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BIXIA I KORTHET
Solen får gärna skina. Men för oss på Bixia kan det lika gärna regna och blåsa. 
Vi gillar väder. Och framförallt gillar vi att ta tillvara på naturens rena kraft och 
omvandla den till el. Helst ska elen användas så sparsamt som möjligt och i 
närheten av källan. Därför jobbar vi på Bixia för att bygga ut den närproducerade 
förnybara elen. Vi är ett av de elbolag som köper in mest närproducerad el i 
hela Norden. Samtidigt ger vi ekonomiskt stöd till närproducenter av förnybar el 
genom Bixia Miljöfond. 
 För oss är det självklart att värna det nära och lokala. Det betyder att vi finns 
nära våra kunder och producenter, vilket gör det både enkelt och tryggt att vara 
kund hos Bixia. 
 Det är flera faktorer som skiljer oss från andra elbolag. Men det viktigaste är 
att vi verkar för en framtid med mer närproducerad förnybar el. 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 små aktörer är med och producerar el från naturens 
krafter och där allt fler företag och konsumenter blir självförsörjande på el.
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VISSTE DU ATT...

Fördelning per kraftslag 
av totala årsproduktionen 
i Sverige 2015 (GWh). 
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1 ISLAND  51 921
2 NORGE  23 446
3 FINLAND  15 795
4 LUXEMBURG 15 672
5 KANADA  15 474
6 SVERIGE  14 360
7 USA  13 156

ELANVÄNDNING I VÄRLDEN 
per invånare (kWh) och år

23%
... SÅ MYCKET HAR ELEN 
FRÅN VATTEN OCH VINDKRAFT 
ÖKAT MELLAN 2014 & 2015

64 284

61 919

11 270

12 177

VATTENKRAFT

KÄRNKRAFT

VINDKRAFT

ÖVRIGT

76 101

55 500

16 686

12 964

2014 2015KRAFTSLAG

Källa: Bixia & Svensk Energi

I Sverige är elanvändningen per 
invånare relativt hög jämfört 
med andra länder. Det beror på 
att vi bor i ett land som är både 
kallt och mörkt under stora delar 
av året och att vi har mycket 
elintensiv industri.
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Nyckeln till framgången är framförallt våra medarbetare och den 
höga kompetens som finns inom Bixia. Det visar sig bland annat i 
vår krafthandel hos dotterbolaget Bixia Energy Management som 
lyckats behålla sin plats som en av Nordens bästa krafthandlare 
över tid. Ytterligare ett kvitto på vår framgång är att vi lyckats 
höja våra värden i den kundnöjdhetsmätning som branschen gör. 
Vi ligger över branschens genomsnitt hos såväl privatkunder som  
företagskunder, något vi är väldigt stolta över. Vi har också en 
unik relation med våra många småskaliga elproducenter där vi tar 
ett stort ansvar som rådgivare. 

Ett omfattande strategiskt omstruktureringsarbete har genomförts 
under året, utifrån styrelsens långsiktiga plan för att skapa ett 
starkt och robust Bixia inför framtiden genom att förbättra resul-
tatet och minska kostnaderna. I februari fattades därför beslutet 
att göra en samlokalisering där sju av företagets tio lokala kontor 
skulle läggas ner och ett nytt försäljningscenter byggas upp med 
placering i Nässjö. I samband med detta erbjöds 35 medarbetare 
att följa med sina arbetsuppgifter till en ny geografisk placering. 
Det nya försäljningscentret i Nässjö invigdes i oktober och 
fungerar som ett nav i verksamheten, där huvudkontoret ligger i 
Linköping och krafthandel och finansavdelning i Växjö. 
 Även i ägarledet har det skett förändringar under året. I maj 
valde Växjö Energi av strategiska skäl att lämna elhandelsaffären. 
Av samma skäl valde även Bjäre Kraft och Södra Hallands Kraft 
att lämna Bixia, men med ett bibehållet samarbete. I samband med 
förändringarna ökar Bixias majoritetsägare Tekniska verken sin 
ägarandel till 73,24 procent. 

2015 präglades av flera stora förändringar även ute på marknaden. 
Elpriserna nådde de lägsta nivåerna på 15 år och dessutom upp-
nåddes rekord i vindkraftsproduktionen, vid ett flertal tillfällen.   
Samtidigt genomgår hela energibranschen strukturella förändring-
ar med tydliga branschglidningar. Det är i och för sig inget unikt, 
många branscher, till exempel telekom, har genomgått liknande 

förändringar. I praktiken kan det innebära att våra konkurrenter-
na kan se annorlunda ut när nya aktörer dyker upp, att kunderna 
ställer nya krav och att lagstiftningen förändras. Dessa strukturella 
förändringar är också bakgrunden till att vi har vidtagit de åtgär-
der och satsningar som gjorts under 2015. 
 Genom att bygga upp ett helt nytt försäljningscenter vill vi 
vara tidigt ute för att möta upp mot de nya utmaningarna. Vi har 
anställt nya medarbetare och utformat arbetsmiljö och teknik från 
grunden och utifrån de speciella behov som krävs för ett effektivt 
och framgångsrikt försäljningsarbete. Det är härifrån vi ska driva 
vår kärnverksamhet. Det är härifrån vi ska sälja förnybar el till 
kunder i hela landet. Det är här som ett av landets och branschens 
absolut vassaste försäljningskontor finns!

Vi brinner för förnybar elproduktion och har ett långsiktigt och 
hållbart förhållningssätt. Alla våra privatkunder har 100 procent 
förnybar el och snart kommer även alla våra företagskunder att 
ha enbart 100 procent förnybar el, många har det redan. Vi är 
dessutom en av de absolut största aktörerna i Norden på att köpa 
in närproducerad, småskalig el. Under förra året köpte vi cirka två 
terrawattimmar, vilket motsvarar energianvändningen för hela 
160 000 hushåll. Vi på Bixia vill att alla ska ha möjlighet att välja 
förnybar el från sol, vind och vatten. Men idag är det inte möjligt 
eftersom den förnybara elen inte räcker, därför är vi glada för 
att fler och fler väljer att producera sin egen el. Genom att köpa 
överskottselen och sälja den vidare till våra kunder är vi med och 
bidrar till en hållbar framtid.  

Mikael Hansevi

Ett robust Bixia för framtiden
VD HAR ORDET

Det är mycket glädjande att kunna redovisa ett positivt resultat på 41,8 miljoner kronor, det 
är en kraftig resultatförbättring jämfört med året innan. Detta har vi lyckats åstadkomma trots 
utmanande omvärldsfaktorer och ökad konkurrens samtidigt som vi har påbörjat ett 
omfattande internt omstruktureringsarbete. 



