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Solen får gärna skina. Men för oss kan det lika gärna regna och blåsa. Vi gillar alla väder. Och framförallt 
gillar vi att ta tillvara på naturens rena kraft och omvandla den till el. Det är just vad vår verksamhet 
handlar om – att tillsammans med våra kunder skapa mer förnybar el i det nordiska systemet. Det gör 
vi genom att projektera, förvärva, uppföra, sälja, utveckla och förvalta anläggningar. Än så länge har 
det handlat om vindkraftsproduktion, men vår ambition är att även ta tillvara solens kraft. 

För oss är det självklart att värna det nära och lokala. Vi främjar lokala initiativ och krafter. För oss 
handlar det inte om att några få stora aktörer ska förse resten av landet med el. Vi tror på en framtid 
där många mindre aktörer är med och producerar el från naturens krafter och där allt fler företag och 
konsumenter blir självförsörjande på el. 

NYCKELTAL BIXIA PROWIN (mnkr) 
Levererad volym (MWh)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, % 
Avkastning EK, % 

25 105
10

1
38

1

41 538
32

9
36

8

2013 2012

Bixia AB

Bixia Energy Management
100 %

Sjöbo Energi AB
100 %

DOTTERBOLAG: BIXIA AB 2013

Tekniska verken i Linköping AB
Växjö Energi AB
Mjölby Svartådalen Energi AB
Bjäre Kraft ek för 
Södra Hallands Kraft ek för
Nässjö Affärsverk AB
Sandviken Energi AB
Oxelö Energi AB
Borgholm Energi AB
Alvesta Energi AB

54,34 %
14,60 % 

6,57 %
5,61 %
5,61 %
4,37 %
3,77 %
2,19 %
1,81 %
1,15 %
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ÄGARE: BIXIA AB 2013

Bixia ProWin AB

Bixia Gryningsvind AB
20 %

Bixia Vind AB
50 %

Höglandsvind AB 
100 %

Bixia Byggvind AB
100 %

Bixia Fryksdal Energi AB
100 %

DOTTERBOLAG: BIXIA PROWIN AB 2013

Tekniska verken i Linköping AB
Växjö Energi AB
Mjölby Svartådalen Energi AB
Bjäre Kraft ek för 
Södra Hallands Kraft ek för
Nässjö Affärsverk AB
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45,00 %
17,58 % 

7,91 %
6,75 %
6,75 %
5,26 %
4,54 %
2,64 %
2,18 %
1,38 %

ÄGARE: BIXIA PROWIN AB 2013

Innehåll

Kort om Bixia ProWin
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Ett år i förnybara tecken

Aldrig tidigare har vindkraften producerat så mycket el som 
under 2013. Drygt sex procent av den totala elproduktionen i 
Sverige kom från vindkraft. Det är med stolthet vi kan konstatera 
att Bixia ProWin i högsta grad bidragit till att vi fått in mer 
förnybar el i systemet. Det är just det som vår verksamhet handlar 
om – att tillsammans med våra kunder skapa mer förnybar el i det 
Nordiska systemet så att vi blir mindre beroende av kol och olja 
samtidigt som vi får lägre elpriser. 
 Bixia ProWin, som är ett systerbolag till Bixia, bildades under 
2012. År 2013 är därmed företagets första hela räkenskapsår. Det 
är därför extra glädjande att kunna visa ett så positivt resultat. För 
även om vindkraften har producerat mer el än någonsin har det 
varit ett ganska tufft år som producent på grund av det relativt 
låga elpriset. 
 Under året tog vi sju nya vindkraftverk i bruk. Det betyder att 
vi vid årets slut hade sammanlagt 14 verk som vi samäger med 
våra kunder, där vi på Bixia ProWin står för drift och underhåll. 
I början på 2014 kommer vi med stor sannolikhet få tillstånd för 
ett stort antal verk i Sunne. Där planerar vi att upprätta nästa 
generations vindkraftverk som är 200 meter höga. Tekniken går 
hela tiden framåt och verken blir allt effektivare vilket gör att 
lönsamheten ökar. Detta i kombination med att allt fler kunder 
vill ta ett aktivt miljöansvar och bli självförsörjande gör att 
framtidsutsikterna för vår verksamhet ser lovande ut.  
 Även om vindkraft just nu är den kommersiellt mest gångbara 
förnybara energikällan, går utvecklingen inom solel i snabb takt. 
Tekniken inom solel har utvecklats under de senaste åren och 
priserna har, liksom för vindkraften, pressats nedåt. 

