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Många i vårt land pratar om vädret. Vi på Bixia 

älskar vårt svenska väder, oavsett om det blåser 

och regnar eller om solen strålar. Tillsammans 

med våra kunder och producenter tar vi tillvara 

den naturliga kraft som finns i vind, sol och 

vatten och omvandlar det till förnybar el. 

Som ett av landets största elbolag har vi ett 

stort ansvar för vår miljö. För oss på Bixia finns 

det bara två sätt att minska vår miljöpåverkan 

– att använda energin effektivt och att bygga ut 

den närproducerade elen. 

Och det är här vi lägger vår kraft.

Vi älskar väder
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Bixia är Sveriges fjärde största elbolag med kunder i hela landet och en omsättning på drygt 2,8 miljarder 
kronor. Stark lokal förankring och inköp av närproducerad förnybar el är några av grundbultarna för Bixia. 
Koncernen är en av dem som köper in mest närproducerad el i hela Norden. 
Bixia är ett fristående elbolag, som ägs av tio regionala bolag, vilket ger en stark lokal förankring. Vi har 16 
kontor från Ängelholm i söder till Sandviken i norr. Sedan 1999 bedriver Bixia egen handel på den nordiska 
elbörsen Nord Pool och sedan 2009 även egen elproduktion i egna vindkraftsanläggningar i Jämtland, 
Falkenberg och Småland. 

Bixia i korthet
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Januari
Fordonkomponentstillverkaren IAC tecknar 
elavtal med Bixia.

Februari
Bergendahlsgruppen och Citygrossbutikerna 
tecknar ett nytt kombiavtal.
Läkemedelsföretaget Pfizer tecknar elavtal 
med Bixia.

Mars
Alvesta Energi med 5000 kunder blir delägare
i Bixia.
Lansering av Bixias nya elpooler.
Bixia lanserar solelspaket till villakunder.
Bixia köper fem vindkraftsverk av Siemens 
med en sammanlagd effekt på 11,5 MW.

april
Bixia vinner upphandlingen gällande ramavtal 
med ICA.
Bixia bildar systebolaget Bixia ProWin AB.
Seminarium för producenter om elmarknaden 
i Kvänum.

Maj
Bixia lanserar satsningen på LoU-upphand-
lingar via egna Public Bid managers.

Juni
Bixia tecknar avtal om inköp av vattenkrafts-
produktion i Mörrumsån som därmed är 
Bixias största vattenkraftsavtal.
Bixia deltar i Borgeby Fältdagar 27-28 juni.

Juli
Under sommaren förlänger många företag 
sina elavtal med Bixia: SIBA, Landstinget 
Dalarna, Landstingen Halland/Kronoberg/
Blekinge/Kristianstad, Gekås i Ullared m fl.

augusti
Riksbyggen ingår avtal med Bixia ProWin AB 
om köp av andelar i vindkraftsparken i 
Topperyd, söder om Nässjö.

September
Nettodebiteringstjänsten lanseras.
Stefan Braun utses till vice vd i Bixia.
Seminarium för producenter om elmarknaden
i  Anderslöv.

Oktober
Bixia är först ut bland elbolagen att etablera 
sig i detaljhandeln genom sin butiksöppning 
i Linköping.
Sjöbo Energi med ca 7000 kunder blir Bixia.
Bixia Energy Management har haft lägst för-
brukningsobalans 12 månader i rad i Svenska 
Kraftnäts uppföljning av de balansansvariga 
aktörerna.
Seminarium för producenter om elmarknaden
i Ljunbyholm.

November
Bixia gör året sista utbetalning på 250 000 kr  
ur årets Miljöfond. Under året stöttades 18 
projekt med ca 1 mnkr.

December
SKF tecknar elavtal med Bixia.
Bixia vinner LoU-upphandling till Väster-
bottens Läns Landsting i december, liksom en 
förlängning med Växjö Kommun.

Viktiga händelser 2012
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Miljöansvar + hög innovati onstakt 
= lönsamma aff ärer

VD HAR ORDET

Mer närproducerad, förnybar el och en off ensiv satsning på vindkraft produkti on. 
Fler och nöjdare kunder, nya delägare, framgångsrik elhandel och intåg i detaljhandeln. 
Det är några av Bixias framgångsfaktorer under 2012. Det har varit ett  dynamiskt år som 
gett  resultat – vi överträff ade såväl ti llväxt- som vinstmål i år igen. Ett  bevis på att  miljö- 
och samhällsansvar, ti llsammans med hög innovati onsgrad går hand i hand med 
lönsamma aff ärer. 

6 BIxIA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012|
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Miljöansvar + hög innovationstakt 
= lönsamma affärer

VD HAR ORDET

Tom Istgren, vd Bixia AB      

Foto: Martina Wärenfeldt
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VD HAR ORDET

Vi lever i en värld som präglas av ständiga förändringar – det 
gäller inte minst elmarknaden.  Det är många omvärldsfaktorer 
som styr prisutvecklingen på el. 2012 har varit ett  år där tillväxten 
inom industrin har varit låg och samtidigt har det rått  en generell 
försiktighet som har pressat ner elpriset. Med undantag för några 
kalla veckor i början på året, som inföll i samband med bristande 
kärnkraft sproduktion vilket ledde till höga priser, har prisbilden 
generellt sett  varit låg. Den regniga sommaren som bidrog till 
en god hydrologisk balans ledde till mycket låga priser. Under 
hösten minskade den fi nansiella oron något vilket ledde till ökad 
eft erfrågan och något högre elpriser. Utöver marknadskraft er och 
väder styrs elmarknaden, precis som andra marknader, av lagar 
och regler. I slutet av 2011 infördes en ny sådan – prisområdes-
indelningen. Det innebar att  den svenska elmarknaden delades in 
i fyra elprisområden. 2012 är det första året med denna indelning 
och vi kan konstatera att  det, precis som förutsett , ledde till högre 
elpriser i södra Sverige och lägre i norr. Men på grund av vädret 
och den låga eft erfrågan blev inte prisskillnaderna så stora som 
man förutsett .

Förnybart och närproducerat ihop med kunderna
Vi verkar inom en bransch där miljön verkligen står i fokus. Vi 
levererar el, och el kan komma från många olika kraft källor – mer 
eller mindre miljövänliga. För oss på Bixia fi nns det egentligen 
bara två sätt  att  minska miljöpåverkan – att  använda energin 
eff ektivt och att  bygga ut den närproducerade förnybara elen. 
Det är där vi lägger vår kraft . 
 För oss elhandlare fi nns det tre handelsplatser för elkraft . 
Antingen producerar man elen själv, eller så köper man in den på 
elbörsen Nordpool eller så köper man den direkt från småskaliga 
producenter. 
 I vår strävan att  bygga ut den närproducerade förnybara elen 
har vi fortsatt  att  knyta avtal med småskaliga producenter. Idag 
kommer en tredjedel av den el vi levererar från småskaliga anlägg-
ningar. Många av producenterna är lantbrukare, med egna vind-, 
vatt enkraft verk eller solanläggningar som säljer överskott et till oss 
på Bixia. El som vi sedan levererar till våra kunder i närområdet. 
Inom det här segmentet är vi klart marknadsledande och har lyck-
ats bygga upp ett  väl fungerande samarbete med leverantörerna. 

Under det gångna året har vi ökat direktinköpen av småskalig 
förnybar energi. 
 Vi har märkt att  intresset för att  producera sin egen el, och 
därmed bli mindre beroende, ökar hos kunderna. För att  kunna 
tillgodose våra kunders intressen och möjliggöra en off ensiv 
utveckling av förnybar kraft  har vi under året lagt över vår vind-
kraft produktion i ett  separat bolag – Bixia ProWin. Tillsammans 
med våra kunder har vi under året upprätt at ett  antal vindkraft s-
anläggningar, satsningar som har gett  goda resultat och som vi 
kommer att  fortsätt a med. 
 För att  bygga ut den småskaliga produktionen och få ännu fl er 
att  våga satsa på förnybar energi delade vi under året ut omkring 
en miljon kronor ur Bixia Miljöfond. Miljöfonden har funnits 
sedan 2008 och bidrar bland annat till att  små producenter vågar 
ta steget och bygga ut sin kraft produktion eller satsa på en ny 
energikälla. 

Bäst på kraft handel 
Fortfarande sker en stor del av kraft handeln på den Nordiska 
elbörsen Nord Pool. Vid handlarbordet på Bixia Energy 
Management i Växjö jobbar 15 personer med att  bedöma 
marknaden och se till att  inköpen görs i rätt  tid. Hos kraft hand-
larna är konjunktur och temperatur i fokus från morgon till kväll. 
Och de lyckas väl i sina prognoser. Även i år kan vi konstatera att  
vi har marknadens lägsta förbrukningsobalanser enligt svenska 
Kraft näts mätning, vilket gynnar såväl oss som våra kunder. 

Beslut om försäljning av telefoni
Världen är som sagt föränderlig och i oktober fatt ade Bixia 
beslut om att  avytt ra företagets telefoniverksamhet. Vi gjorde 
bedömningen att  aff ärslogiken och synergieff ekterna mellan el 
och telefoni som fanns tidigare håller på att  försvinna i takt med 
telekombranschens förändring. 

Etablering i detaljhandeln
Som första elbolag har vi under året öppnat vår första fysiska 
butik och därmed tagit steget in i detaljhandeln. Eft er två års 
förberedelser invigdes butiken i Linköping i oktober, och redan 
under 2013 är det dags för nästa butik i Växjö. Det är ett  sätt  för 

För oss på Bixia fi nns det egentligen bara två sätt  att  
minska miljöpåverkan – att  använda energin eff ekti vt 
och att  bygga ut den närproducerade förnybara elen. 
Det är där vi lägger vår kraft .