5



6

Verksamheten
Tekniska Verken i Linköping AB (publ) och Mjölby-Svartådalen 
Energi AB bildade Bixia AB år 1997 för att efter avregleringen kun-
na bedriva elhandel gemensamt. Under årens lopp har flera energi-
bolag anslutit sig som ägare. Vid ingången av 2015 var det 10 
ägare; Tekniska Verken i Linköping AB (publ), Mjölby-Svartådalen 
Energi AB, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Bjäre Kraft, Nässjö 
Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft 
samt Växjö Energi.  Under året har Växjö Energi, Bjäre Kraft  och 
Södra Hallands Kraft lämnat sitt ägarskap av strategiska skäl.
 Bixia har ett helägt dotterbolag, Bixia Energy Management AB 
som är ett värdepappersbolag och bedriver verksamhet inom 
ramen för tillstånd från Finansinspektionen.
 2015 har varit ett år präglat av ekonomiska utmaningar för el-
bolaget Bixia. Bolaget har under året sett över sin verksamhet 
utifrån de förändringar som hela branschen står inför. Det handlar 
bland annat om nya regler för elmarknaden som kan innebära att 
alla elkunder måste göra ett aktivt val av elleverantör. Ett omfat-
tande omstruktureringsarbete har under året genomförts, vilket 
bl.a. innebar att Bixia avvecklade 7 av 10 kontor.
 Bolaget fortsatte under året sitt systematiska arbete för stän-
diga förbättringar. 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 kund-
relation öka tillväxten, höja lönsamheten, säkerställa styrning och 
kontroll samt uppnå skalfördelar.
 Bixia reserverade i boksluten 2012 samt 2013, av försiktighets-
skäl, ett större belopp avseende ett återvinningskrav från Saab 
Automobile ABs konkursbo. Bixia bedömer alltjämt att återvin-
ningskravet helt saknar saklig grund och bestrider därmed kravet 
fullt ut. Bixia avser att låta reservationen kvarstå under hela den 
juridiska processen och är därmed reserverat även under 2015.

Bolagsstyrning
Styrningen av verksamheten sker genom styrelsen. Styrelsen för 
moderbolaget, Bixia AB består av 10 ordinarie ledamöter och 10 
suppleanter. Vid styrelsemötena deltar normalt VD och vice VD.
 Bolaget har under räkenskapsåret haft fem ordinarie styrelse-
möten, två extra styrelsemöten och ett styrelseseminarium. Vid 
styrelsemöten informeras alltid styrelsen om koncernens och 
moderföretagets verksamhetsutveckling och utveckling av finan-
siella ställning. Styrelsen godkänner årligen bolagets affärsplan, 
ettårsbudget samt bolagets policys.
 Koncernledningen bestod under huvuddelen av 2015 av VD, 
vice VD, finanschef, chef försäljning och marknad, chef verksam-
hetsutveckling/kundadministration och PA- konsult. Ledningen 
sammanträder normalt två gånger per månad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
En samlokalisering till kontor i Linköping, Nässjö och Växjö har 
skett löpande under året. Kontor har stängts på orterna  Alvesta, 
Göteborg, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla och 
Ängelholm. I samband med denna samlokalisering har även antal 
medarbetare minskat med cirka 30 personer (inklusive inhyrd 
personal).
 

Växjö Energi AB, som varit delägare i elhandelsbolaget Bixia AB
sedan januari 1999, valde av strategiska skäl att avsluta sitt enga-
gemang i elhandelsaffären i slutet av maj 2015. Aktierna i bolaget 
har löst till ett värde av 45 miljoner kronor. Bixia och Växjö Energi 
har även ingått ett femårigt affärsavtal. En proportionerlig fördel-
ning av ägarandelarna har skett mellan kvarvarande ägare och 
aktiekaptialet återställdes genom en fondemission.
 Bjäre Kraft ekonomisk förening och Södra Hallands Kraft eko-
nomisk förening som båda gick in som delägare i Bixia AB 2010, 
valde i december 2015 av strategiska skäl att lämna sitt delägande. 
Båda bolagen tecknar samtidigt ett långsiktigt samarbetsavtal med 
Bixia. Bixia löste in Bjäre Kraft och Södra Hallands aktier i bolaget 
till ett värde av totalt 62 miljoner kronor, lika fördelat mellan Bjäre 
Kraft och Södra Hallands Kraft. Ägarandelarna fördelades propor-
tionerligt och Tekniska verken ökar sin ägarandel andel från 
63,63 procent till 73,24 procent. Även denna gång återställdes 
aktiekapitalet via en fondemission.

Marknad och varumärke
Generellt har kundnöjdheten i energibranschen utvecklats positivt 
under 2015 och idag är kunderna lika nöjda med sitt elhandels-
företag som de är med sina banker. Allt fler kunder visar ett större 
intresse för var den el de köper kommer ifrån. Det gör att vårt 
långsiktiga arbete för att öka andelen närproducerad förnybar el nu 
även återspeglar sig på kundnöjdheten. Vi ligger över branschens 
medelindex för båda segmenten, privat- och företagskunder. 
Privatkundernas index har sedan 2011 ökat från 67 till 70 och där 
ligger vi nu 2 enheter över branschindex. På företagsmarknaden 
har vi lyckats ännu bättre, där har vi gått från ett index på 62.3 år 
2011 till 74,5 2015, vilket är nästan 9 enheter över branschindex.
 Bixia Miljöfond har under 2015 avsatt totalt 1,3 mnkr, varav en 
del kom från miljötillvalet Bixia Nära. Totalt betalades 1,0 mnkr ut 
för beviljade ansökningar. Under hösten togs ett beslut i miljöfon-
dens ledning, med anledning av den pågående flyktingströmmen 
i Europa, att från Bixia Miljöfond bevilja och dela ut pengar till 
Erikshjälpens insatser i flyktingdrabbade områden.

Försäljning konsument
Konkurrensen på konsumentmarknaden har även accentuerats 
under 2015. Det råder fortsatt extremt prisfokus på marknaden. 
Under året har vi fortsatt fokusera på att behålla befintliga kunder 
och rekrytera nya kunder. Till skillnad från förra året valde vi i år 
att prova med att koppla marknadsföringen mot konsument till 
kundens landskap och till våra ägarorter, exempelvis i Linköping 
och Mjölby har vi kommunicerat att vi erbjuder el från Östergöt-
land och är en del av Tekniska verken och Mjölby-Svarådalen 
Energi. Just för att göra det relevant, ge en konkret känsla att vi är 
både lokala och nära med vår närproducerad el.
 Strax före semestern lanserade vi ett nytt intranät, ”Elmer”. 
Målet är att det nya intranätet ska ligga till grund för och skapa 
mycket mer social interaktion. Det ska vara en samarbetsyta och 
plattform för diskussionsforum, erfarenhetsutbyte, projektrum och 
grupprum och man ska även kunna kommentera frågor och dis-
kussioner för att dela erfarenheter. Vi kommer att samla alla Bixias 
kanaler av sociala medier i en så kallad ”Social hub”. Det nya 
intranätet kommer att vara responsivt det vill säga anpassad och 

Förvaltningsberättelse
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tillgänglig för att kunna läsas i mobilen, surfplattan etc. Framför-
allt kommer det framöver bli möjligt för alla våra kundservice-
medarbetare att få ta del av Elmer och i det får de en ökad delaktig-
het. Det är också en viktig faktor för att stärka varumärket internt, 
vilket i sin tur självklart har en direkt effekt på varumärket externt.
 Årets avslutades med engagemang i Musikhjälpen. Det var 
självklart att vi skulle vara med i Musikhjälpen, särskilt eftersom 
årets tema var ”Ingen ska behöva fly undan klimatet”.