Äntligen har vi också börjat slå hål på myten om att solel inte 
fungerar i Sverige. Utmaningen vi inom Bixia ProWin tar oss an 
nu är att, tillsammans med våra kunder, utveckla vår roll som 
pionjär även inom solel. 
 Vi har hunnit med mycket under det gångna året, inte minst 
har vi lyckats certifiera hela verksamheten inom kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö. 
 Det vi är mest stolta över är att vara en motor i den struktur-
omställning vi ser inom elbranschen som handlar om att kunderna 
är med och producerar egen el. Där är vi både pionjärer och 
föregångare. Vi verkar för en framtid där många små aktörer är 
med och producerar el från naturens krafter och där både företag 
och privatpersoner blir självförsörjande på el. 

 
 

VD HAR ORDET

Tom Istgren, vd Bixia AB och Bixia ProWin AB     
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PRODUKTION

2013 – vindkraftens år 
Aldrig tidigare har den svenska vindkraften producerat så mycket el som under 2013, 
sammantaget stod den för drygt sex procent av den totala elproduktionen i landet vilket 
är två procent mer än 2012. Torbjörn Tengstrand är affärsområdeschef på Bixia ProWin 
och en av de drivande krafterna inom vindkraftsutvecklingen i Sverige. 

Torbjörn har arbetat med kraft och energi sedan 1975. Bland annat 
som konstruktör och driftsättare på Ringhals 3 och 4 och som 
systemkonstruktör på Forsmark 3 och Oskarshamn 3, värmeverkschef 
på Mjölby Svartådalen Energi, produktchef process på Scandiaconsult, 
servicechef på Asea Stal och Elekta Instrument, vd på Sigma Energi 

och Miljö, konsult med uppdrag för ABB Alstom Power och Götaverken 
Miljö och teknisk chef på Mjölby kommun. År 2009 inledde han 
sin anställning på Bixia där han ansvarat för att utveckla företagets 
vindkraftsproduktion. Sedan 2012, när Bixia ProWin startade, är han 
affärsområdeschef. 

OM TORBJÖRN TENGSTRAND

Torbjörn Tengstrand, 
affärsområdeschef på
Bixia ProWin.
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– 2013 blev ett bra vindkraftsår ur flera perspektiv. Trots att 
elpriset legat relativt lågt är intresset för att bygga egen vindkraft 
stort hos kunderna. Under året har vi på Bixia ProWin, tillsam-
mans med våra kunder, tagit sju nya vindkraftverk i bruk samt 
lämnat tillståndsansökan för ytterligare 18 vindkraftverk. Utöver 
det har det pågått projektering för 20 verk till där tillståndsansö-
kan kommer att lämnas in under kommande år, berättar Torbjörn 
Tengstrand. 
 Att upprätta vindkraftverk är en lång process från idé till drift. 
Det är många parametrar att ta hänsyn till och många människor 
med olika professioner som är involverade. Av olika skäl är det 
också långt ifrån alla platser som är lämpade för vindkraft. Redan 
innan Torbjörn Tengstrand och hans team på Bixia ProWin beslu-
tar om man ska lämna in en tillståndsansökan eller inte så görs en 
grundlig analys av förutsättningarna. 
 – Jag har ju varit i branschen ett tag och kan ganska snabbt 
avgöra om det är ett bra eller dåligt läge för vindkraft och om 
förutsättningarna är de rätta. Det kan vara hinder av olika slag 
som stoppar processen initialt, alltifrån fladdermöss till försvars-
makten, förklarar Torbjörn. 

Minsta möjliga ingrepp på miljö och kultur
Redan innan en tillståndsansökan lämnas in har ett stort antal 
hinder passerats. Under det gångna året har Bixia ProWin lämnat 
in ansökan för 18 nya verk, bland annat för en vindkraftspark i 
Värmland. 
 – Den mest omfattande delen i en ansökan är oftast den som 
handlar om att beskriva miljöpåverkan. Där tar vi på Bixia ProWin 
in expertis utifrån och har väletablerade samarbeten med några av 
de främsta konsulterna i landet. Det är oerhört viktigt att ta hän-
syn till såväl natur som kultur och att bygga med minsta möjliga 
ingrepp, säger Torbjörn. 