För oss på Bixia fi nns det egentligen bara två sätt  att  ”
Tom Istgren, vd Bixia AB    Foto: Marti na Wärenfeldt



9BIXIA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 |

VD HAR ORDET

oss att möta våra kunder på deras villkor och träffa dem på riktigt. 
Vi har som strategi att vara nära våra kunder, med våra många 
lokala kontor. Nu har vi tagit det ett steg till, och även om vi bara 
varit verksamma under några månader i detaljhandeln så ser det 
mycket positivt ut så här långt. Vi har lyckats rekrytera kompetenta 
medarbetare från några av landets största detaljhandelskedjor, 
vilket underlättat resan in på den för oss nya marknadsplatsen.

Det mest innovativa elbolaget
Trots att vi vuxit oss ganska stora så jobbar vi för att behålla rollen 
som uppstickare. Att vara den som ifrågasätter invanda mönster 
och som vågar utmana och tänka i nya banor. Med inträdet i 
detaljhandeln, det stärkta samarbetet med de lokala producen-
terna och den utökade vindkraftsatsningen med kunderna, har vi 
lyckats väl i vår strävan att vara det mest innovativa elbolaget. 
 Men i slutändan handlar det om att ha nöjda kunder. Bästa 
sättet att få nöjda kunder är att leva upp till och helst överträffa 
förväntningarna, det skapar förtroende. Med en titt i backspegeln 
så kan vi konstatera att vår bransch inte har lyckats fullt ut med 
att skapa förtroende efter avregleringen 1996. Därför känns det 
extra bra att 2012-års kundnöjdhetsundersökning visar på en 
fortsatt ökning för Bixias del. Framförallt på företagssidan, där har 
vi branschens största positiva förändring jämfört med föregående 
år. Bakom de siffrorna ligger ett långsiktigt och målinriktat arbete 
som har gett reslutat. 
 Året 2012 kommer att gå till historien som ytterligare ett dyna-
miskt och framgångsrikt år för Bixia. Självklart med utmaningar 

längs vägen. Såväl framgångarna som utmaningarna kommer 
säkerligen att fortsätta under kommande år. Vi står snart inför 
ytterligare en reglering som kommer att påverka branschen. Jag 
pratar om den nordiska slutkundsmarknaden som införs under 
2015 och som innebär att vi elhandlare blir den enda kontaktytan 
mot kunderna. Ett beslut som kommer att innebära stora investe-
ringar och omstruktureringar, men som jag ser att vi på Bixia står 
väl rustade inför. 

Ökad reglering och medvetna kunder
Generellt tycker jag mig se en trend mot ökad reglering. Vi 
kommer med all säkerhet få se ett ökat finansiellt regelverk där 
det undantag som idag gäller för råvaruhandel kan komma att 
tas bort. Ytterligare en tydlig trend är allt fler medvetna kunder. 
Kunder som bryr sig om var elen de använder kommer ifrån och 
som vill vara med och ta ansvar för framtiden. Vi kan se att ett nytt 
begrepp har fötts – de så kallade ”prosumers” som är producenter
och konsumenter på samma gång. Vi på Bixia välkomnar fler 
prosumers. Vi tror på den kraft som uppstår när många aktörer 
samarbetar mot ett gemensamt mål. Det är tillsammans vi kan 
göra skillnad. 

Tom Istgren, vd Bixia AB

Elmarknaden – ett komplext maskineri
Elmarknaden är komplex och påverkas av många olika faktorer. Den lyder under 
internationella och nationella lagar och spelregler samt styrs av omvärldsfaktorer 
som ofta är starkt flukturerande. Det gör den såväl komplex som svårbedömd. 

Tillgång och efterfrågan
Produktionskapacitet, väder och andra faktorer.

Market coupling
Sambandet och beroendet mellan de europeiska elbörserna.

nordrEG
En sammanslutning av de nordiska energimyndigheterna. 

Omvärldsfaktorer
Råvarumarknaden, valutamarknaden samt politiska styrinstrument.

nord Pool Spot
Handel med fysisk el. 

naSDaQ OMX
Handel med elterminer som säkrar leverans av el i framtiden. 

nordiska stamnätet
Sveriges stamnät är sammankopplade med våra grannländers.

elområden
Sveriges fyra elområden påverkas av tillgång, efterfrågan och elnätens kapacitet.

Producenter
Bixia är en av Nordens största inköpare av förnybar el.

Kunder 
Bixia är Sveriges fjärde största elbolag.

Bixia
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BIxIA ENERGy MANAGEMENT

låga elpriser och träffsäkra prognoser

– Vi är självklart mycket stolta över att ha lyckats så väl i år igen, 
även om vi aldrig blir riktigt nöjda. Medarbetarna här har inställ-
ningen att allt alltid kan bli lite bättre, någonting som naturligtvis 
gynnar såväl oss som våra kunder, säger Stefan Braun, vd för Bixia 
Energy Management och vice vd för hela Bixiakoncernen. 

Hög produktionskapacitet och finansiell oro
Elmarknaden 2012 präglades av låga priser. Årsmedelpriset låg 
på 28 öre per kWh, vilket är 15 öre lägre än 2011 och det lägsta 
sedan 2007. Orsakerna till de låga priserna är flera. En orsak är 

att nederbörden varit riklig vilket gett ett överskott i vatten- och 
snömagasinen. 
 – Det har gjort att vattenkraftproduktionen har gått för fullt 
under hela året och blev den högsta sedan 2001. Dessutom har 
både kärnkraften och vindkraften producerat mer än 2011. 
Vindkraftproduktionen har ökat med hela 10 procent i Norden 
under 2012, säger Stefan Braun. 
 Utöver detta har den finansiella oron i såväl Europa som USA 
hållit igen bränslepriserna. I kombination med låga priser på ut-
släppsrätterna har det lett till fallande terminspriser under hela året. 

Det är vid handlarbordet på Bixia Energy Management i Växjö som elinköpen till Bixias samtliga kunder 
sköts. Även om en allt större andel köps in direkt från producenter av förnybar el är det fortfarande om-
kring två tredjedelar av inköpen som görs på den Nordiska elbörsen Nordpool. För att lyckas vid handlar-
bordet krävs bred och djup kunskap, erfarenhet, engagemang samt fingertoppskänsla. Och medarbetarna 
på Bixia Energy Management lyckas väl i sina prognoser, även 2012 blev de bäst i Svenska Kraftnäts 
mätning. Det innebär att man lyckats bäst av totalt 29 balansansvariga elhandelsbolag i att planera sin 
balans, med en första plats 13 månader i rad. 

Stefan Braun, vd för Bixia Energy Management och vice vd för hela Bixiakoncernen    Foto: Martina Wärenfeldt
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BIxIA ENERGy MANAGEMENT

Måttliga skillnader mellan elområden
I slutet av 2011 delades landet in i fyra elområden och under 2012 
har man kunnat se konsekvenserna av indelningen. 
 – Vi kan konstatera att införandet, precis som förutsett, ledde till 
högre elpriser i södra Sverige och lägre i norr. Men på grund av 
vädret, den höga produktionen och den låga efterfrågan blev pris-
skillnaderna något lägre än marknaden förutsett. Stockholmspriset 
hamnade 1.0 öre över systempriset och Malmöregionen 2.6 öre 
över, säger Stefan Braun. 

Ökade direktinköp av förnybar el
Sverige har ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläppen och 
öka den förnybara energin. Mål som vi är på väg att nå och som 
Bixia är med och bidrar till. Sedan många år har Bixia varit det 
elhandelsbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från 
producenterna. Under 2012 har den ökande andelen direktinköp 
fortsatt att öka. 
 – Direktinköpen av förnybar el stod för 32 procent av hela 
volymen vilket hänger ihop med att det generellt har investerats 

mycket i förnybar elproduktion under det gångna året. På Bixia 
har vi lyckats knyta till oss en stor del av de nya producenterna. 
Dessutom har de vi har avtal med sedan tidigare producerat mer 
el än tidigare, säger Stefan.  

Stort intresse för egenproducerad el 
Enligt Stefan pågår det en strukturförändring på elmarknaden 
där kunderna blir allt mer intresserade av att producera sin egen 
el. Det är alltifrån lantbrukare med ett bra vindläge, de som vill 
bli självförsörjande eller de som investerar i rent vinstsyfte, till de 
som vill bidra till en bättre miljö eller som har ett intresse av att 
bevara ett kulturarv i form av ett äldre vattenkraftverk.
 – Vi på Bixia kunde identifiera den här trenden tidigt och 
var först på marknaden med att paketera enkla och förmånliga 
lösningar för den här typen av producenter. Det är en viktig anled-
ning till att vi ständigt lyckas knyta till oss nya producenter och 
på så sätt kunna erbjuda våra kunder ännu mer närproducerad 
förnybar el, säger Stefan.
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Hög kundservice och 
kompetenta förvaltare fortsätt er att  
locka företagskunder ti ll Bixia
Under 2012 har Bixias arbete med att  knyta nya och utveckla befi ntliga kontakter med företagskunder 
fortsatt . Ett  arbete som resulterat i en organisk ti llväxt på nära fem procent räknat i såld el. Den 
största ti llväxten märks i Stockholm och Mälardalen. Kundnöjdheten och kundlojaliteten har heller 
aldrig varit högre än 2012, enligt  SKIs, Svenskt Kvalitets Index, årliga undersökning. Den visar bland 
annat att  Bixia når nya toppnoteringar när det gäller prisvärdhet, service och fl exibilitet.