Försäljning företag
Våra företagskunder fortsätter att efterfråga klimatriktiga avtal 
med exempevis Bra Miljöval som tillägg. Målet, i enlighet med 
Bixias affärsplan, om att samtliga leveranser från och med 
2018/2019 ska utgöras av el från förnybara källor står fortfarande 
fast. Bixias framgångsrika arbete med inköp av elproduktion från 
lokala producenter har fortsatt under 2015. Genom goda villkor 
och bra hantering av lokal produktion är Bixia fortsatt en av de 
största inköparna av närpoducerad elproduktion i Sverige.

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 Commodities samt bilateralt. Bolaget tar 
inga egna positioner. Bixia Energy Management bedriver verk-
samhet inom ramen för tillstånd från Finansinspektionen.
 Bixiakoncernens riskminimerande säkringsstrategi fungerade 
väl under 2015. Bixiakoncernen har en finansiell riskpolicy och risk-
modell omfattande såväl elhandels- som valutapolicy samt övriga 
finansiella och fysiska instrument som hanteras. Detta innebär att 
bolaget har en väl fungerande modell för riskhantering som ut-
vecklas och anpassas kontinuerligt till de förutsättningar och krav 
som ställs på en aktiv aktör på elmarknaden. Riskmodellen täcker 
hela värdekedjan avseende elhandel; både krafthandels-, elförsälj-
nings- och elinköpsverksamheten. De risker som ägnas speciell 
uppmärksamhet är volym-, pris- och profilrisk samt valutarisk.
Inför vintern 2015/2016 har risken för effektbrist liksom volym- 
och profilrisker beaktats och åtgärder för att begränsa riskerna har 
vidtagits.

Elmarknaden
Spotpriset under 2015 blev det lägsta sedan 2000. Jämfört med 
2014 blev priset 2015 drygt sju öre per kWh lägre. Under 2015 föll 
det betydligt mer nederbörd än normalt vilket innebar att även 
tillrinningen i vattenmagasinen var mycket över normal. Vidare 
var även 2015 ett milt år där medeltemperaturen i Sverige ham-
nade cirka två grader över normalt. Den hydrologiska balansen 
hamnade i snitt på plus en TWh, jämfört med 2014 då den hydro-
logiska balansen i snitt var minus sju TWh. Vindkraften fortsätter 
att öka i Norden och då speciellt i Sverige. Under 2015 slogs det 
flera vindkraftsrekord i Sverige. Första helgen i december stod 
vindkraften för 30 procent av Sveriges elkonsumtion. Vindkraften 
i Norden utgjorde nio procent av den totala produktionen, under 
2014 var den siffran sju procent. Kärnkraften levererade mindre 
el än under 2014 och har under 2015 i snitt legat på 73 procent av 
den maximala produktionen. Vattenkraften har under året stått för 

60 procent av den nordiska elproduktionen medan kärnkraften 
bidragit med 20 procent.
 Nettoexporten av kraft ut från Norden ökade under 2015 och 
totalt exporterades närmare 15 TWh el från Norden till grann-
länderna. 
 Jämfört med referenspriset på den nordiska elbörsen, system-
priset, blev spotpriserna i Sverige under 2015 något högre. De två 
nordligaste områdena i Sverige hamnade 0,2 öre per kWh över 
systempriset medan område Stockholm fick 1,0 öre per kWh högre 
pris. Södra Sverige, Malmö, hamnade högst av de svenska områ-
dena med 1,8 öre per kWh över systempriset.

Försäljning och resultat
Koncernens totala intäkt uppgick under året till 2 003 mnkr 
(2 277 mnkr) en minskning med 274 mnkr. Intäktsminskningen 
beror främst på lägre priser.
 Av de totala intäkterna svarade nettoomsättning exklusive 
punktskatter för 1 995 mnkr att jämföra med 2 272 mnkr för 2014. 
Nettoomsättningen minskade därmed med 12 procent. För Bixia 
uppgick försåld volym 2015 till cirka 5,5 TWh mot cirka 5,4 TWh 
2014 - en ökning med 2 procent.
 Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar 
(EBITDA) uppgick till 49,5 mnkr (20,7 mnkr).
 Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar uppgick till 
-8,2 mnkr (-13,4 mnkr).
 Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 41,3 mnkr  
(7,3 mnkr), det vill säga en ökning med 34 mnkr.
 Resultat från finansiella intäkter och kostnader minskade från 
år 2014 till år 2015. Detta som en följd av lägre räntenivå.
 Resultat efter finansiella poster uppgick därmed till 41,8 mnkr 
(8,7 mnkr).

Investeringar, finansiering och finansiell ställning
Koncernens balansomslutning uppgick vid årets slut till 820 mnkr 
att jämföra med 914 mnkr vid årets början.
 Bolaget har haft få investeringar och de uppgick till ett belopp 
på 2,9 mnkr under året.
 Nettokassaflödet från den löpande verksamheten är 118,9 
(-35,2 mnkr).
 Det egna kapitalet uppgick till 412 mnkr (488 mnkr) och solidi-
teten för koncernen uppgick till 50 % (53 %). Minskningen av det 
egna kapitalet beror på att Bixia löste ut tre delägare under året.

Risker och riskhantering
Koncernen exponeras genom sin verksamhet för en mängd olika 
risker vilka nedan indelas i finansiell risk, operationell risk och 
strategisk risk. 
 Bixia tillämpar ett medvetet och balanserat risktagande där 
affärstransaktioner granskas både från lönsamhets- och riskper-
spektiv. Koncernen arbetar aktivt med att identifiera, förstå och 
reducera risker eller dess möjliga konsekvenser för att erhålla en 
acceptabel riskexponering.
 Nedan beskrivs valda exempel på risker som koncernen är ex-
ponerad för samt vilka åtgärder som vidtas för hantera respektive 
risk.
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Finansiell risk
Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförut-
sägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att 
säkra tillgången på kapital samt reducera volatilitet i resultat.
 Styrelsen upprättar skriftliga policyer såväl för den övergripande
riskhanteringen som för specifika områden, såsom elprisrisk, 
valutarisk, kreditrisk, användning av derivatinstrument och 
finansiella instrument som inte är derivat. Koncernen använder 
derivatinstrument för att säkra viss riskexponering. Riskhantering-
en sköts dels av Bixias finansavdelning samt av Bixias dotterbolag 
Bixia Energy Management AB. Finansavdelningarna identifierar, 
utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med de 
operativa enheterna.