Kvalitets- och miljöcertifiering
Verksamhetsåret 2013 har för Bixia ProWins del gått över förvän-
tan. De kraftverk som varit i byggnation under året har färdig-
ställts enlig plan och driften har kommit igång bra. 
 – Vi har varken haft några tekniska problem eller någon olycka. 
Samarbetena med våra olika partners som exempelvis tillverkare, 
markägare och serviceföretag har fungerat mycket väl och det 
märks tydligt att den erfarenhet vi byggt upp gemensamt har gett 
oss rutin, säger Torbjörn. 

Ytterligare en stor framgång för företaget är att man lyckades 
certifiera hela verksamheten inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 
Dessutom har Bixia ProWin satt upp en nollvision som innebär att 
man inte ska ha några arbetsmiljöolyckor. 
 – Bland de jobb som utförs inom vår verksamhet är de flesta 
med på Arbetsmiljöverkets lista på de 13 farligaste jobben. Vi 
jobbar ju ofta på höga höjder, med höga elektriska spänningar och 
dessutom är det mycket tunga lyft. Trots det har vi lyckats hålla 
vår nollvision under året, säger Torbjörn.  

Billigare än ny kärnkraft
Vindkraft har använts i över 2000 år, främst för att mala säd och 
pumpa vatten. På 1800-talet kom den första vindturbinen som 
kunde generera elektricitet. Men den typ av vindkraftverk som 
vi ser idag har bara funnits ett 30-tal år. Torbjörn Tengstrand 
minns väl när de första små vindkraftverken på omkring 18 meter 
började byggas i Sverige på 80-talet. Nu, 30 år senare, är de över 
hundra meter höga.  
 – Då, på den tiden fnyste de flesta åt vindkraften och det var 
inte många som trodde på att det fanns så stor potential. Jag var 
själv en av skeptikerna och arbetade då som kärnkraftkonstruktör 
på Ringhals. Men det har hänt mycket på 35 år, i takt med att tek-
niken har utvecklats. Idag är det billigare att bygga ny vindkraft 
än att bygga ny kärnkraft. Det högsta vindkraftverket vi byggt 
under året är 100 meter till navet och 150 meter till vingspetsen, 
säger Torbjörn. 

Pionjär med starkt förtroende
Bixia ProWins koncept är unikt. Kunden blir delägare i vindkraft-
verket samtidigt som Bixa ProWin sköter drift och underhåll. 
Genom att äga klimatriktig elproduktion för egen elanvändning 
får kunderna en lägre elkostnad samtidigt som de är med och 
bidrar till den viktiga energiomställningen mot förnybar energi. 
 – Lyckligtvis går trenden mot att allt fler vill ta ett aktivt klimat-
ansvar. Det gör också att intresset för vårt erbjudande blir allt 
större. Vi var pionjärer inom området och har ett starkt förtroende 
på marknaden. Det faktum att vi har ett helhetskoncept med allt 
från projektering till byggnation, drift, underhåll och dessutom 
elhandel genom vårt systerföretag Bixia, gör oss unika, 
säger Torbjörn. 

VÄRT ATT VETA OM VINDKRAFT

Ett vindkraftverk på 2 MW kan försörja 
cirka 1300 hushåll med el.
 
Ett vindkraftverk kan leverera el, i 
varierande grad, under cirka 90 procent 
av årets timmar. Vindkraften producerar 
som mest under årets kalla månader, när 
elbehovet är som störst. 

Under 2013 producerade vindkraften i 
Sverige 9,9 TWh, och hade en installerad 
effekt på cirka 4 500 MW. Det utgör cirka 
6 procent av elanvändningen i Sverige. 
De svenska förutsättningarna för vindkraft 
är mycket goda, tack vare tillgången till 
stora landområden med goda vind-
förhållanden. Vindkraft är den förnybara 

energikälla som på kort- och medellång 
sikt har störst potential att bidra till 
omställningen till ett förnybart samhälle. 
Med en fortsatt stark expansion kommer 
Sverige att kunna exportera förnybar el till 
övriga Europa. 

Precis som i Sverige är vindkraften på 
stark tillväxt internationellt. I dagsläget är 
det den asiatiska marknaden som växer 
mest. Kina är i dag det land i världen med 
mest installerad vindkraftskapacitet.

Danmark, Portugal, Irland och Spanien 
tillhör de europeiska länder som har 
störst andel vindel i sina energisystem. 
I Danmark står vindkraften för över 20 

procent av elen. Även Tyskland är en stor 
vindkraftsnation. På bara ett decennium 
har Tyskland lyckats öka den årliga el-
produktionen från vindkraft till över 
45 TWh – nästan lika mycket som den 
svenska kärnkraften producerar. Sverige 
har 26 procent större landyta än Tyskland 
och betydligt bättre vindlägen, ändå 
räknar Tyskland med att ha sex gånger så 
mycket landbaserad vindkraft som Sverige 
år 2020. 