FöRETAGSMARKNAD

– Vår kraft handel har återigen gjort ett  fantastiskt år och blev, tack 
vare pricksäkra prognoser, utsedd till Sveriges bästa i Svenska 
Kraft näts mätning. Därtill har våra elpooler ökat med 27 procent i 
volym och antalet portföljkunder med 8 procent, säger Flemming 
Christoff ersen, försäljningschef företagsmarknad.

Värdeskapande kompetens
Under 2012 har Bixia arbetat målmedvetet med att  ompaketera 
sina produkter och tjänster för att  addera värdeskapande kompe-
tens. Det vill säga största möjliga utdelning av den kompetens 
som Bixia har, både för kundernas skull och för företagets egen 
skull.
 – En riktigt bra förvaltning kan ge ett  lägre elpris på mellan ett  
och tre öre per kWh. Det låter inte så mycket. Men för en verksam-
het som förbrukar 100 GWh per år, vilket inte är ovanligt för ett  
större industriföretag, innebär det mellan 1 och 3 miljoner kronor 
på ett  år. Det är så vi vill jobba – vår kompetens ska både gynna 
våra kunder och oss själva, fortsätt er Flemming.

Energieff ekti visering – en miljöprodukt
Ett  annat område där det både fi nns pengar och miljövinster att  
hämta för verksamheterna är energieff ektivisering. Men gensvaret 
har hitt ills varit lägre än väntat.
 – Att  energieff ektivisering inte når större framgångar i Sverige 
är för mig obegripligt. Andra miljöprodukter kostar vanligtvis 
lite extra, men just den här ger ju en besparing och vanligtvis 
återbetalar sig åtgärderna inom ett  halvår. Förr eller senare kom-
mer eft erfrågan. Under tiden fortsätt er vi att  lobba och satsa, säger 
Flemming.

koll på elanvändningen
Som ett  led i den fortsatt a satsningen på att  addera kundvärde 
har Bixia under året arbetat fram ett  statistikverktyg som lanseras 
i februari 2013. Verktyget ger kunderna tillgång till all typ av 
statistik, sex år tillbaka i tiden.
 – Verktyget ger möjligheten att  skaff a sig kunskap om hur före-
tagets elanvändning ser ut. Det har varit mycket eft erfrågat och 
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FöRETAGSMARKNAD

Flemming Christoff ersen, försäljningschef företagsmarknad    Foto: Marti na Wärenfeldt
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FöRETAGSMARKNAD

kan till exempel användas för att hämta underlag till miljöredovis-
ningar och revision i energieffektivisering eller skattemässigt. När 
det gäller statistik vill man inte vara beroende av en annan part 
utan kunna dra egna slutsatser och ha koll. Verktyget gör detta 
enkelt, fortsätter Flemming.

En ännu mer komplett partner
Över lag har Bixias arbete under 2012 handlat mycket om att bli en 
ännu mer komplett partner för sina kunder. En partner som kan 
hjälpa till med helhetsansvaret för kundens energisituation. Ett 
exempel är satsningen på delägande i vindkraft tillsammans med 
kunderna och nettodebiteringstjänsten.
 – Vi äger vindkraften tillsammans med våra kunder, vi är 
balansansvariga och vi har de administrativa system och rutiner 
som behövs för att kunna hantera kundens elsituation på bästa 
sätt. Vi kan med andra ord erbjuda alla typer av avtal – delägar-
avtal, försäljningsavtal, inköp/produktionsavtal och nettningsavtal, 
säger Flemming.

Bättre lönsamhet för egen förnybar el
Genom nettningsavtalet, eller Bixia Nettodebitering som den 
för året nylanserade tjänsten heter, utgår energiskatten så länge 
man inte säljer sin egen el vidare utan enbart använder den för 
företagets bruk. För verksamheter som betalar full skatt, vilket de 
flesta utom tillverkande industrier gör, innebär det en halvering 
av elpriset. 
 – För varje timme mäter vi produktionen och jämför den med 
verksamhetens förbrukning – och när dessa möts slipper företa-
get att betala energiskatt. Skatteavdraget görs automatiskt i vårt 
system. På det här sättet hjälper vi våra kunder att få lönsamhet i 
sina satsningar på förnybar elproduktion samtidigt som eventuellt 

överskott av förnybar energi kommer andra kunder till nytta via 
oss, säger Flemming.

Bidrar till mer förnybart tillsammans med kunderna 
Flera kunder som väljer att satsa på egen produktion gör detta 
genom att köpa andelar i Bixas vindkraftparker. Under året har 
ytterligare sju vindkraftverk satts upp och intresset fortsätter att 
öka.
 – Tillsammans med våra kunder bidrar vi på så vis till ökad 
förnybar kraftproduktion och vi blir samtidigt partners med ägar-
förhållanden till varandra. Det är den här helheten vi vill bidra
med – kompetensen att kunna hjälpa kunderna att ta ett helhets-
ansvar för energisituationen, på deras villkor, säger Flemming.

Det man betalar i slutänden räknas
Under året har vissa förändringar skett i Bixias försäljnings-
organisation. Bland annat har KAM-avdelningen, Key Acconut 
Management, dimensionerats bättre och idag arbetar sex säljare 
dedikerat med dessa kunder. Två arbetar mot offentlig verksam-
het och ansvarar för offentliga upphandlingar, en är inriktad på 
återförsäljare och erbjuder bland annat mindre elhandlare hjälp 
med att bedriva elhandel i eget namn. Därutöver har avdelningen 
nio säljare och en energikonsult. Under hösten beslutades även att 
organisationen utökas med fyra nya lokala säljare under 2013.
 – Satsningen mot offentlig verksamhet innebär att sätta sig in i 
skallkrav och olika parametrar, men lika mycket om att arbeta pro-
aktivt för att öka förståelsen för vikten av kompetens. Det handlar 
inte enbart om att titta på påslaget – utan det du faktiskt betalar i 
slutänden för mottagandet av ström. Vi vill delta i upphandlingar 
där vi kan addera värde till kunden i form av kompetens, avslutar 
Flemming.

Bixia Nettodebitering – ny tjänst för företag 
som producerar vind- och solel för eget behov
El som produceras för egen räkning är under vissa förutsättningar befriad från energiskatt. Det kan innebära 
besparingsmöjligheter som i sin tur leder till att företag lättare kan räkna hem investeringar i förnybar elproduktion. Med 
Bixias nettodebiteringstjänst avräknas den el som företaget producerar mot den el som används. På den egenproducerade 
elen utgår ingen energiskatt förutsatt att det inte är fråga om yrkesmässig leverans.

+ + +
+Bixia bygger / säljer alternativt

hyr ut / administrerar verken.
Bixia kontrollerar balansansvar.

Bixia har balansansvaret och 
nettar produktionen mot 
elanvändningen på timbasis.

Bixia tecknar avtal om leverans 
av el efter nettning, timmätning.



15BIXIA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 |

PRIVATMARKNAD

– Butiken har gjort oss mer tillgängliga och vi kommer närmare 
våra kunder. Många upplever elmarknadens priser och avtals-
modeller som krångliga och därför uppskattar man möjligheten att 
kunna kliva in i butiken och prata med oss, berättar Joakim Borén, 
försäljningschef privatmarknad.

Väljer den motsatta vägen
Förutom möjligheten att få rådgivning kring elavtal och hur man 
kan minska sin elanvändning erbjuder Bixiabutiken elbesparande 
produkter. Till exempel lågenergilampor och energimätare.  
 – Hittills har fördelningen, mellan kunder som vill ha rådgiv-
ning och kunder som vill köpa produkter, varit cirka 50/50. Vi 
har fått mycket frågor kring solceller och märker att intresset för 
mikroproduktion är stort just nu, fortsätter Joakim.
 Flera butiksetableringar är redan inplanerade och i Växjö 
öppnas nästa butik redan under första kvartalet 2013.
 – Många företag i tjänstesektorn, till exempel försäkringsbolag, 

banker och elbolag väljer att bara hantera sina kundkontakter 
via kundtjänster och internet. Vi väljer den motsatta vägen och 
fortsätter öppna upp för mer personlig kontakt med våra kunder, 
säger Joakim.

adderar ännu mera kundvärde
Bixia har även på andra sätt arbetat aktivt för att skapa dialog med 
sina kunder under året. Dels genom rådgivande telefonkontakter 
med kunderna och dels genom strategiska samarbeten med 
aktörer i andra branscher. 
  – Ett viktigt samarbete som vi inlett under året är det med 
Citygross. Genom att erbjuda Citygross förmånskunder förmån-
liga elavtal och mervärdestjänster adderar vi mera kundvärde. 
Dessutom delar Bixia och Citygross till stora delar värdegrund, 
exempelvis i satsningen på det lokala – i deras fall handlar det till 
exempel om lokala bagerier. I vårt fall om närproducenter av sol-, 
vind-, vattenkraft och biomassa, avslutar Joakim.

På privatmarknadssidan har 2012 varit ett år med fler och framförallt nöjdare kunder än någonsin. 
Den allra mest banbrytande händelsen under året är att Bixia, som första elbolag, tagit steget in i 
detaljhandeln och öppnat butik i Linköping.