Elprisrisk
Koncernens försäljning av el till kunder, och inköp av elproduk-
tion från lokala producenter, sker såväl till rörliga som fasta priser. 
Utöver detta finns det även mer individuellt anpassad hantering 
till större aktörer i form av portföljförvaltningsavtal. I dessa sam-
arbeten väljer kunden/producenten, oftast i dialog med Bixia, hur 
stor andel av leveransen som ska vara fast respektive rörlig del.
 Bixias nettobehov av el köps in på Nord Pool spot till markna-
dens rörliga spotpris. Sverige är indelat i fyra elområden vilket 
kan innebära att priserna skiljer sig åt mellan elområdena och även 
att priserna avviker från systempriset (snittpriset) i Norden. För att 
hantera denna risk vid fasta priser  används finansiella eltermin-
skontrakt  som säkrar systempris (snittpris för Norden), och dess-
utom används prisdifferenskontrakt som säkrar skillnaden mellan 
systempris och områdespris. Styrelsen i Bixia AB fastställer minst 
årligen den policy för elhandel som reglerar såväl risknivå som på 
vilket sätt riskerna ska begränsas, styras och kontrolleras.
 Policyn reglerar även hur verksamheten ska bedrivas inom 
elhandelsbolaget Bixia Energy Management AB som har Finans-
inspektionens tillstånd för att bedriva finansiell elhandel på upp-
drag av andra. Detta ställer särskilda krav på dokumenterad och 
verifierad struktur och kontroll i verksamheten.

Volymrisk
Vid koncernens försäljning av el till slutkund uppstår en volym-
risk motsvarande avvikelser mellan förväntad och faktiskt leve-
rerad volym. Avvikelsen kan bero på flera orsaker såsom väder 
(temperaturer, vind), konjunkturer eller ändrade förhållanden 
(byte värmekälla, ny produktionsanläggning). Koncernen arbetar 
löpande med kundklassificering, analyser av vädrets påverkan av 
volymer samt med väderprognoser för att beräkna en prognos-
tiserad volym som ligger så nära utfallet som möjligt. Med den 
prognostiserade volymen som bas säkras elprisrisken.

Valutarisk
Den finansiella elmarknaden i Norden prisätter el i euro. Den 
genom elhandeln uppkomna valutarisken reduceras med hjälp av 
valutaterminer.

Kreditrisk
Kreditrisk uppstår genom likvida medel, derivatinstrument, tillgodo-
havanden hos banker och finansinstitut samt kreditexponeringar 
gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade 
transaktioner.
 Exponeringen för kreditrisk avseende kundfordringar är begrän-
sad för koncernens produkter och tjänster eftersom koncernen har 
ett stort antal kunder där ingen enskild kund står för väsentlig del 
av koncernens omsättning. För att minimiera kreditförlusterna 

analyseras kreditrisken för varje ny större företagskund varefter 
kundens kreditvärdighet och betalningsförmåga följs upp löpande,
vid behov införskaffas säkerheter. För samtliga kunder bedrivs 
aktiv kreditbevakning och inkassoverksamhet i samverkan med 
externt kredithanteringsföretag.
 Risken för att avtalspart inte uppfyller sina förpliktelser gällande
avtalade transaktioner inom elhandeln kallas även för motparts-
risk. Koncernen begränsar risken genom att en hög andel av 
kontrakten tecknas med Nasdaq som motpart där kontrakten är 
clearade. För övriga, så kallade bilaterala kontrakt, hanteras risken 
genom att fortlöpande upprätta en motpartslista där limiter defi-
nieras där hänsyn tas till avtalsparternas ekonomiska nyckeltal, 
ägarstruktur samt kontraktens avtalslängd.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk avser risken för att koncernen inte har möjlig-
het att finansiera sitt kapitalbehov, på såväl kort som lång sikt. 
Kassaflödesprognoser upprättas för både kort och lång sikt vilka 
analyseras löpande av företaget. På kort sikt säkerställer koncer-
nens checkräkningskredit att tillräckliga reserver finns för att möta 
oförutsedda händelser. På balansdagen hade koncernen elcertifi-
kat och utsläppsrätter på 234 mnkr (238 mnkr). Koncernens kassa 
uppgick till 62 mnkr (53). Likviditetsrisken är därmed mycket låg.

Operationell risk
Juridisk risk
Bixia förebygger juridiska risker bland annat genom att samarbeta 
med jurister i löpande affärsprocesser och vid tvister. Bolaget har  
reserverat för en potentiell juridisk risk kopplad till genomförda 
leveranser och erhållen betalning från Saab Automobile AB under 
period då Saab Automobile var på obestånd. Konkursförvaltaren 
har därefter stämt ett stort antal leverantörer för betalningar som 
erhållits för leveranser under denna period. Bixia AB bestrider 
ärendet i sin helhet. Reservation har i enlighet med försiktighets-
principen gjorts redan 2012 och 2013 på det krav som riktats mot 
bolaget.

Strategisk risk
Bixia är exponerad mot en mängd olika faktorer som är svåra att 
påverka. För att hantera strategisk risk arbetar koncernen bland 
annat med omvärldsbevakning.

Politisk risk
Koncernens verksamheter påverkas i hög utsträckning av politiska 
beslut inom energi- och miljöområdet. De politiska besluten kan 
vara såväl på lokal nivå, nationell nivå eller EU-nivå. Anpassning 
till politiska beslut driver oftast kostnader och skapar utmaningar 
för långsiktigt planeringsarbete. Bixia bedriver omvärldsbevak-
ning samt tillhör och medverkar i olika nationella och internatio-
nella branschorganisationer för att tillvarata koncernens intressen.

Miljörisk
Miljörisker är händelser som innebär hot mot miljön och person-
skador. Dessa kan dessutom i sin tur leda till allvarliga imageskador 
och stora ekonomiska förluster. Koncernens samlade miljörisker 
analyseras och följs upp löpande. För att identifiera olycksrisker 
och potentiella nödlägen genomförs riskanalyser vart annat år.

Personal
Hälsa och säkerhet är två viktiga områden för koncernen. Genom 
att arbeta förebyggande med hälsa och säkerhet skapar vi en tryg-
gare miljö för våra medarbetare.
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FLERÅRSÖVERSIKT

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har resulterat i en ny arbets-
miljöorganisation. Sjukfrånvaron är fortsatt låg inom koncernen 
och det aktiva hälsoarbete som bedrivs bedöms ha bidragit till 
detta.
 Likabehandling, arbetsmiljö, ledarskap, kompetens och orga-
nisation får alla höga resultat. Det finns dock fortsatt potentiella 
förbättringsområden inom arbetsmiljö, ledarskap och kompetens/
organisation. Resultatet har genererat olika handlingsplaner för 
att ge önskade förbättringar. Engagerade och motiverade medar-
betare är en förutsättning för att koncernen ska nå sina långsik-
tiga mål. Därför är det viktigt att alla medarbetare har en tydlig 
målbild och får en återkoppling på sin prestation. Under förra 

året har alla koncernens chefer utbildats i målstyrning genom 
medarbetarsamtal. Nytt gemensamt ramverk har tagits fram och 
som gäller samtliga medarbetare. Målstyrning är grunden för att 
på alla nivåer driva och följa upp verksamheten.
 Medelantal anställda uppgick till 100 (117) och andelen kvinnor 
utgjorde 56 % (58 %).

