefär 
 20 procent. under hösten rekryterades en energikonsult. 

delÄgArkAP och Projektering i VindkrAftVerk
• genom Bixia Vind AB (publ) erbjöds allmänheten aktier under  
 två emissionsperioder under året. Båda perioderna sålde slut.
• under 2011 tagit fram tillståndsansökan för 17-20 verk i sunne,   
 Värmland, med inlämning hösten 2012.
• Bixias projektportfölj för vindkraftsproduktion som sträcker sig  
 till 2016, omfattar drygt 290 gWh.

klimatbokslut 2011.
Bixia är kvalitets- och miljöcertifierade enligt iso 9001 för kvalitet och iso 14001 för miljö. Bixia arbetar ständigt för 
minskad klimatpåverkan, framförallt genom att stötta produktionen och utvecklingen av småskalig förnybar energi.  
idag är Bixia ett av de elbolag i norden som köper in mest närproducerad förnybar el. Klimatbokslutet visar exempel  
på insatser företaget har gjort under året samt produkter som bidrar till minskad klimatpåverkan.

Förnybart  100 %

CO2 utsläpp: 0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall: 0 gram/kWh

Förnybart  50,5 %
Kärnkraft  20,5 %
Fossilt, inkl. torv  29 %

CO2 utsläpp: 211,9 gram/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0007 gram/kWh

Förnybart  25,3 %
Kärnkraft  30,9 %
Fossilt, inkl. torv  43,8 %

CO2 utsläpp: 320,0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0011 gram/kWh
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AllmÄnt om VerksAmheten
Bixia Vind AB påbörjade sin verksamhet under 2009. Den huvudsakliga verksamheten är 
att driva och förvalta vindkraftsproduktion. Företaget har under 2011 blivit publikt och 
genomfört två lyckade emissioner av aktier till allmänheten.
 i januari 2011 köpte man ett vindkraftverk i Topperyd, småland. Elproduktionen på 
företagets två verk uppgick under 2011 till 7,3 gWh.

förVÄntningAr AVseende den frAmtidA utVecklingen
Bolaget kommer att fortsätta sin satsning på vindkraftsproduktion och ägande av vindkrafts-
verk, då bolaget och dess ägare bedömer att framtidsutsikterna i gemensamt delägande i 
kraftproduktion är fortsatt goda.

förslAg till disPosition BetrÄffAnde BolAgets Vinst
styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 631 398,33, disponeras 
enligt följande:

utdelning A-aktier, 5000 aktier* 2kr 10
utdelning B-aktier, 5000 aktier* 4kr 20
Balanseras i ny räkning, tkr 601
summa 631

styrelsens yttrAnde AVseende föreslAgen Vinstutdelning
Efter den föreslagna utdelningen är bolagets soliditet 4 procent. likviditeten i bolaget bedöms 
kunna upprätthållas på en betryggande nivå. styrelsens uppfattning är att den föreslagna 
utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller 
att fullgöra erforderliga investeringar. 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 efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Förvaltningsberättelse.

FöRVAlTningsBERÄTTElsE



10 1110 11|  verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse 2011  |  10 11

resultAtrÄkning BAlAnsrÄkning
BeloPP i tkr BeloPP i tkrnot not2011 2011-12-312010 2010-12-31

stÄlldA sÄkerheter och AnsVArsförBindelser
BeloPP i tkr 2011-12-31 2010-12-31

nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

rörelsens kostnader

energi, råvaror och material

Övriga externa kostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner, övriga

resultat före skatt

skatt på årets resultat

årets resultat

eget kAPitAl och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (5 000 A-aktier, 5 000 B-aktier)

Fritt eget kapital

Balanserad vinst

Överkursfond

Årets resultat

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan

Långfristiga skulder

skulder till koncernföretag

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

skulder till koncernföretag

skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

summA eget kAPitAl och skulder

ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

4 354

223

4 577

-429

-684

-2 240

1 224

54

- 1 147

131

-89

42

-11

31

1 000

100

500

31

631

1 631

89

38 100

19

44

-

235

146

444

40 264

Inga

Inga

 