Första elbolaget som öppnar butik
Joakim Borén, försäljningschef privatmarknad    Foto: Martina Wärenfeldt
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KLIMATBOKSLUT

– Mitt uppdrag är att driva vårt arbete för ett bättre klimat. I 
det ingår bland annat att inspirera och motivera till en sparsam 
och förnuftig elanvändning hos våra kunder samt att bidra till 
mer närproducerad förnybar el, berättar Kim Blomster, 
miljösamordnare på Bixia.

Gott renommé bland närproducenterna
Relationen till lokala producenter av förnybar el har länge varit 
prioriterad hos Bixia och idag är företaget den aktör som köper in 
den största andelen närproducerad el i hela Norden. Under 2012 
uppgick direktinköpen till cirka 2 TWh, vilket är en tredjedel av 
Bixias totala elinköp.
 – Vi har ett gott renommé bland producenterna och är kända för 
att ge god service. Framförallt handlar det om att vi satt oss in i 

producenternas situation och försökt bygga upp våra system och 
administrativa rutiner på ett sätt som gör att vi kan vara smidiga 
och tillmötesgående. Genom vår miljöfond har vi dessutom stärkt 
relationerna ytterligare, säger Kim.

Stöd till utveckling av förnybar elproduktion
Bixia Miljöfond har sedan instiftandet 2008 årligen bidragit med 
runt en miljon kronor till projekt som gynnar utvecklingen av 
förnybar el från sol, vind, vatten och biomassa. Detta tack vare att 
45 öre av privatkundernas fasta månadsavgift till Bixia går rakt in 
i fonden. Under 2012 fick sammanlagt 18 projekt stöd ur fonden. 
 – Ansökningarna är av blandad karaktär och de flesta kommer
från ägare till gamla vattenkraftverk som vill få igång produktionen
igen. Vi har även projekt som rör forskning och prototypframställning,

I Bixias miljöarbete under år 2012 utmärker sig framförallt två saker. Det ena är att Bixias direktinköp av 
närproducerad el slagit nytt rekord och står för drygt 30 procent av företagets totala elinköp. Det andra 
är att egen solel blivit hetare än någonsin, även om vindkraften fortfarande står bakom den överlägset 
största andelen förnybart i Sverige. Därtill har en miljösamordnare, med ansvar för att ytterligare stärka 
klimat- och hållbarhetsfrågan inom Bixia, tillsatts under året.

Vi vill se verklig förändring 
– för klimatets skull

Kim Blomster, miljösamordnare    Foto: Martina Wärenfeldt
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kliMaTBOkSluT 2012

Bixia är kvalitets- och miljöcerti fi erade enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Bixia arbetar ständigt 
för minskad klimatpåverkan, framförallt genom att  stött a utvecklingen och produkti onen av ny förnybar el. 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 och tjänster som bidrar ti ll minskad klimatpåverkan.
 Under hösten inrätt ades en ny tjänst som miljösamordnare i syft e att  koordinera Bixias engagemang för minskad 
klimatbelastning. Samti digt beslutades att  en Energieff ekti viseringstjänst skulle ti llsätt as och rekryteringsprocessen
påbörjades.

till exempel stött ade vi ett  projekt som gick ut på att  generera el 
via segelturbiner i långsamtfl ytande vatt en och ett  som gick ut på 
att  vidareutveckla vertikalaxlade vindkraft verk, fortsätt er Kim.

Stort intresse för solel
Att  underlätt a så kallad mikroproduktion för privatpersoner är 
en annan del i arbetet med att  bidra till mer förnybar el. Bixia var 
tidiga med att  lansera solcellspaket till sina kunder och under 2012 
har intresset och installationerna av solel ökat. Viktiga anledningar 
är att  priserna på solcellsmodulerna sjunkit i kombination med 
möjligheten att  få investeringsbidrag.
 – Det har skrivits mycket om solel i media och på vår webbplats 
var det sidorna om solel som toppade besöksfrekvensen under 
2012. Även här är det vår service och kompetens som gör att  

människor vänder sig till oss när de har funderingar om solceller 
och installationer, säger Kim.

Vindkraft en står för den största andelen förnybar el
Den förnybara energikälla som bidrar allra mest till Bixias inköp 
av närproducerad el är dock vindkraft en, där en del kommer 
från Bixias egen. År 2011 gjordes stora satsningar på högeff ektiva 
vindkraft verk inom Bixia. 
 – I Nässjö kommun har vi fått  tillstånd att  bygga sammanlagt 16 
vindkraft verk varav fem satt s upp hitt ills under året. Vi har också 
haft  samrådsmöte i Sunne inför de cirka 30 vindkraft verk som 
planeras där för framtiden. Vindkraft en växer så det knakar och i 
år uppgick produktionen i Sverige till drygt 7 TWh. Ett  nytt  rekord 
som vi och våra kunder har bidragit till, avslutar Kim.

Vi vill se verklig förändring 
– för klimatets skull

EGEN FÖrNyBar kraFTPrODukTiON
• Totalt under 2012 har Bixia ProWins sex hel- eller delägda vind- 
 kraft verk genererat 25,5 GWh
• Under 2012 har Bixia ProWin påbörjat projekteringen/byggna-
 ti onen och beställt 7 nya vindkraft verk med en prognosti serad 
 kapacitet på 42 GWh. Av dessa 42 GWh kommer 25,3 GWh att    
 produceras i vindkraft verk som Bixia ProWin är hel- eller delägare i.

PrODukTEr OcH TJÄNSTEr 
• Sedan 2010 har alla Bixias privatkunder 100 procent förnybar el.  
 De privatkunder som har valt Reko el får dessutom förnybar,   
 närproducerad el.
• 2012 installerades 14 solelsanläggningar med en totaleff ekt 
 på 272,6 kW, 230 000 kWh vilket motsvarar 3,6 ton i minskade 
 Co

2-utsläpp. 
• Energiwebb, ett  verktyg på hemsidan som hjälper konsumenter 
 att  opti mera sin elanvändning. 
• Aware Clock – en energiklocka som på ett  enkelt sätt  mäter 
 elanvändningen i hemmet och visualiserar våra elvanor. Den
 ti llsammans med en rad andra elbesparande produkter säljs i
 Bixias buti ker.
• Ursprungsgaranti er som ger företagskunder el från specifi kt 
 valda källor såsom vatt enkraft , vindel, el märkt Bra Miljöval.
• Energieff ekti viseringstjänster för företagskunder med en 
 besparingspotenti al på cirka 20 procent i elanvändning och 
 kostnader. 
 Energikoll – rådgivning per telefon, Energikartläggning med
 åtgärdsförslag och möjlighet ti ll utf örande samt    
 uppföljningstjänster.

BiXia MilJÖFOND 2012
• 32 inkomna ansökningar, sökte 3 465 800 kr
• 18 ansökningar och 1 082 200 kr beviljades 
• 19 slutredovisade projekt

18 beviljade ansökningar fördelas enligt följande:

1
2
2

11
1
1

Energieff 
Ny teknik
Solel
Vatt enkraft 
Vindkraft 
övrigt

ElMiX
Bixias totala elmix 2011

Nordiska elmixen 2011

Förnybart  59,8 %
Kärnkraft   17,9 %
Fossilt, inkl. torv  22,3 %

CO2 utsläpp: 
151,9 gram/kWh

Kärnbränsleavfall: 
0,0006 gram/kWh

Förnybart  22,7 %
Kärnkraft   34,4 %
Fossilt, inkl. torv  42,9 %

CO2 utsläpp: 
291,5 gram/kWh

Kärnbränsleavfall: 
0,0012 gram/kWh

Fotnot: Stati sti k för 2012 års elmix redovisas i juli 2013.
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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 att gemensamt 
bedriva elhandel. Följande energibolag har under årens lopp 
anslutit sig som delägare till Bixia AB; Borgholm Energi, Bjäre 
Kraft, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Södra Hallands Kraft, 
Växjö Energi, Sandviken Energi. Under 2012 utökades ägarskaran 
med Alvesta Energi. Bolaget har utvecklats till att utgöra en natio-
nellt lönsam och strategisk marknadsfunktion och ett varumärke 
för ägarföretagen avseende elhandel. Bixia AB konsolideras av 
Tekniska Verken i Linköping AB (publ) genom sitt ägande 
om 54,34 procent av aktierna. 
 
Strukturell förändring i bolaget under 2012:
Apportemission Alvesta Energi  
Kontantförvärv Sjöbo Energi AB 
 
I slutet på året initierades en säljprocess av Bixias telefonikunder 
med en kundstock om ca 20 000 kunder. Beslutet att sälja grundar 
sig på att bolaget skall koncentrera sig på sin kärnverksamhet 
elhandel och bolagets satsningar på förnybar kraftproduktion.
 Den 1 april 2012 samlades alla bolagets vindkraftstillgångar i 
det helägda dotterbolaget Bixia ProWin AB. Dotterbolaget kapitali-
serades för att kunna möta närliggande finansieringsbehov och 
delades vid samma tidpunkt ut till delägarna, Pro Rata. Därefter 
ändrades ägarfördelningen i Bixia ProWin så att Bixia ProWin 
inte konsolideras inom någon koncern. Förändringen av ägandet i 
Bixia ProWin skedde genom inbördes  överlåtelse av aktier mellan 
ägarna i Bixia AB. 
 Bixia arbetar systematiskt för ständig förbättring. Bixiakoncernen 
är organiserad för att kunna säkerställa ett gemensamt synsätt och 
att liknande rutiner används inom koncernen. Syftet med arbetet 
är att genom en stark kundrelation öka tillväxten, höja lönsam-
heten, säkerställa styrning och kontroll samt uppnå skalfördelar. 
 Efter omstruktureringen av Bixia ProWin AB bedriver Bixia inte 
längre något tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken.
 Bixia har av försiktighetsskäl i bokslut reserverat ett större 
belopp avseende ett ”återvinningskrav” från Saab Automobile 
ABs konkursbo. Bixia bedömer att återvinningskravet helt 
saknar saklig grund och bestrider kravet fullt ut. Bixia avser att 
låta reservationen, av försiktighetsskäl, kvarstå under hela den 
juridiska processen med återvinningskravet. 
 