Miljö
Bixia bidrar till att minska klimatpåverkan på sikt genom att köpa 
in en hög andel närproducerad förnybar el samt till att skapa mer 
förnybar energi genom Bixia Miljöfond. Bixia AB är miljöcertifierat 
i enlighet med ISO 14001 sedan 2009.

KONCERNEN I MNKR 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning exkl. punktskatter 1 995 2 272 2 639 2 818 3 341
Rörelseresultat 41 7 75 38 53
Resultat efter finansiella poster 42 9 78 40 54
Balansomslutning 820 914 950 1 113 1 331
Eget kapital 412 488 481 430 513
Kassaflöde från den löpande verksamheten 119 -35 139 -45 405
Soliditet, % 50 53 51 39 39
Avkastning på eget kapital, % 9 2 17 9 11
Avkastning på totalt kapital, % 5 1 8 3 4
Antal anställda, st 100 117 111 109 96

MODERFÖRETAGET I MNKR 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning exkl. punktskatter 1 996 2 273 2 633 2 799 3 338
Rörelseresultat 41 7 61 36 41
Resultat efter finansiella poster 41 8 78 38 45
Balansomslutning 833 926 963 1 087 1 220
Eget kapital 359 435 422 380 471
Kassaflöde från den löpande verksamheten 120 -36 139 -32 305
Soliditet, % 49 52 50 39 41
Avkastning på eget kapital, % 9 2 17 8 9
Avkastning på totalt kapital, % 5 1 8 3 3
Antal anställda, st 91 95 97 95 85

* Pris el +/- 1% +/- 2 mnkr
* Volym el +/- 3% +/- 6 mnkr Avsättes till reservfonden

Fondemission
Utdelning (453 494 aktier * 27 kr) 12 244
Balanseras i ny räkning, tkr 238 349
Summa, tkr 250 593

Åren 2011-2012 har inte räknats enligt K3.

Resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 
250 592 607,00 kr.

Känslighetsanalys
Påverkan på rörelseresultatet vid förändring enligt nedan:

Förväntad framtida utveckling 
Elbranschen står inför omfattande förändringar. Fortsatt påver-
kan på elhandelsmarknaden genom exempelvis regleringar och 
lagstiftning kommer att kräva utveckling ur nya perspektiv. Att 
vara lyhörd och flexibel i kunddialogen kommer att vara mycket 
viktigt under kommande period. Att bli lyckosam i dessa framtida 
utmaningar kommer kräva ett konstruktivt förändringsarbete. 
Fokus för bolaget framöver kommer att ligga på ett effektivitets- 
och produktivitetsperspektiv för att framledes skapa förutsätt-
ningar för att bolaget fortsatt ska vara en långsiktig stark aktör på 
elmarknaden.
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RESULTATRÄKNING 
BELOPP I TKR Not

Koncernen
2015

Koncernen
2014

Moderföretaget
2015

Moderföretaget
2014

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 1 994 788 2 271 822 1 996 253 2 273 281
Övriga rörelseintäkter 8 064 4 717 8 064 4 717

2 002 852 2 276 539 2 004 317 2 277 998
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -1 773 385 -2 048 276 -1 773 227 -2 048 379
Övriga externa kostnader 4, 5 -104 546 -127 743 -114 901 -140 411
Personalkostnader 6 -74 589 -79 092 -66 499 -67 868
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -8 155 -13 361 -8 155 -13 361
Övriga rörelsekostnader -828 -746 -828 -746

-1 961 503 -2 269 218 -1 963 610 -2 270 765

Rörelseresultat 41 349 7 321 40 707 7 233

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 787 1 469 785 1 307
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -300 -83 -156 -78

487 1 386 629 1 229

Resultat efter finansiella poster 41 836 8 707 41 336 8 462

Bokslutsdispositioner 9 – – -100 8 259

Resultat före skatt 41 836 8 707 41 236 16 721

Skatt på årets resultat 10 -9 795 -2 430 -9 661 -4 202

Årets resultat 32 041 6 277 31 575 12 519

Varav hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 6 277



11

BALANSRÄKNING
BELOPP I TKR Not

Koncernen
2015-12-31

Koncernen
2014-12-31

Moderföretaget
2015-12-31

Moderföretaget
2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella  anläggningstillgångar
Goodwill 11 20 851 28 495 20 851 28 495

20 851 28 495 20 851 28 495
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 79 84 79 84
Inventarier, verktyg och installationer 13 3 460 1 506 3 460 1 506
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 14 – 437 – 437

3 539 2 027 3 539 2 027
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 15 198 15 198
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 5 5 5 5
Uppskjuten skattefordran 17 661 683 15 174 15 173
Andra långfristiga fordringar 18 10 930 11 907 9 087 10 048

11 596 12 595 39 464 40 424

Summa anläggningstillgångar 35 986 43 117 63 854 70 946

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 242 316 242 316
Förskott till leverantörer – 255 – 255

242 571 242 571
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 207 943 247 622 207 935 247 619
Fordringar hos koncernföretag 45 441 54 991 45 818 54 991
Elcertifikat, utsläppsrätter, ursprungsgarantier etc 233 846 238 460 233 846 238 460
Aktuell skattefordran 3 758 8 786 3 210 8 488
Övriga fordringar 22 189 18 040 21 084 16 924
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 208 746 249 839 208 668 249 595

721 923 817 738 720 561 816 077

Kassa och bank 61 920 52 883 48 536 38 793

Summa omsättningstillgångar 784 085 871 192 769 339 855 441

SUMMA TILLGÅNGAR 820 071 914 309 833 193 926 387
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BALANSRÄKNING
BELOPP I TKR Not

Koncernen
2015-12-31

Koncernen
2014-12-31

Moderföretaget
2015-12-31

Moderföretaget
2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 20
Bundet eget kapital
Aktiekapital (453 494 aktier) 45 349 45 349 45 349 45 349
Reservfond 63 180 75 755

108 529 121 104
Fritt eget kapital
Överkursfond 107 387 107 387
Balanserat resultat 111 631 193 980
Årets resultat 31 575 12 519

250 593 313 886
Övrigt tillskjutet kapital 107 387 107 387
Annat eget kapital inkl. årets resultat 259 425 334 828
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 412 161 487 564