EU-kommissionen räknar med att vind-
kraften kommer att stå för minst 12 pro-
cent av all el i Europa år 2020. Vindkraften 
kommer därför att spela en viktig roll i att 
uppnå unionens gemensamma klimatmål.

•

•

•

•

•
•

Källa: Svensk Vindenergi, Svensk Energi
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Allmänt om verksamheten
Bixia ProWin AB påbörjade sin verksamhet under 2012 genom en 
utskiftning från Bixia AB. Bolaget ägs av Tekniska Verken i 
Linköping, Mjölby-Svartådalen Energi, Borgholm Energi, Bjäre 
Kraft, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Södra Hallands kraft, 
Växjö Energi, Sandviken Energi samt Alvesta Energi.
 Den huvudsakliga verksamheten är att uppföra, driva och 
förvalta vindkraftproduktion. Under 2013 har Bixia ProWin, 
tillsammans med våra kunder, tagit sju nya vindkraftverk i bruk 
samt inlämnat tillståndsansökan för ytterligare 18 vindkraftverk. 
Projektering pågår för ytterligare ca 20 verk där tillståndsansökan 
kommer att lämnas in under kommande verksamhetsår.
 Under verksamhetsåret har produktionen gått som planerat 
trots en svag inledning på vindåret. Bra tillgänglighet i produktio-
nen har till huvudsaklig del kompenserat för historiskt låga el-
priser. Totalt förvaltar bolaget idag en 70 GWh med en projekt-
portfölj om ytterligare ca 400 GWh.
 Under året har företaget genomgått en certifiering inom 
kvalitet ISO9000, miljö ISO14000 och arbetsmiljö OHSAS18000. 
Bixia ProWin AB arbetar systematiskt för ständig förbättring.  
   
Legal struktur
Bixia ProWin koncernen består av dotterföretagen Bixia Vind AB 
(publ.), Bixia Gryningsvind AB, Bixia Byggvind AB, Höglands-
energi AB samt Bixia Fryksdal Energi AB. Ledning och resurser 
hanteras samordnat mellan systerkoncernen Bixia AB och Bixia 
ProWin AB. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 
Miljöbalken.
    

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Oaktat en framtida prisprognos på elkraft och elcertifikat som 
huvudsakligen indikerar sidledes rörelse i ett relativt lågt pris-
intervall ter sig intresset för vindkraft bland kunderna fortsatt 
starkt. Fokus för bolaget är att fortsätta öka och utveckla sin 
projektportfölj och successivt tillföra ny förnybar  produktion till 
det nordiska kraftsystemet.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 
99 880 448, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning
    Summa
    
Av koncernens fria egna kapital uppgår till, 101 520 tkr (102 728 
tkr), varav föreslås 8 930 tkr (4 713 tkr) bli överfört till bundna 
reserver.
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.    

Förvaltningsberättelse

99 880

99 880
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RESULTATRÄKNING - KONCERNEN
BELOPP I TKR Not

2013-01-01
2013-12-31

2012-02-15
2012-12-31

Nettoomsättning

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Energi, råvaror och material

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Minoritetens andel i årets resultat

Årets resultat

25 218

1 110

5 918

32 246

-377

-8 659

-51

-10 886

12 273

521

-3 969

8 825

8 825

-1 912

809

7 722

 

1

2

8 746

974

592

10 312

-139

-3 108

–

-5 471

1 594

1 429

-2 080

943

943

-609

1 455

1 789

BALANSRÄKNING - KONCERNEN
BELOPP I TKR Not 2013-12-31 2012-12-31
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

 

Finansiella anläggningstillgångar 

Uppskjuten skattefordran 

Andra långfristiga fordringar 

 

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 

Skattefordringar 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

247 592

284

4 421

252 297

7 206

–

7 206

259 503

737

994

5 008

3 699

10 438

56 034

66 472

325 975

3

4

5

8

114 719

444

68 327

183 490

4 262

1 456

5 718

189 208

–

14

5 820

2 176

8 010

89 926

97 936

287 144
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BALANSRÄKNING - KONCERNEN

RESULTATRÄKNING - MODERFÖRETAGET 

BELOPP I TKR

BELOPP I TKR

Not

Not

2013-12-31

2013-01-01
2013-12-31

2012-12-31

2012-02-15
2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 

Bundna reserver 

 