Elmarknaden 
Under 2012 blev årsmedelpriset på spotpriset cirka 15 öre per kWh 
lägre än 2011. Spotpriset är också det lägsta sedan 2007. Den låga 
nivån beror på stark hydrologisk balans där det var ett överskott i 
vatten- och snömagasinen under hela året, förutom under de sista 
veckorna i december. Stark hydrologi har inneburit att vattenkraft-
producenterna producerat för fullt under hela året. I Sverige var 
vattenkraftproduktionen den högsta sedan 2001.
 Stark hydrologi och stor vattenkraftproduktion har inneburit 
att Norden under 2012 varit nettoexportörer av kraft och totalt har 
15 TWh el exporterats ut från Norden. Förutom stor vattenkraft-
produktion har både kärnkraft och vindkraft producerat mer än 
under 2011. Vindkraften ökade mellan åren med cirka 10 procent i 
Norden motsvarande cirka 2 TWh.   
 2012 var det första hela året med fyra elområden i Sverige. 
Jämfört med referenspriset på den nordiska elbörsen, systempri-
set, blev spotpriserna i Sverige något högre. De två nordligaste 

områdena i Sverige hamnade 0,5 öre per kWh över systempriset, 
medan område Stockholm fick 1,0 öre per kWh högre pris. Som 
väntat var priset i södra Sverige, Malmö, högst. Under 2012 var 
priset i område Malmö 2,6 öre per kWh högre än systempriset. 
Nivåerna för Stockholm och Malmö blev något lägre än vad mark-
naden förväntade sig inför uppdelningen i separata elområden.
 Finansiell oro såväl i Europa som i USA har hållit igen bränsle-
priserna under 2012. Detta påverkar elpriserna i Norden, både 
spot- och terminspriser. Elterminspriserna för helårskontrakt har 
fallit under 2012. Detta beror främst på fallande priser på kol och 
utsläppsrätter.  
 
krafthandel 
Bixiakoncernens krafthandel sköts genom det helägda dotter-
bolaget Bixia Energy Management AB. Bolaget är ett kompetens-
centrum och handlar på uppdrag av Bixia AB på kraftbörserna 
Nord Pool Spot, Nasdaq OMX Commodities samt bilateralt. 
Bolaget tar inga egna positioner. Bixia Energy Management bedri-
ver verksamhet inom ramen för tillstånd från Finansinspektionen.
 Bixiakoncernens riskminimerande säkringsstrategi 
fungerade väl under 2012 och koncernen har kunnat erbjuda 
konkurrenskraftiga priser samtidigt som ett godtagbart 
täckningsbidrag har uppnåtts. Bixiakoncernen har en finansiell 
riskpolicy och riskmodell omfattande såväl elhandels- som 
valutapolicy. Detta innebär att bolaget har en väl fungerande 
modell för riskhantering som utvecklas och anpassas kontinuerligt 
till de förutsättningar som ställs på en aktiv aktör på elmarknaden. 
Riskmodellen täcker hela värdekedjan avseende elhandel; både 
krafthandels- och försäljningsverksamheten. De risker som ägnas 
speciell uppmärksamhet är volym- och profilrisk samt valutarisk. 
Finansiella åtaganden mot kund säkras momentant i marknaden 
med tillgängliga marknadsinstrument. Inför vintern 2012/2013 har 
faran för effektbrist liksom volym- och profilrisker beaktats och 
åtgärder för att minimera riskerna har vidtagits. 
 
Försäljning och marknad 
Bixia har under året vuxit såväl organiskt som strukturellt. Den 
organiska tillväxten har skett på en hårt konkurrensutsatt mark-
nad med låga marginaler, dock utan att äventyra bolagets lönsam-
het. 
 För företagsförsäljningen kan det gångna året kännetecknas av 
stor intensitet. Nya och bättre uppföljningssystem har implemen-
terats och under hösten inleddes en utökad satsning på personella 
resurser. Omkontraktering samt avtal med kunder har överstigit 
årets tillväxtorienterade försäljningsmål. Kompetensen har ökat 
i gruppen genom att arbeta fokuserat på utvalda kunder med 
kundteam. Under våren lanserades fyra nya elpooler och under 
hösten lanserades tjänsten ”Nettodebitering”, som är unik för 
Bixia. Kundnöjdheten bland företagskunderna har ökat dramatiskt 
under året visar årets SKI-mätning och Bixia ligger därmed i topp 
bland konkurrenterna. 
 Affärsområde privatmarknad har genomgått organisations-
förändringar i syfte att optimera resurser och flöden i försäljnings-
processen. En av årets stora händelser är öppningen av Bixias 
butiker. En unik satsning i branschen där bolaget tar energibran-
schen in i detaljhandeln. Inför 2013 planeras för ytterligare butiker. 
I årets SKI-mätning har även privatmarknadssegmentet ökat sin 
kundnöjdhet och uppnått sitt bästa resultat någonsin, klart bättre 
än flertalet av våra konkurrenter.
 

Förvaltningsberättelse

 
5 000 elkunder 
6 700 elkunder  



19BIXIA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 |

Kommunikationsarbetet med budskapet ”Vi tar vara på naturens 
krafter” har fortsatt systematiskt och konsekvent och höga siffror 
för varumärkeskännedom har uppnåtts. PR-arbetet har bidragit till 
att Bixia har blivit en naturlig och sakkunnig röst i såväl dagspress 
som fackpress.  
 
Förnybar produktion 
Bixias produktion av förnybar energi sker efter den 1 april i syster-
koncernen Bixia ProWin (bestående av dotterbolagen; Bixia Vind 
AB (publ), Bixia Gryningsvind AB, Bixia Byggvind AB, Fryksdals 
Energi AB och Höglandsvind AB). Ledning, resurser, processer och 
rutiner hanteras samordnat mellan Bixia AB och Bixia ProWin AB.
 Det bilaterala inköpet av småskalig förnybar el uppgick till 
drygt 750 producenter med en volym om ca 2 TWh under 2012. 
Bixia är därmed en av de aktörer i Norden som köper in mest 
närproducerad el och kan därmed fortsätta leverera 100 procent 
förnybar el till alla sina privatkunder under året. För att stötta små 
lokala elproducenter fortsätter vi, för femte året i rad, att dela ut 
pengar ur Miljöfonden. 

Förväntningar avseende den framtida 
utvecklingen 
Bixia fortsätter att förbereda sig inför Nordisk slutkundsmarknad,
som beräknas införas 2015. Samtidigt pågår arbetet med ”Supplier 
Centric Model”, innebärande att konsumentkunder får en 
gemensam kontaktyta mot sin elleverantör innefattande både 
elleverans och nättjänst. Dessa förändringar kommer att få stora 
konsekvenser bl a när det gäller system, konkurrenskraft och posi-
tion. Bixiakoncernen bedömer sig stå väl rustade att möta de nya 
förutsättningarna.
 EU:s 20-20-20-mål som innebär att man fram till år 2020 ska 
uppnå 20 procent förnybar energi, 20 procent mindre utsläpp av 
växthusgaser och 20 procent energieffektivisering. För att bidra 
till att uppnå EU:s mål arbetar Bixia aktivt med kunder och ägare 
för att minska beroendet av fossila bränslen. Tillsammans med 
ägarbolagen skapas koncernens lokala profil och Bixia fortsätter 
att vidareförädla strategin att lokala etableringar är bra för kunder, 
näringsliv och ägare.

Levererad volym (GWh)

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet (%)

Flerårsöversikt (mnkr)
kONcErNEN

MODErBOlaGET 

5 961

3 341

54

1 331

39

5 752

2 818

40

1 113

39

20112012

20112012

6 382

3 846

25

1 573

29

2010

2010

5 359

2 949

40

1 177

32

2009

2009

5 492

2 968

50

1 075

33

2008

2008

5 961

3 338

45

1 220

41

5 570

3 399

20

1 381

33

5 359

2 950

40

1 170

32

4 159

2 235

57

1 013

32

5 721

2 799

38

1 087

39

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 258 593 430,48  kronor , disponeras enligt följande:

9 070

249 523

258 593Summa

Utdelning, 20 kronor per aktie (453 494 aktier), tkr

Balanseras i ny räkning, tkr

Övriga vinstdispositioner
Koncernens fria egna kapital uppgår till  260 913 tkr (353 749 tkr). 
9 362 tkr (14 375 tkr) föreslås bli överförda från bundna reserver.

Styrelsens yttrande avseende föreslagen 
vinstutdelning
Ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv är till ägaren lämnat koncern-
bidrag att betrakta som vinstutdelning. Motsvarande regelverk 
tillämpas under vissa förutsättningar även för koncernbidrag till 
dotterbolag. Nedanstående yttrande beträffande utdelning innefat-
tar även lämnade koncernbidrag.

 Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 38 
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 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 efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.