412 161 487 564 359 122 434 990

Obeskattade reserver 21 65 849 65 749

Avsättningar
Övriga avsättningar 22 24 682 23 669 24 682 23 669

24 682 23 669 24 682 23 669

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 12 740 11 181 12 623 11 156
Skulder till koncernföretag – 4 810 1 628 4 940
Övriga skulder 136 416 144 594 136 397 144 387
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 234 072 242 491 232 892 241 496

383 228 403 076 383 540 401 979

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 820 071 914 309 833 193 926 387

Ställda säkerheter 24 25 786 24 338 22 864 21 292
Ansvarsförbindelser 24 Inga Inga Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS
BELOPP I TKR Not

Koncernen
2015

Koncernen
2014

Moderföretaget
2015

Moderföretaget 
2014

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 41 349 7 321 40 707 7 233
- Avskrivningar 8 155 13 361 8 155 13 361
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 25 2 357 2 277 2 357 2 277

51 861 22 959 51 219 22 871

Erhållen ränta 787 1 469 788 1 307
Erlagd ränta -300 -83 -159 -78
Betald inkomstskatt -4 745 -12 053 -4 383 -12 242
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 47 603 12 292 47 465 11 858

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager 329 -122 329 914
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 90 787 -8 119 90 239 -8 980
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder -19 848 -39 296 -18 439 -39 360
Kassaflöde från den löpande verksamheten 118 871 -35 245 119 594 -35 568

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 454 -1 873 -3 454 -1 871
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 87 – 87 –
Förvärv av övriga finansiella tillgångar – -1 198 – -1 112
Avyttring av övriga finansiella tillgångar 977 – 961 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 390 -3 071 -2 406 -2 983

Finansieringsverksamheten
Återköp av egna aktier -107 444 – -107 445 –
Amortering av skuld – -3 071 – -3 071
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -107 444 -3 071 -107 445 -3 071

Årets kassaflöde 9 037 -41 387 9 743 -41 622
Likvida medel vid årets början 52 883 94 270 38 793 80 415
Likvida medel vid årets slut 61 920 52 883 48 536 38 793
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NOTER
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Års- och  koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Detta är koncernens och moderföretagets andra finansiella rapport som upprättats en-
ligt K3. I samband med övergången har följande undantag från retroaktiv tillämpning 
tillämpats:
* Inga rörelseförvärv som gjorts före övergången till K3 har räknats om.
De viktigate redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande 
av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan. I de fall moderföretaget tillämpar 
avvikande principer anges dessa under Moderföretaget nedan.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföretaget och samtliga dotter-
företag fram till och med 31 december 2015. Dotterföretag är företag i vilka moder-
företaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. 
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av 
dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar 
dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.
 Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs anskaffnings-
värdet för andelarna eller rörelsen samt det verkliga värdet av förvärvade identifier-
bara tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Uppskjuten skatt beaktas 
vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på alla poster utom goodwill. 
Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet 
av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser utgör goodwill 
eller, om beloppet är negativt, negativ goodwill. Värdet av minoritetens andel läggs till 
anskaffningsvärdet. Minoritetsintressen värderas med utgångspunkt från anskaffnings-
värdet för aktierna.
 Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten 
och till och med avyttringstidpunkten. Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar 
redovisas inom eget kapital. Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där 
så krävs för att säkerställa överensstämmelse med koncernens redovisningsprinciper.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som upp-
kommit genom transaktioner mellan koncernföretag elimineras i den utsträckning som 
motsvarar koncernens ägarandel i företaget vid upprättande av koncernredovisningen.

Resultaträkning
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs.elhandel, 
därtill hörande servicetjänster och tilläggsprodukter. Belopp som erhålls för annans 
räkning ingår inte i koncernens intäkter. I de fall varor och tjänster byts mot likartade 
varor och tjänster redovisas ingen intäkt. Samtliga intäkter värderas till det belopp som 
influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms 
och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning  intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom egen produktion 
redovisas i den månad som produktion sker. Elcertifikat värderas till elcertifikatets 
verkliga värde för produktionsmånaden och ingår i posten Nettoomsättning.

Utsläppsrätter
Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläppsrätter 
värderas till verkligt värde vid tilldelningstidpunkten.

Handelsvaror
Intäktsredovisning av handelsvaror görs vid leverans till kund och efter kundens accept.

Portföljförvaltning
Koncernen bedriver aktiv handel med elderivat. Denna redovisas i resultaträkningen i 
takt med att affärer avslutas.

Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovi-
sas en beräknad försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Försäkringsersättningar redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på 
basis av den underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Erhålla utdelningar
Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar 
och liknande är ersättningar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år 
som den anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften 
inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång. Kortfristiga ersättningar 
värderas till det odiskonternade beloppet som koncernen förväntas betala till följd av 
den outnyttjade rättigheten.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning 
enligt vilka fastställda avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller 
informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte i de fall den juridiska 
enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. 
Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Koncernens förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier 
redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs därmed i den period 
där den relevanta tjänsten utförs. Koncernen har förmånsbestämda planer i egen regi 
hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti och värderar därmed denna i enlighet med 
den erhållna uppgiften. Förpliktelsen värderas till det belopp som PRI beräknar årligen.

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om koncernen är förpliktigat att 
avsluta en anställning före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som 
ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av upp-
sägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt, med tillägg för sociala avgifter.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i 
posten Räntekostnader och liknande resultatposter. 

Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas 
eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det 
avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffnings-
värde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade 
på avtal skrivs av över avtalstiden. Mark och fallrättigheter har inte någon begränsad 
nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill                                   8 år                                                                                  

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar       
Värmekraftsanläggningar         3-5 år                                                   
Inventarier, verktyg och installationer
Kontorsutrustning                   3-5 år                                        

Samtliga legala rättigheter skrivs av över den avtalade perioden.

Nedskrivningar
Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är 
lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens 
återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en ned-
skrivning som kostnadsförs. Immateriella anläggningstilgångar som inte är färdigställda 
ska nedskrivningsprövas årligen.
 Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde 
av inbetalningar. Vid behov behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande 
enheter för att identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra 
tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela 
den kassagenererande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kas-
sagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen 
belastar resultaträkningen. Nedskrivningar av tillgångar i en kassagenererande enhet 
fördelas i första hand på goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av 
övriga tillgångar som ingår i enheten.

Beräkning av återvinningsvärdet 
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försälj-
ningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras 
framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, 
marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och den risk som är förknippad 
med den specifika tillgången eller den kassagenererande enheten. Beräkningen gör per 
tillgång eller kassagenererande enhet.
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Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill 
återförs om skälen som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller 
flera finansiella anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns 
beräknas tillgångens återvinningsvärde, se ovan.

Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund 
för nedskrivningen har förändrats.

Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv eller 
ett inkråmsförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, skulder och ansvars-
förbindelser. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
av- och nedskrivningar.

