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VD hAR ORDet

Vind – en ren investering
Alla kan vi vara med och påverka framtiden genom att göra val och förändra beteenden. Idag kommer 
cirka hälften av den el vi använder i Sverige från förnybara källor. Det är tio procent mer än för tio år 
sedan, men fortfarande inte tillräckligt för att den förnybara elen ska räcka till alla.

Detta faktum var utgångspunkten när Bixia för ett antal år sedan 
valde att gå in i produktionsledet. Vi ville helt enkelt ta vårt ansvar 
och vara med och bygga ut den förnybara elen. Med mer förnybar 
el i det nordiska systemet blir vi mindre beroende av kol och olja, 
vilket även ger lägre elpriser. 

Nytt bolag för vindkraftsverksamheten 
Den 1 april 2012 tog vi på Bixia steget att lägga all vår förnybara 
produktion i systerbolaget Bixia ProWin AB som består av dot-
terbolagen Bixia Vind AB (publ), Bixia Gryningsvind AB, Bixia 
Byggvind AB, Bixia Fryksdals Energi AB och Höglandsvind 
AB.  Här kan vi med fullt fokus och kraft satsa på att bygga ut 
den förnybara elen tillsammans med våra kunder. Vid årsskiftet 
2012/2013 hade vi totalt tolv vindkraftverk i bruk som vi samäger 
med kunder, där Bixia ProWin står för drift och underhåll. Redan 
under 2013 år planerar vi för att bygga ytterligare ett tiotal verk. 
 Att bygga vindkraftverk är en lång process. Det tar i genomsnitt 
fem år från start tills vindkraftverket tas i bruk och det kan hända 
mycket under de åren. Därför är det viktigt att ha flera projekt 
på gång parallellt. Där har vi på Bixia ProWin lyckas väl med en 
projektportfölj på 50 vindkraftverk med riktigt bra vindlägen.

Först med vindaktier
Bixia var först på marknaden med att erbjuda vindkraftsaktier
till allmänheten när vi under 2011 bildade Bixia Vind AB (publ). 
Redan under samma år genomfördes två lyckade emissioner av 
aktier 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 är 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.

Vindrekord men låga priser
Elpriserna har varit låga under det gångna året men intresset för 
vindkraft är fortsatt stort. Trenden går mot att allt fler vill ta ett 
aktivt miljöansvar samtidigt som man vill bli mer självförsörjande 
och därmed mer oberoende. Det här är en del i elmarknadens 
strukturomställning, som vi på Bixia i högsta grad är med och 
bidrar till. 
 2012 blev ett nytt rekordår för vindkraften i Sverige. Året inled-
des med en hög prisnivå, men redan under andra kvartalet föll 
priserna dramatiskt på elmarknaden och priserna har hämtat sig 
först under inledningen av 2013. Det innebär ett negativt ekono-
miskt resultat för Bixia Vind AB (publ). Bixia ProWin AB står där-
för för den garanterade avkastningen på två procent till samtliga 
aktieägare i Bixia Vind AB (publ). 

Framtidsutsikterna ser goda ut och vår ambition är att fort-
sätta investeringen i förnybar elproduktion i samma höga takt.  
Tillsammans med våra kunder i Bixiakoncernen kommer vi se till 
att 2013 blir ännu ett år med mer förnybar elproduktion.

Tom Istgren
Vd Bixia AB och Bixia ProWin AB

tom Istgren   Foto: Martina Wärenfeldt
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OM BIxIA VIND AB (publ)

Om Bixia Vind AB (publ)

Ägarstruktur Bixia AB 2012

Bixia energy Management
100 %

Bixia AB

Sjöbo energi AB
100 %

Ägarstruktur Bixia ProWin AB 2012

Bixia Gryningsvind AB
20 %

Bixia ProWin AB

Bixia Vind AB 
(publ) 50 %

höglandsvind AB
100 %

Bixia Byggvind AB
100 %

Bixia Fryksdal energi AB
100 %

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.

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 
drivkrafter med satsningar i förnybar energi för framtiden.
 Etableringsprocessen är komplex och tidskrävande. En aktie-
handel i ett befintligt vindkraftsbolag skapar en genväg för perso-
ner 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 vindkraftsbolag.
 
Ett socialt-ekologiskt samhällsansvar
En begynnande branschglidning inom energimarknaden är 
påbörjad. Trenden från avregleringen 1996 som präglades av fokus 
på kärnaffären är en succesiv övergång till ett socialt-ekologiskt 
samhällsansvar. I denna strukturomvandling, kan elhandels-
bolagen 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  – ett 
vindkraftsbolag med lönsamhet och miljö i fokus. Bixia Vind AB 
(publ) ger allmänheten möjlighet att bli aktieägare och delta i 
satsningar för en sundare morgondag.
 

Bixia AB är en av Nordens främsta elhandelsbolag tack vare 
mångårig kompetens när det gäller såväl elhandel som förvaltning 
av produktion. Det är mot bakgrund av detta Bixia Vind AB (publ) 
baserar sina satsningar enligt en lågriskstrategi. Målsättningen 
är att kunna utveckla verksamheten och investera i ytterligare 
produktion i Bixia Vind AB (publ).