Levererad volym (GWh)

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet (%)
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rESulTaTrÄkNiNG - kONcErNEN
BElOPP i Tkr Not 2012 2011
Nettoomsättning

Energiskatter, avgår

Andelar i intresseföretags resultat

övriga rörelseintäkter

rörelsens kostnader

Energi, råvaror och material

övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Minoritetens andel i årets resultat

Årets resultat

3 943 019

-1 125 011

–

4 152

2 822 160

-2 548 657

-151 840

-67 921

-15 496

38 246

4 016

-2 101

40 161

-16 026

170

24 305

 

 

1

2

3

4

5

7

4 508 662

-1 168 129

4 901

9 019

3 354 453

-3 094 392

-125 173

-62 332

-19 579

52 977

4 767

-3 962

53 782

-14 167

-1 328

38 287

BalaNSrÄkNiNG - kONcErNEN
BElOPP i Tkr Not 2012-12-31 2011-12-31
TillGÅNGar

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  och liknande arbeten

Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Uppskjuten skattefordran

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Skattefordringar

Elcertifikat

övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SuMMa TillGÅNGar

4 586

50 688

55 274

–

810

1 486

2 296

5

14 276

2 018

16 299

73 869

169

169

253 977

51 795

1 169

227 457

10 941

359 528

904 867

134 204

1 039 240

1 113 109

 

 

8

8

 

9

10

11

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

3 615

41 115

44 730

122 086

1 744

11 221

135 051

5

22 277

1 457

23 739

203 520

–

–

310 816

48 994

–

168 030

14 178

333 493

875 511

251 931

1 127 442

1 330 962
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BalaNSrÄkNiNG - kONcErNEN
BElOPP i Tkr Not 2012-12-31 2011-12-31

STÄllDa SÄkErHETEr OcH aNSVarSFÖrBiNDElSEr - kONcErNEN
BElOPP i Tkr 2012-12-31 2011-12-31

EGET kaPiTal OcH SkulDEr

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (453 494 aktier)

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Fria reserver

Årets resultat

Minoritetsintresse

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt

övriga avsättningar

Långfristiga skulder

övriga skulder

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SuMMa EGET kaPiTal OcH SkulDEr

Ställda säkerheter

ansvarsförbindelser

45 349

124 070

169 419

236 608

24 305

260 913

430 332

–

13 640

17 810

31 450

–

–

175 335

1 224

20 728

–

148 539

305 501

651 327

1 113 109

Inga

Inga

16

18

19

20

44 805

114 708

159 513

315 462

38 287

353 749

513 262

40 567

17 027

1 361

18 388

54 080

54 080

162 257

8 836

23 602

848

193 527

315 595

704 665

1 330 962

Inga

Inga
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kaSSaFlÖDESaNalyS - kONcErNEN
BElOPP i Tkr 2012 2011
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

Betald skatt

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

ökning(-)/Minskning(+) av varulager

ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

kassaflöde från den löpande verksamheten

investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Investeringar i finansiella tillgångar

kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Upptagna lån

Amortering av låneskulder

Utbetald utdelning

kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

likvida medel vid årets början

likvida medel vid årets slut

40 161

30 778

70 939

-9 915

61 024

-169

-20 459

-85 801

-45 405

-9 352

-3 929

-16 951

-2 017

-32 249

–

77 598

–

-117 671

-40 073

-117 727

251 931

134 204

53 782

15 200

68 982

-10 538

58 444

–

377 652

-31 586

404 510

-15 451

-10 992

-6 050

-1 345

-33 838

6 192

–

-278 493

-6 022

-278 323

92 349

159 582

251 931
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TillÄGGSuPPlySNiNGar Till kaSSaFlÖDESaNalyS - kONcErNEN
BElOPP i Tkr 2012 2011
Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta

Erlagd ränta

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Avgår resultatandel i intresseföretag

Av- och nedskrivningar av tillgångar

övriga avsättningar

Andra ej likviditetspåverkande resultatposter

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter

Förvärvade tillgångar och skulder:

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Rörelsefordringar

Likvida medel

Summa tillgångar

Avsättningar

Rörelseskulder

Summa avsättningar och skulder

Köpeskilling

Utbetald köpeskilling

Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten

Påverkan på likvida medel

likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank

4 016

2 101

–

15 496

16 449

-1 167

30 778

10 215

–

21 213

50

31 478

100

21 976

22 076

9 402

9 402

-50

9 352

134 204

134 204

4 767

3 962

-4 901

19 579

522

–

15 200

–

12 239

12 473

1 455

26 167

2 339

21

2 360

16 907

16 907

-1 456

15 451

251 931

251 931

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar

endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.
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rESulTaTrÄkNiNG - MODErFÖrETaGET
BElOPP i Tkr Not 2012 2011
Nettoomsättning

Punktskatter, avgår

övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Energi, råvaror och material

övriga externa kostnader

Personalkostnader

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

3 923 578

-1 125 011

5 223

2 803 790

-2 535 333

-162 994

-56 972

-12 739

35 752

4 148

-1 430

38 470

-14 610

23 860

-14 568

9 292

 

 

1

2

3

4

5

6

7

4 505 631

-1 168 129

8 328

3 345 830

-3 103 743

-136 342

-52 491

-12 386

40 868

5 641

-1 769

44 740

-14 420

30 320

-9 286

21 034

BalaNSrÄkNiNG - MODErFÖrETaGET
BElOPP i Tkr Not 2012-12-31 2011-12-31
TillGÅNGar

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för dataprogram

Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Fordringar hos koncernföretag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Uppskjuten skattefordran

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Skattefordringar

Elcertifikat

övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SuMMa TillGÅNGar

4 586

40 221

44 807

810

1 486

2 296

24 600

–

5

13 997

–

38 602

85 705

169

169

250 957

51 795

797

227 457

7 832

343 972

882 810

118 312

1 001 291

1 086 996

8

8

10

11

12

13

14

15

3 615

41 115

44 730

1 105

–

1 105

44 605

51 620

5

16 899

1

113 130

158 965

–

–

310 811

49 622

3 421

168 030

11 683

332 616

876 183

184 988

1 061 171

1 220 136
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BalaNSrÄkNiNG - MODErFÖrETaGET
BElOPP i Tkr Not 2012-12-31 2011-12-31

STÄllDa SÄkErHETEr OcH aNSVarSFÖrBiNDElSEr - MODErFÖrETaGET
BElOPP i Tkr 2012-12-31 2011-12-31

EGET kaPiTal OcH SkulDEr

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (453 494 aktier)

Reservfond

Fritt eget kapital

Balanserad vinst

överkursfond 

Årets resultat

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan

Periodiseringsfonder

Avsättningar

övriga avsättningar

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SuMMa EGET kaPiTal OcH SkulDEr

Ställda säkerheter

ansvarsförbindelser

45 349

75 755

121 104

141 914

107 387

9 292

258 593

379 697

6 435

55 507

61 942

17 810

17 810

170 451

1 224

15 343

1 174

144 664

294 691

627 547

1 086 996

Inga

Inga

16

17

  

19

20

44 805

75 755

120 560

229 842

99 552

21 034

350 428

470 988

6 611

40 722

47 333

1 361

1 361

162 257

8 836

23 183

2 770

190 007

313 401

700 454

1 220 136

Inga

Inga
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kaSSaFlÖDESaNalyS - MODErFÖrETaGET

TillÄGGSuPPlySNiNGar Till kaSSaFlÖDESaNalyS - MODErFÖrETaGET

BElOPP i Tkr

BElOPP i Tkr

2012

2012

2011

2011

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

Betald skatt

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

ökning(-)/Minskning(+) av varulager

ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

kassaflöde från den löpande verksamheten

investeringsverksamheten

Lämnade aktieägartillskott

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Investeringar i finansiella tillgångar

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar

kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Upptagna lån

Amortering av låneskulder

Utbetald utdelning

kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

likvida medel vid årets början

likvida medel vid årets slut

Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta

Erlagd ränta

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Av- och nedskrivningar av tillgångar

övriga avsättningar

likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank

38 470

29 188

67 658

-9 042

58 616

-169

-9 252

-81 101

-31 906

-70 543

-12 306

-1 701

-9 452

51 621

-42 381

8 378

8 194

–

-8 961

7 611

-66 676

184 988

118 312

4 148

1 430

12 739

16 449

29 188

118 312

44 740

12 908

57 648

-10 472

47 176

–

167 416

90 605

305 197

–

-21 172

-542

–

115 143

93 429

5 192

–

-307 982

-6 022

-308 812

89 814

95 174

184 988

5 641

1 769

12 386

522

12 908

184 988
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TillÄGGSuPPlySNiNGar Till kaSSaFlÖDESaNalyS - MODErFÖrETaGET

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges

allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktie-
bolag (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående 
år om inget annat anges.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder (inklusive avsättningar) har värderats till anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar

övriga immateriella tillgångar
övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffnings-
värde minus ackumulerade avskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker 
linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

Materiella tillgångar
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker 
linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

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

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet 
med Redovisningsrådets rekommendation nr 8.

Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan 
differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. 

I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till 
terminskurs.

Värdering av elcertifikat
Elcertifikat är en immateriell rättighet, som bedöms som ett kortfristigt innehav för 
bolaget. Värderingen har därmed skett enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Innehavet av certifikat har upptagits som 
övrig kortfristig fordran i balansräkningen. Värdet på elcertifikaten per bokslutsdagen var i 
koncernen 227 457 tkr (f.å. 168 030), och i moderbolaget 227 457 tkr (f.å. 168 030).

Den skuld som företaget bygger upp är att kategorisera som ett avräkningskonto som 
regleras årligen. Kostnaden finns under kortfristiga skulder i balansräkningen.