Borttagande från balansräkningen
Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller av-
yttring eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering 
eller avyttring av tillgången. När immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms 
realisationsresultatet som skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisa-
de värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga rörelseintäkter 
eller Övriga rörelsekostnader. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är 
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sanno-
likt kommer att tillfalla koncernen och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt 
sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade av- och nedskrivningar.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till 
inköpet och syftar till att bringa tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet 
med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs 
utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt konsult-
tjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar 
som tar betydande tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under 
uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits 
för förvärv av anläggningstillgångar.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska 
fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen till del och 
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas 
in i tillgångens redovisade värde. Om inte kostnadsförs utgifter under det räkenskapsår 
som de uppkommer. Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier värderas till verkligt värde vid 
produktionstillfället (elcertifikat och ursprungsgarantier) eller tilldelning (utsläpps-
rätter). Dessa tillgångar utgör immateriella rättigheter och är att jämställa med 
betalningsmedel eftersom de som huvudregel ska användas för att reglera den skuld 
som uppkommer genom förbrukning eller försäljning.
 Elcerfikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier som utgör kortfristiga innehav 
ingår i posten Övriga fordringar och värderas enligt lägsta värdets princip. Långfristiga 
innehav redovisas under rubriken Immateriella anläggningstillgångar och värderas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar.

Finansiella instrument
Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instru-
mentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader. En finansiell tillgång eller 
finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part enligt instrumen-
tets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. 
Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och koncernen därmed har en 
avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder 
redovisas när faktura har mottagits.
 En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet reali-
seras, förfaller eller när koncernen förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma 
gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen 
när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del 

av en finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort 
från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar 
eller betalningar som går att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då koncer-
nen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan avsikt att 
bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas 
till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som 
framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektiv-
ränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till 
det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av 
kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader/Försäljningskostnader.

Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, dvs. det förvän-
tade kassaflödet diskonterat med den effektivränta som beräknades vid anskaffnings-
tillfället. Det innebär att leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas till 
nominellt belopp.

Derivatinstrument
Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer, optioner och swap-
par) för att säkra olika finansiella risker och då framförallt valutarisker, råvaruprisrisker 
och ränterisker. Här ingår inte energiderivat som förväntas regleras med leverans av el 
och annan energi.
 Derivatinstrument värderas enligt lägsta värdets princip. Derivatinstrument med 
negativt värde värderas till det belopp som för koncernen är mest förmånligt om 
förpliktelsen regleras eller överlåts på balansdagen.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvär-
det och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter 
direkt hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade 
försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader 
för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning. Anskaffningsvärdet har 
fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU).

Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen för produktion eller för 
försäljning till slutkund redovisas i samband med att kontaktet går i leverans och påver-
kar därmed enbart inköpspriset på den volym energi som säkrats. Dessa energiderivat 
utgör således finansiella instrument.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Valutakursvinster och -förluster  som uppkommer redovisas i posterna Övriga rörelse-
intäkter och Övriga rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas 
under rubriken Resultat från finansiella poster.
 När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna säkring uppfyller kraven för 
säkringsredovisning värderas fordran eller skulden till terminskursen vid säkringstillfäl-
let, se Säkringsredovisning nedan.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i 
resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital 
varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar 
och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det 
finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skatte-
pliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har 
redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och 
skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räken-
skapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas 
på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för 
tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. 
Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära skillnader som härrör från den första 
redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten 
skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en 
post som redovisas i eget kapital.
 Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser 
och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran värde-
ras till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande 
och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att 
återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.
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Koncernen redovisar ingen uppskjuten skatt på temporära skillnader som hänför sig 
till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller gemensamt styrda företag 
eftersom koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna 
och det är uppenbart att de temporära skillnaderna inte kommer att återföras inom en 
överskådlig framtid.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller informell 
förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av 
resuser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras. Om effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig redovisas 
avsättningen till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera 
förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som före skatt avspeglar 
aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som 
är förknippade med framtida betalningar till den del riskerna inte betaktas genom att 
justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida betalningarna.
 Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen 
var avsedd för. Eventuell gottgörelse som koncernen är så gott som säker på att kunna 
erhålla av en extern part avseende förpliktelsen redovisas som en separat tillgång. 
Denna tillgång kan dock inte överstiga beloppet för den hänförliga avsättningen. 
Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen redovisas i 
resultaträkningen.

Skulder
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier uppkommer i takt med 
försäljning (elcertifikat och ursprungsgarantier) och utsläpp (utsläppsrätter). Skulden 
värderas till samma värde som tilldelade och anskaffade rättigheter. Här tas även 
hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter och möjligheten till reglering av 
elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift. Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter 
och ursprungsgarantier redovisas som en kortfristig skuld.

Övrigt
Ansvarsförbindelser
Som ansvarsförbindelse redovisas
* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast 
kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom 
koncernens kontroll, inträffar eller uteblir, eller
* en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som 
skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas 
med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualtillgångar
En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade händelser och vars 
förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, 
som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat 
säkringssamband. För att säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det finns 
en entydig koppling mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Det krävs 
också att säkringen effektivt skyddar den risk som är avsedd att säkras, att effektivite-
ten löpande kan visas vara tillräckligt hög genom effektivitetsmätningar och att 
säkringsdokumentation har upprättats. Bedömningen om huruvida säkringsredovis-
ning ska tillämpas görs vid ingången av säkringsrelationen. Redovisning av värde-
förändringen beror på vilken typ av säkring som ingåtts. Förluster hänförliga till den 
säkrade risken redovisas inte så länge som säkringsförhållandet består.
 Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas 
eller löses in samt när säkringen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

Kassaflödessäkringar
Kassaflödessäkringar används huvudsakligen i följande situationer:
* När råvaruterminer används för säkring av råvaruprisrisk i framtida inköp och 
försäljning.
* När valutaterminer används för säkring av valutarisk i famtida inköp och försäljning 
i utländsk valuta.
* När ränteswappar används för att ersätta upplåning till rörlig ränta med fast ränta.
Så länge som säkringsrelationen är effektiv sker ingen redovisning av derivatinstru-
mentet. Värdeförändringarna på terminerna redovisas i samma period som det 
prognosticerade flödet uppstår. Ineffektiv del redovisas löpande i den mån det utgör 
ett förlustkontrakt.

Säkringar av verkligt värde
Säkringar av verkligt värde tillämpas huvudsaklingen för kundfordringar och 
leverantörsskulder i utländsk valuta samt lån i utländsk valuta men också genom 
ränteswappar för säkring av ränterisk från rörlig till fast ränta. Den säkrade posten 
värderas till terminskurs. Samtliga säkrade poster värderas till säkrad kurs så länge 
som kraven för säkringsredovisning är uppfyllda.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kredit-
institut och kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp 
och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationen. Sådana placeringar har 
en löptid på maximalt tre månader.