Fritt eget kapital 

Fria reserver 

Årets resultat 

 

 

 

Minoritetsintresse 

 

Avsättningar 

Avsättningar för uppskjuten skatt 

 

Långfristiga skulder 

Övriga skulder 

 

Kortfristiga skulder 

Förskott från kunder 

Leverantörsskulder 

Skatteskulder 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Energi, råvaror och material

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets resultat

1 000

13 643

14 643

93 798

7 722

101 520

116 163

38 113

4 872

4 872

150 048

150 048

–

8 401

3 387

752

4 239

16 779

325 975

3 451

113

3 564

-3

-3 755

-51

-841

-1 086

-250

2 057

-575

146

-6 358

-6 212

1 312

-4 900

9

12

1

2

1 000

4 713

5 713

100 939

1 789

102 728

108 441

38 922

3 512

3 512

103 680

103 680

20 800

1 464

4 970

3 094

2 261

32 589

287 144

1 373

–

1 373

–

-1 080

–

–

293

10

2 026

-297

2 032

-505

1 527

-399

1 128

2013-12-31 2012-12-31

Inga

Inga

Inga

Inga

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - KONCERNEN
BELOPP I TKR

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser
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BALANSRÄKNING - MODERFÖRETAGET
BELOPP I TKR Not 2013-12-31 2012-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Fordringar hos koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

23 158

23 158

29 157

78 477

107 634

130 792

14

510

3 274

758

4 556

4 256

8 812

139 604

3

6

7

–

–

29 407

86 920

116 327

116 327

–

1 316

36

17

1 369

10 497

11 866

128 193

BALANSRÄKNING - MODERFÖRETAGET
BELOPP I TKR Not 2013-12-31 2012-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital (1 000 000 aktier)   

   

Fritt eget kapital   

Balanserad vinst   

Årets resultat   

   

   

Obeskattade reserver   

Ackumulerade avskrivningar utöver plan   

Periodiseringsfonder   

   

Långfristiga skulder   

Skulder till koncernföretag   

   

Kortfristiga skulder   

Förskott från kunder   

Leverantörsskulder   

Skulder till koncernföretag   

Skatteskulder   

Övriga skulder   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   

1 000

1 000

104 780

-4 900

99 880

100 880

6 358

505

6 863

27 000

27 000

–

412

852

389

86

3 122

4 861

139 604

9

10

  

11

1 000

1 000

99 000

1 128

100 128

101 128

–

505

505

20 000

20 000

4 000

41

–

388

1 073

1 058

6 560

128 193

2013-12-31 2012-12-31

Inga

Inga

Inga

Inga

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - MODERFÖRETAGET
BELOPP I TKR

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser
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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 
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 beräk-
nat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

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 skatteef-
fekt 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.
 
Koncernuppgifter     
Företaget är intresseföretag till Tekniska Verken i Linköping AB, org nr 556004-9727 med 
säte i Linköping (ägarandel 45 %). Övriga aktier ägs av nio andra energibolag.
 Höglandsvind AB, org nr 556543-8701, Bixia Byggvind AB, org nr 556785-1208, och Bixia 
Frydals Energi AB, org nr 556884-4830 är helägda dotterbolag. Dotterbolagen Bixia Vind 
AB, org nr 556779-5355, ägs till 50 % och Bixia Gryningsvind AB, org nr 556779-5348, ägs 
till 20 %.     
 Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 5 % (0 %) av inköpen och 
6 % (78 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen 
tillhör.     

Not 6 Andelar i koncernföretag  

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Inköp 
 
Ackumulerade nedskrivningar 
Vid årets början 
Årets nedskrivningar 
 
Redovisat värde vid periodens slut 
 

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 

Dotterföretag / Org nr / Säte 
Höglandsvind AB, 556543-8701, Linköping 
Bixia Gryningsvind AB, 556779-5348, Linköping 
Bixia Vind AB, 556779-5355, Linköping 
Bixia Byggvind AB, 556785-1208, Linköping 

Antal andelar
6 000

200
5 000
1 000

29 407
–

29 407

–
-250
-250

29 157

Andel i %
100,0

20,0
50,0

100,0

2013-12-31 2012-12-31

–
29 407
29 407

–
–
–

29 407

Bokfört värde
19 307

9 500
250
100

29 157

Not 1 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   

Koncernen
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Moderföretaget
Maskiner och andra tekniska anläggningar