Reglering av skulden kan antingen ske genom att bolaget levererar elcertifikat till staten 
eller att en s k kvotpliktsavgift inbetalas. Skulden värderas därmed till elcertifikatens 
marknads- eller kontraktsvärde eller till kostnaden för kvotpliktavgiften alternativt en 
kombination därav. Värderingen av skulden skall representera den bästa uppskattningen 
av det belopp som företaget skall reglera den konsumtion man haft under perioden.

Värdering av elkontrakt
Bolaget är aktivt på energiderivatmarknaden. Detta för att prissäkra bolagets åtaganden 
avseende elleveranser till slutkunder men även avseende åtaganden mot producenter 
som valt att erhålla en fast ersättning för sin produktion. Vidare prissäkrar bolaget större 
kunders och producenters behov via portföljförvaltningsavtal. Per balansdagen har 
bolaget finansiella elterminer motsvarande en total nettovolym på cirka 1 800 GWh. Den 
övervägande delen av dessa elterminer är handlade i euro varför bolaget även har en 
nettoposition i valutaterminer EUR/SEK som motsvarar värdet av dessa elterminer i  de fall 
kund/producent önskar pris i SEK. 

Vidare förekommer en viss begränsad handel som inte har någon koppling till fysiska 
affärer. Per balansdagen prövas behovet av avsättning för eventuella nettoförluster i 
portföljen i förhållande till dess anskaffningsvärde.

Resultatet av handel med derivatinstrument resultatavräknas löpande vid 
lösentidpunkten. 

Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försälj-
ningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, punkskatter och kursdifferenser vid 
försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

Skatt
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. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära 
skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen 
beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med 
tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per 
balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill. Temporära 
skillnader ska inte heller beaktas för skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresse-
företag under förutsättning att moderbolaget eller investeraren kan styra tidpunkten för 
återföringen av de temporära skillnaderna och det är sannolikt att en sådan återföring
inte sker inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklu-
sive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver 
upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende 
avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det 
är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har i år redovisats, då det i den 
juridiska personen finns övertygande faktorer som talar för att tillräckliga skattepliktiga 
överskott kommer att genereras inom en femårsperiod.

Leasing - leasetagare
Leasingavtal redovisas enligt BFNAR 2000:4/RR 6:99. Samtliga leasingavtal redovisas som 
operationella i enlighet med dessa regler.

Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med 
utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som 
leasingavgift under året.

koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 
RR 1:00.

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % 
av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga 
och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. 
Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion 
varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar 
dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det 
förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom 
eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i 
dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara 
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuell nedskrivning. 

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen 
liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. därmed 
sammanhängande orealiserade såvida det inte föreligger ett nedskrivningsbehov.

koncernbidrag och aktieägartillskott
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet, URA 7, 
från Redovisningsrådets akutgrupp.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Förvärvade immateriella tillgångar
Dataprogram
GoodwillGoodwill

Nyttjandeperiod
koncernen

3 år
8 år

Nyttjandeperiod
Moderföretaget

3 år
8 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

20 år
3-5 år

-
3-5 år
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koncernuppgifter
Tekniska Verken i Linköping AB, org nr 556004-9727 med säte i Linköping, upprättar koncernredovisning för den största koncernen i vilken Bixia AB ingår.

Av totala inköp mätt i kronor avser 9 % (11 %) inköp från andra företag inom företagsgruppen som bolaget tillhör. Motsvarande andel av försäljningen är 2 % (2 %).

Nyckeltalsdefinition
Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Bixia AB ägs per bokslutsdagen av

Tekniska Verken i Linköping AB, org nr 556004-9727
Växjö Energi AB, org nr 556187-5203
Mjölby Svartådalen Energi AB, org nr 556093-1593
Bjäre Kraft ek för, org nr 739400-0132
Södra Hallands Kraft ekon för, org nr 749200-2733
Nässjö Affärsverk AB, org nr 556038-7044
Sandviken Energi AB, 556012-3050
Oxelö Energi AB, org nr 556070-9429
Borgholm Energi AB, org nr 556527-7455
Alvesta Energi AB, org nr 556525-6228

Summa

Andel i %

54,34 %
14,60 %

6,57 %
5,61 %
5,61 %
4,37 %
3,77 %
2,19 %
1,81 %
1,15 %

100,0 %

Not 1 arvode och kostnadsersättning till revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet 
Skatterådgivning 
övriga tjänster

164
236

17
78

        Koncern Moderföretag

164
158

17
78

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Moderföretaget
(varav pensionskostnad)
Dotterföretag
(varav pensionskostnad)
Koncernen totalt
(varav pensionskostnad)

36 926

7 193

44 119

1)

2)

1)

2)

16 751
(5 832)

3 404
(1 077)
20 155
(6 909)

2012

Löner och ersättningar

2012

Sociala kostnader

2011

Löner och ersättningar

2011 

Sociala kostnader

32 148

6 186

38 334

17 030
(6 948)

3 256
(1 364)
20 286
(8 312)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 383 (f.å. 305) gruppen styrelse och VD.
Till styrelsens ordförande utgår ingen ersättning. De förmåner som verkställande direktören har, förutom fast månadslön, är: tjänstebil enligt 
företagsbilpolicy, sjukvårdsförsäkring och pensionsavtal enligt PA-KFS samt extra pensionspremie uppgående till 50 - 100 % av ett prisbasbelopp. 
Uppsägningstid från företagets sida är 12 månader och från verkställande direktörens sida 6 månader. Verkställande direktören har rätt till 
avgångsvederlag motsvarande 2 årslöner vid uppsägning från bolagets sida. 
2) Av koncernens pensionskostnader avser 538 (f.å. 419) gruppen styrelse och VD.

Not 2 anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Moderföretaget
Sverige
Dotterföretag
Sverige
Koncernen totalt

Moderföretaget
Total sjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro (andel av total sjukfrånvaro)
Sjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro för kvinnor
Anställda - 29 år
Anställda 30 - 49 år
Anställda 50 år -

2012

95

14
109

varav män

32 %

76 %
38 %

2012
3,0%

39,7 %
0,6 %
4,0 %
2,9 %
1,6 %
9,6 %

2011

85

11
96

varav män

31 %

70 %
36 %

2011
3,7 %

45,6 %
0,6 %
5,2 %
4,1 %
2,0 %

11,0 %

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.

Moderföretaget
(varav tantiem o.d.) 
Dotterföretag
(varav tantiem o.d.) 
Koncernen totalt
(varav tantiem o.d.)

1 603
(54)
927
(33)

2 530
(87)

35 323
(–)

6 266
(–)

41 589
(–)

2012

Styrelse och VD

2012

Övriga anställda

2011

Styrelse och VD

2011 

Övriga anställda

1 762
(73)
866
(44)

2 628
(117)

30 386
(–)

5 320
(–)

35 706
(–)

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Ordinarie styrelseledamöter
Verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare

2012

Antal på  
balansdagen

11

9

2012

Varav 
män

91 %

56 %

2011

Antal på 
balansdagen

10

9

2011

Varav 
män

90 %

56 %

Moderföretaget

Redovisning av sjukfrånvaro 
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Not 3 avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Not 7 Skatt på årets resultat

Not 6 Bokslutsdispositioner, övriga

Not 4 ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5 räntekostnader och liknande resultatposter

koncernen
Balanserade utgifter för dataprogram
Goodwill
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Moderföretaget
Balanserade utgifter för dataprogram
Goodwill
Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen
Aktuell skattekostnad
Periodens skattekostnad

Uppskjuten skattekostnad
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 
Uppskjuten skatt hänförlig till förändrad skattesats

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen

Moderföretaget
Aktuell skattekostnad
Periodens skattekostnad

Uppskjuten skattekostnad
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Uppskjuten skatt hänförlig till förändrad skattesats

Total redovisad skattekostnad i moderföretaget

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 
Periodiseringsfond, årets avsättning

Koncernen
Ränteintäkter, övriga

Moderföretaget
Ränteintäkter, övriga

Koncernen
Räntekostnader, övriga

Moderföretaget
Räntekostnader, övriga

2012

-2 379
-10 766

-1 827
-524

-15 496

-2 379
-9 850

-510
-12 739

2012
-11 609
-11 609

-3 629
-788

-4 417
-16 026

2012
-11 666
-11 666

-166
-2 736
-2 902

-14 568

2012
176

-14 786
-14 610

2012

4 016
4 016

4 148
4 148

2012

-2 101
-2 101

-1 430
-1 430

2011

-2 155
-9 119
-7 006
-1 299

-19 579

-2 155
-9 119
-1 112

-12 386

2011
-13 632
-13 632

-535
–

-535
-14 167

2011
-9 286
-9 286

–
–
–

-9 286

2011
-2 824

-11 596
-14 420

2011

4 767
4 767

5 641
5 641

2011

-3 962
-3 962

-1 769
-1 769

Not 8 immateriella tillgångar

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

2012
Koncern

20 600
3 350

23 950

-16 985
-2 379

-19 364
4 586

2012
Moderföretag

 
20 600

3 350
23 950

-16 985
-2 379

-19 364
4 586

2011
Koncern

17 924
2 676

20 600

-14 830
-2 155

-16 985
3 615

2011
Moderföretag

17 924
2 676

20 600

-14 830
-2 155

-16 985
3 615

Goodwill

Förvärvad/internt upparbetad
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Fusion av dotterföretag
Anskaffat via dotterbolag
övriga investeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Fusion av dotterföretag
Anskaffat via dotterbolag
Planenlig avskrivning
Vid årets slut
utgående balans