Bixia ProWin-koncernens vindkraftsverksamhet
Den 1 april 2012 bildades systerbolagets Bixia ProWin AB med 
följande bolag och verksamheter:
·  Bixia Vind AB (publ), producerar el och erbjuder vindkrafts-
 aktier till allmänheten.
· Bixia Gryningsvind AB, producerar el i vindkraftverk i   
 Falkenberg, Rodovålen, Topperyd och Fredriksdal. Här   
 erbjuds större företagskunder ägarandelar för att kunna balan-
 sera sina energikostnader och aktivt göra en insats för miljön.
· Bixia Byggvind AB, Bixia Fryksdals Energi AB och   
 Höglandsvind AB är alla tre projekteringsbolag som driver  
 processen från att teckna avtal med markägare till att skaffa  
 tillstånd för projektering och byggnation.
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PRODuktION

Om 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 ProWin 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 vindkraftsparken 

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 riskspridning om driftsstopp inträffar i något av verken.

Om Topperyd 4
Placering: Nässjö kommun

Typ av verk: 2 MW Vestas V90

Produktionsstart: december 2010

Beräknad normalårsproduktion: ca 5 400 MWh

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

Anskaffningsvärde: 33,8 MSek (finansierat av Bixia ProWin 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 Prowin 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.

Produktion 2012 Bixia Vind AB (publ) 

Foto: Mats Alm
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ResultAtRäkning
BELOPP i TkR Not 2012-01-01 – 2012-12-31 2011-01-01 – 2011-12-31
Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

energi, råvaror och material

Övriga externa kostnader

Avskrivningar av materiella 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

1

2

3 324

211

3 535

-59

-1 098

-2 240

138

29

-1 256

-1 089

89

-1 000

–

-1 000

4 354

223

4 577

-429

-684

-2 240

1 224

54

-1 147

131

-89

42

-11

31

Allmänt om verksamheten  
Bixia Vind AB (publ) påbörjade sin verksamhet under 2009. Den 
huvudsakliga verksamheten är att driva och förvalta vindkrafts-
produktion. Sedan 2011 är bolaget publikt och har cirka 80 privata 
aktieägare. Elproduktionen på företagets två verk uppgick under 
2012 till 6,9 GWh.  
  
Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Bolaget kommer att fortsätta sin satsning på vindkraftsproduktion 
och ägande av vindkraftsverk, då bolaget och dess ägare bedömer 
att framtidsutsikterna i gemensamt delägande i kraftproduktion är 
fortsatt goda.
  

Förslag till disposition beträffande bolagets förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten kronor 398 124,54 
behandlas enligt följande:  
  
Balanseras i ny räkning, tkr
  -399
Summa  -399  

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.  
  

Förvaltningsberättelse
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BAlAnsRäkning
BELOPP i TkR Not 2012-12-31 2011-12-31
tillgÅngAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Skattefordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

suMMA tillgÅngAR

3 33 995

33 995

33 995

–

7

370

377

2 832

3 209

37 204

36 235

36 235

36 235

23

–

203

226

3 803

4 029

40 264

BAlAnsRäkning
BELOPP i TkR Not 2012-12-31 2011-12-31
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

Övriga skulder

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET kAPiTAL OCH SkULDER

4

5

6

1 000

1 000

101

500

-1 000

-399

601

–

–

36 000

36 000

1

299

202

101

603

37 204

1 000

1 000

100

500

31

631

1 631

89

89

38 100

38 100

19

44

235

146

444

40 264

STÄLLDA SÄkERHETER OCH ANSVARSFöRBiNDELSER
BELOPP i TkR 2011-12-31          2012-12-31
Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

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

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
 
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. 

koncernuppgifter
Företaget är ett delägt dotterföretag (ägarandel 50 % och röstmajoritet) till Bixia ProWin 
AB, org nr 556884-4848 med säte i Linköping.

Av totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 3 % (0 %) av inköpen och 0 % (0) % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. Det har 
skett ett ägarbyte under 2012 som påverkar jämförelsetalen som med nuvarnade ägare 
blir 0 %.

Not 1 Bokslutsdispositioner, övriga

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan
-  Maskiner och andra tekniska anläggningar 89

89

      2012-01-01 – 2012-12-31 

2012-01-01 – 2012-12-31

2011-01-01 – 2011-12-31

2011-01-01 – 2011-12-31

-89
-89

Not 2 Skatt på årets resultat

Aktuell skatteintäkt
Periodens skattekostnad/skatteintäkt
Total redovisad skattekostnad 

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

–
–

–

-11
-11

–

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

2012-12-31

39 300
–

39 300

-3 065
-2 240
-5 305
33 995

2011-12-31

5 500
33 800
39 300

-825
-2 240
-3 065
36 235
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Not 4 Eget kapital

Vid årets början
•  utdelning
Årets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital 

1 000

1 000

Reservfond 

–

–

Fritt eget kapital

631
-30

-1 000
-399

Not 5 Obeskattade reserver

Not 6 Skulder till koncernföretag

Ackumulerade avskrivningar utöver plan :
•  Maskiner och inventarier

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

2012-12-31

–
–

2012-12-31

36 000

2011-12-31

89
89

2011-12-31

38 100

Av obeskattade reserver utgör 0 (23) uppskjuten skatt.  Den uppskjutna skatten ingår ej i
företagets balansräkning.
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Revisionsberättelse





Bixia Vind AB (publ)
Brogatan 1    
Box 1510 
581 15 Linköping

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