-10 726
-160

-10 886

-841
-841

2013-01-01
2013-12-31

2012-02-15
2012-12-31

-5 351
-120

-5 471

–
–

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
 materiella anläggningstillgångar

Vid årets början
Årets nedlagda utgifter 
Avyttringar

68 327
266 359

-330 265
4 421

Koncern Moderföretag

–
–
–
–

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Avyttringar och utrangeringar 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Avyttringar och utrangeringar 
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 
 
Redovisat värde vid periodens slut 

131 737
146 716

-5 500
272 953

-17 018
2 383

-10 726
-25 361
247 592

Koncern Moderföretag

–
24 000

–
24 000

–
–

-841
-841

23 158

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer  

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 

Redovisat värde vid periodens slut

950
950

-506
-160
-666
284

Koncern Moderföretag

–
–

–
–
–
–

Not 2 Skatt på årets resultat  

Periodens skattekostnad [/skatteintäkt] 
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 
 
Uppskjuten skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)] 
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 
Uppskjuten skatt till följd av förändringar av skattesatser  
 
Totalt redovisad skattekostnad i koncernen 

-1 912
–

-1 912

–
–
–

-1 912

2013-01-01
2013-12-31

Koncernen   
Aktuell skattekostnad (-)[/skatteintäkt (+)]

2012-02-15
2012-12-31

-494
-134
-628

166
-147

19
-609

Periodens skattekostnad
Total redovisad skattekostnad i moderföretaget

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

1 312
1 312

1 312
1 312

2013-01-01
2013-12-31

Moderföretaget
Aktuell skattekostnad

2012-02-15
2012-12-31

-399
-399

–
–

Nyttjandeperiod
Koncernen

20 år
7 år

Nyttjandeperiod
Moderföretaget

20 år
–
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Not 9 Eget kapital  

Koncernen
Vid årets början
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital
Årets resultat
Vid årets slut

Moderföretaget
Vid årets början
Koncernbidrag
Skatteeffekt på koncernbidrag
Årets resultat
Vid årets slut

1 000

1 000

Aktiekapital 
1 000

1 000

4 713
 8 930

13 643

Reservfond 
–

–

102 728
-8 930
7 722

101 520

Fritt eget kapital
100 127

5 965
-1 312
-4 900
99 880

Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital

Not 10 Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:
•  Maskiner och inventarier 
Periodiseringsfonder
•  Avsatt beskattningsåret 2012

6 358

505
6 863

2013-12-31 2012-12-31

–

505
505

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början  
Tillkommande fordringar  
Reglerade fordringar  
Redovisat värde vid periodens slut

86 920
–

-8 443
78 477

2013-12-31 2012-12-31

–
86 920

–
86 920

Not 8 Andra långfristiga fordringar

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

1 456
–

-1 456
–

      Koncern Moderföretag

–
3 274

–
3 274

Not 11 Skulder till koncernföretag, långfristiga Not 12 Övriga skulder, lång- och kortfristiga

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen27 000 150 048
150 048

2013-12-31
      

Koncern2012-12-31 Moderföretag

20 000 –
–

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer  
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Styrelse
Ordinarie styrelseledamöter   
Klas Gustavsson (ordförande) Tekniska Verken i Linköping AB (publ)
Gösta Gustavsson Tekniska Verken i Linköping AB (publ)
Lena Svensk Mjölby Svartådalens Energi AB
Greger Phalén Nässjö Affärsverk AB
Tommy Karlsson Södra Hallands Kraft Ek. för
Sören Carlsson Oxelö Energi AB
Per Österberg Växjö Energi AB
Stig Bertilsson Borgholm Energi AB
Håkan Eriksson Bjäre Kraft Ek. för
Niclas Reinikainen Sandviken Energi AB
Gert Bengtsson Alvesta Energi AB

Suppleanter
Henrik Valent Tekniska Verken i Linköping AB (publ)
Leif Tollén Tekniska Verken i Linköping AB (publ)
Carina Jönsson Mjölby Svartådalens Energi AB
Jan Öhlin Nässjö Affärsverk AB
Per Alm Oxelö Energi AB
Ann-Mari Ståhlberg Växjö Energi AB
Vakans  Borgholm Energi AB
Gunnar Ekman Bjäre Kraft Ek. för
Thomas Jönsson Södra Hallands Kraft Ek. för
Vakans Sandviken Energi AB
Anders Malmqvist Alvesta Energi AB



Bixia ProWin AB
Brogatan 1    
Box 1510 
581 15 Linköping

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