2012
Koncern

174 251
–

15 701
8 955

198 907

-133 136
–

-4 317
-10 766

-148 219
50 688

2012
Moderföretag

 
174 251

–
–

8 955
183 206

-133 136
–
–

-9 850
-142 986

40 220

2011
Koncern

147 060
–
–

27 191
174 251

-124 017
–
–

-9 119
-133 136

41 115

2011
Moderföretag

133 248
13 812

–
27 191

174 251

-122 720
-1 297

–
-9 119

-133 136
41 115
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Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar   

Not 10 inventarier, verktyg och installationer  

Not 12 andelar i koncernföretag 

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar
Planenlig avskrivning

redovisat värde 

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Förvärv av dotterföretag 
Fusion av dotterföretag
Avyttringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag 
Fusion av dotterföretag
Avyttringar
Planenlig avskrivning

redovisat värde

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Inköp
Försäljning
Omklassificeringar
redovisat värde vid periodens slut

Dotterföretag / Org nr / Säte
Bixia Energy Management AB, 556526-6102, Linköping
Sjöbo Energi AB, 556786-8889, Linköping
Bixia Telecom AB, 556907-6176, Linköping

Vid årets början
Avyttring av dotterföretag
Årets nedlagda utgifter

2012
Koncern

131 940
–

-131 940
–

-9 854
11 681
-1 827

–
–

2012
Koncern

13 080
215

–
–

-1 328
11 967

-11 336
–
–

703
-524

-11 157
810

Antal andelar
150 000

4 000
50 000

2012
Moderföretag

–
–
–
–

–
–
–
–
–

2012
Moderföretag

11 624
215

–
–
–

11 839

-10 519
–
–
–

-510
-11 029

810

Ägarandel i % 
100,0
100,0
100,0

2012-12-31

44 605
9 402

-29 407
–

24 600

      Koncern

11 221
-11 221

1 486
1 486

2011
Koncern

52 062
79 878

–
131 940

-2 848
–

-7 006
-9 854

122 086

2011
Koncern

12 238
314
528

–
–

13 080

-9 894
-143

–
–

-1 299
-11 336

1 744

Andel av röster i % 
100,0
100,0
100,0

2011
Moderföretag

–
–
–
–

–
–
–
–
–

2011
Moderföretag

9 171
314

2 139
–

11 624

-7 496

-1 911
–

-1 112
-10 519

1 105

Bokfört värde
15 198

9 352
50

24 600

2011-12-31

92 161
17 307

–
-64 863
44 605

Moderföretag

–
–

1 486
1 486

Not 13 Fordringar hos koncernföretag Not 14 andra långfristiga fordringar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Reglerade fordringar
redovisat värde vid periodens slut

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar
redovisat värde vid årets slut

      Koncern

–
–
–

      Koncern

1 457
561

–
2 018

Moderföretag

51 620
-51 620

–

Moderföretag

1

-1
–

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna elintäkter
Förutbetalda kostnader för fysiska elinköp
Förutbetalda kostnader för finansiella elinköp
övriga poster

2012
    Koncern

337 580
4 522
8 331
9 095

359 528

2012
Moderföretag

326 941
4 522
3 993
8 516

343 972

2011      
Koncern
311 146

7 736
10 020

4 591
333 493

2011
Moderföretag

311 146
7 736

10 020
3 714

332 616

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
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Not 16 Eget kapital Not 17 Obeskattade reserver

Not 18 avsättningar för uppskjuten skatt

Koncernen
Vid årets början
Nyemission
Utdelning
Förskjutning mellan bundet 
och fritt eget kapital

Årets resultat
Vid årets slut

Moderföretaget
Vid årets början
Nyemission
Utdelning
Årets resultat
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Periodiseringsfonder
•  Avsatt vid taxering 2009
•  Avsatt vid taxering 2010
•  Avsatt vid taxering 2012
•  Avsatt vid taxering 2013

Av obeskattade reserver utgör 13 627 (12 449) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten 
ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens.

Obeskattade reserver

2012-12-31
6 435

14 626
14 500
11 596
14 785
61 942

2012-12-31
13 640
13 640

Bundna reserver

114 708
–

9 362

124 070

Reservfond 

75 755

75 755

Fritt eget kapital

353 749
7 834

-115 613

-9 362

24 305
260 913

Fritt eget kapital

350 428
7 834

-108 961
9 292

258 593

Aktiekapital 

44 805
544

45 349

Aktiekapital 

44 805
544

45 349

2011-12-31
6 611

14 626
14 500
11 596

–
47 333

2011-12-31
17 027
17 027

Not 19 checkräkningskredit

Not 20 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Löner och lönebikostnader
Upplupna kostnader för finansiella elkontrakt
Upplupna kostnader för elleveranser
Upplupna kostnader för elcertifikat
övriga poster

2012
    Koncern

700 000
-524 665
175 335

2012
    Koncern

8 875
10 771
79 424

185 144
21 287

305 501

2012
Moderföretag

690 000
-519 549
170 451

2012
Moderföretag

7 596
10 771
73 717

182 107
20 500

294 691

2011      
Koncern
700 000

-537 743
162 257

2011      
Koncern

6 656
22 634
92 089

176 795
17 421

315 595

2011
Moderföretag

700 000
-537 743
162 257

2011
Moderföretag

5 680
22 634
92 089

176 795
16 203

313 401
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FrÅN VÄNSTEr
Ann-Mari Ståhlberg 
Greger Phalén 
Leif Tollén 
Benny Wennberg
Stig Bertilsson
Gert Bengtsson 
Peter Forssman

SiTTaNDE FrÅN VÄNSTEr
Per österberg
Thomas Jönsson
Lena Svensk
Gösta Gustavsson
Tom Istgren
Anders Jonsson
Per Alm
Sören Carlsson
Håkan Eriksson

Foto: Martina Wärenfeldt

PRESENTATION AV STyRELSEN
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BakrE raDEN FrÅN VÄNSTEr
Stefan Braun, vd Bixia Energy Management AB
anna Drotz, chef verksamhetsutveckling
Joakim Borén, försäljningschef privatmarknad
katarina andersson, finanschef
Tom istgren, vd
Jenny Johnson, chef marknad och varumärke

SiTTaNDE FrÅN VÄNSTEr
Mona kjellberg, vd-sekreterare
Veronika Norén, PA-konsult
Flemming christoffersen, försäljningschef företagsmarknad

SakNaS PÅ BilD
Torbjörn Tengstrand, affärsområdeschef produktion

Foto: Martina Wärenfeldt

PRESENTATION AV LEDNINGSGRUPPEN
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Huvudkontor, linköping
Brogatan 1, Box 1510
581 15 Linköping
Telefon: 0771-25 26 27
Telefax: 013-20 80 05
kundservice.lkpg@bixia.se

Bixia Energy Management
Vallgatan 8
352 34 Växjö
Telefon: 0470-70 33 77
Telefax: 0470-70 33 99
info@bixia.se

alvesta
Blädingevägen 22
342 80 Alvesta
Telefon: 0472-150 38 
kundtjanst@alvestaenergi.se

Bjäre
Kraftgatan 4, Box 1054
269 21 Båstad
Telefon: 0771-380 390
Fax: 0771-380 391
kundservice.bjare@bixia.se

Borgholm
Badhusgatan 4, Box 55
387 21 Borgholm
Telefon: 0485-883 00
Telefax: 0485-127 20
kundservice.borgholm@bixia.se

Göteborg
St. Nygatan 31
411 08 Göteborg
Telefon: 0771-12 12 00
info@bixia.se

laholm
Storgatan 7A, Box 63
312 21 Laholm
Telefon: 0771-380 390
Fax: 0771-380 391
kundservice.laholm@bixia.se

ljungby
Vislandavägen 1, Box 262
341 25 Ljungby
Telefon: 0372-78 95 70
Telefax: 0372-834 43
kundservice.ljungby@bixia.se

Mjölby
Industrigatan 6b, Box 510
595 29 Mjölby
Telefon: 0142-855 85
Telefax: 0142-137 05
kundservice.mjolby@bixia.se

Nässjö
Tullgatan 2
571 80 Nässjö
Telefon: 0380-51 70 40
Telefax: 0380-51 70 02
kundservice@bixia.se

Oxelösund
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund
Telefon: 0155-388 40
Telefax: 0155-388 01
kundservice.oxelosund@bixia.se

Sandviken
Gävlevägen 96, Box 91
811 21 Sandviken
Telefon: 026-24 20 99
Telefax: 026-27 53 82
kundservice.sandviken@bixia.se

Stockholm
World Trade Center, Kungsbron 1
111 22 Stockholm
Telefon: 0771-12 12 00
Telefax: 08-24 96 20
info@bixia.se

Trollhättan
Kungsgatan 45, Box 100
461 23 Trollhättan
Telefon: 0771-16 17 18
Telefax: 0520-47 62 10
kundservice@bixia.se

uddevalla
Kungsgatan 35, Box 534
451 21 Uddevalla
Telefon: 0771-16 17 18
Telefax: 0522-64 50 24
kundservice@bixia.se

Växjö
Kvarnvägen 35
352 41 Växjö
Telefon: 0470-70 33 33
Telefax: 0470-143 35
kundservice.vaxjo@bixia.se

Ängelholm
Lärkgatan 5A 4 tr.
Box 1114
262 32 Ängelholm
Telefon: 0771-380 390
 info@bixia.se

www.bixia.se



Bixia aB
Brogatan 1    
Box 1510 
581 15 Linköping

Telefon 013 – 20 90 50     
info@bixia.se     
www.bixia.se