1

2

4

5

722

-

722

-

-316

-550

-144

7

-122

-259

1 375

1 116

-294

822

100

-722

-

822

100

200

-

39 600

-

-

37

57

15

109

39 909

Inga

Inga

BAlAnsrÄkning
BeloPP i tkr not 2011-12-31 2010-12-31
tillgångAr

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

summa anläggningstillgångar

omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag

skattefordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

summa omsättningstillgångar

summA tillgångAr

36 235

36 235

-

23

203

226

3 803

4 029

40 264

3 4 675

4 675

147

-

16

163

35 071

35 234

39 909
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noter med redoVisningsPrinciPer och BokslutskommentArer

AllmÄnnA redoVisningsPrinciPer
årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 
årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).

VÄrderingsPrinciPer m m
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan.

mAteriellA tillgångAr
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar.  
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden 
minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10-20 år

fordringAr
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed 
de beräknas inflyta.

skAtt
Företaget tillämpar BFnAR 2001:1 inkomstskatter. Total skatt utgörs av 
aktuell skatt och uppskjuten skatt. skatteintäkter och skattekostnader 
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.

redoVisning AV intÄkter
intäktsredovisning sker, i enlighet med RR 11 intäkter, i takt med att 
väsentliga risker och förmåner som är förknippade med företagets  
varor överförts till köparen.

koncernBidrAg och AktieÄgArtillskott
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet  
med uttalandet från Rådet för finansiell rapportering. Koncernbidrag 
redovisas, tillsammans med tillhörande aktuell skatt, i eget kapital  
bland balanserade vinstmedel.

Belopp i tkr om inget annat anges

not 1 arvode och kostnadsersättning till revisorer

not 4 eget kapital

not 3 maskiner och andra tekniska anläggningar

not 2 skatt på årets resultat

not Bokslutsdispositiner, övriga

not 5 skulder till koncernföretag

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet 
skatterådgivning 
Övriga tjänster

Revisionsarvode har erlagts av moderbolaget.

Vid årets början
Nyemission
Överkursfond
Årets resultat
Vid årets slut

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

redovisat värde vid årets slut

Aktuell skatteintäkt
Periodens skattekostnad/skatteintäkt
total redovisad skattekostnad

Skatteposter som redovisats direkt  
mot eget kapital
Aktuell skatt i lämnade/erhållna koncernbidrag

Skillnad mellan bokförd avskrivning och 
avskrivning enligt plan
- Maskiner och andra tekniska anläggningar

Skulder som förfaller senare än fem år från 
balansdagen

-
-
-
-

100
900

1 000

5 500
33 800
39 300

-825
-2 240
-3 065
36 235

-11
-11

-

-89

38 100

         2011

Aktiekapital

         2011

         2011

         2011

         2011

2010

Reservfond
Fritt eget 

kapital

2010

2010

2010

2010

-
-
-
-

-

-

100

500
31

631

5 500
-

5 500

-275
-550
-825

4 675

-294
-294

-258

1 375

39 600

koncernuPPgifter
Företaget är ett delägt dotterföretag (ägarandel 50 % och röstmajoritet)
till Bixia AB, org nr 556544-2638 med säte i linköping. Bixia AB ingår i en 
koncern där Tekniska Verken i linköping AB, org nr 556004-9727 med 
säte i linköping är moderföretag. Tekniska Verken i linköping AB ingår  
i en koncern där linköpings stadshus AB, org nr 556706-9793 med säte  
i linköping, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.  
Av totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 27 % (36 %) av  
inköpen och 72 % (100 %) av försäljningen andra företag inom hela  
den företagsgrupp som företaget tillhör.

Örebro den 17 februari 2012

Vår revisionsberättelse har avgivits 2012-02-17
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