Redovisningsprinciper - undantagsregler i juridisk person
Materiella anläggningstillgångar
Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.
Anskaffningsvärdet inkluderar inte, till följd av kopplingen mellan redovisning och be-
skattning, beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande av mark.

Leasing
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de hänför sig till.

Aktieägartillskott
Moderföretaget redovisar lämnade och återbetalda aktieägartillskott till och 
från dotterföretag som en ökning respektive minskning av värdet på andelarna i 
dotterföretaget.

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Utdelningar från dotterföretag
Utdelningar från dotterföretag intäktsredovisas när moderföretagets rätt till utdelning 
bedöms som säker och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Varulager
Varulagret värderas till 97 % av anskaffningsvärdet.

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 22 %.

Likvida medel
I likvida medel ingår dotterföretagets tillgodohavanden på koncernens koncernkonto.

Not 2  VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och
styrelse gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskatt-
ningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de
redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar
som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna års- och 
koncernredovisning.
 Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra 
faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa 
uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden 
på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. Uppskattningar och 
bedömningar ses över årligen. Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar 
kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekterna av 
ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen 
görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och 
kommande räkenskapsår. Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Avsättning för återställande
Värdering av avsättning för återställande av mark avseende framförallt koncernens 
vindkraftverk baseras på långfristiga kassaflödesprognoser av framtida utgifter. Dessa 
prognoser inkluderar uppskattning om utgifternas storlek och när i tiden dessa beräk-
nas utfalla samt diskonteringsränta. Sådana beräkningar präglas av större osäkerhet 
eftersom utgiften ligger långt fram i tiden.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende immateriella 
och materiella anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet 
med de redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts 
genom beräkning av nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostnader. 
För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflö-
den och andra adekvata antaganden avseende exempelvis avkastningskrav. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka 
förväntas bli realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter 
måste vissa antaganden och uppskattningar göras avseende framtida skattekonse-
kvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar 
och skulder och motsvarande skattemässiga värden.
 Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oför-
ändrade samt att gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.
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Nettoomsättning per verksamhetsgren Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Elförsäljning 1 994 788 2 271 822 1 996 253 2 273 281
Övrigt – – – –
Nettoomsättning exkl. punktskatter 1 994 788 2 271 822 1 996 253 2 273 281
Punktskatter 1 088 447 1 086 864 1 088 447 1 086 864
Nettoomsättning 3 083 235 3 358 686 3 084 700 3 360 145

Koncernen leasar framförallt fordron och lokaler enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter 
under året uppgår till 5 664 tkr (8 262 tkr), varav moderföretaget uppgår till 5 315 tkr (8 353 tkr).
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Inom 1 år 4 586 5 829 4 556 5 757
1-5 år 15 014 3 847 15 014 3 847
Senare än 5 år – – – –
Summa 19 600 9 676 19 570 9 604

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget 541 393 477 378
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – 100 – 32
Skatterådgivning – – – –
Andra uppdrag 23 7 23 7
Summa 564 500 500 417

Medelantalet anställda Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Kvinnor 50 53 49 51
Män 43 47 35 37
Totalt 93 100 84 88

Löner och ersättningar till anställda Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 4 476 5 317 3 361 4 187
Övriga anställda 43 723 44 998 39 742 39 000
Summa löner och andra ersättningar 48 199 50 315 43 103 43 187
Sociala kostnader
Pensionskostnader 8 884 8 206 7 907 6 880
Varav för styrelse och verkställande direktör (1 589) (1 323) (1 277) (1 103)
Övriga sociala kostnader 15 641 16 088 13 779 13 627
Summa sociala kostnader 24 525 24 294 21 686 20 507

Könsfördelning i styrelse och 
företagsledning (antal)

Moderföretaget 
2015

Moderföretaget 
2014

Styrelse
Kvinnor 3 1
Män 4 10
Totalt 7 11

Könsfördelning i styrelse och 
företagsledning (antal)

Moderföretaget 
2015

Moderföretaget 
2014

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor 4
Män 5
Totalt 0 9

Från moderföretaget utgick arvoden och ersättningar till vd och styrelse enligt nedan: Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Mikael Hansevi, vd fr.o.m. 2014-09-15 1 530 425
Tom Istgren, vd t.o.m. 2014-09-14 1 670 3 718
Styrelsen 161 44

3 361 4 187

Not 3 NETTOOMSÄTTNING EXKL. PUNKTSKATTER

Not 4 OPERATIONELL LEASING

Not 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER 

Not 6 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

De förmåner som verkställande direktören har, förutom fast månadslön, är förmånsbil enligt företagets bilpolicy samt sjukvårdsförsäkring Skandia Lifeline Plus. Verkställande 
direktören har pensionsförsäkringar enligt företagets pensionspolicy. Den kollektivavtalade PA-KFS samt den pensionsförsäkring som alla med ledande befattning inom koncernen 
omfattar där företaget avsätter 50 % av ett prisbasbelopp per år för de som är yngre än 50 år. Verkställande direktören har 12 månaders uppsägningstid vid uppsägning på företa-
gets begäran och 6 månaders uppsägning på den anställdes begäran. 

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ränteintäkter från övriga företag 787 1 469 785 1 307
Summa 787 1 469 785 1 307

Not 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Räntekostnader till övriga företag -300 -83 -156 -78
Summa -300 -83 -156 -78

Not 8 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
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Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 437 856 437 856
Omklassificeringar -437 -419 -437 -419
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 437 0 437

Redovisat värde 0 437 0 437

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Återföring periodiseringsfond 14 500 14 626
Avsättning till periodiseringsfond -14 600 -6 367
Summa 0 0 -100 8 259

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Aktuell skatt -9 773 -4 246 -9 661 -4 202
Uppskjuten skatt -22 1 816 – –
Summa -9 795 -2 430 -9 661 -4 202

Redovisat resultat före skatt 41 836 8 707 41 236 16 721

Skatt enligt gällande skattesats (22%) -9 204 -1 916 -9 072 -3 679
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
Övriga ej avdragsgilla kostnader -608 -514 -606 -523
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 17 – 17 –
Redovisad skattekostnad -9 795 -2 430 -9 661 -4 202

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 193 357 193 357 193 357 193 357
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 193 357 193 357 193 357 193 357

Ingående ackumulerade avskrivningar -164 862 -154 999 -164 862 -154 999
Årets avskrivningar -7 644 -9 863 -7 644 -9 863
Utgående ackumulerade avskrivningar -172 506 -164 862 -172 506 -164 862

Redovisat värde 20 851 28 495 20 851 28 495

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 89 89 89 89
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 89 89 89 89

Ingående ackumulerade avskrivningar -5 -3 -5 -3
Årets avskrivningar -5 -2 -5 -2
Utgående ackumulerade avskrivningar -10 -5 -10 -5

Redovisat värde 79 84 79 84

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 16 281 15 193 16 153 15 065
Inköp 2 767 1 871 2 767 1 871
Försäljningar/utrangeringar -5 148 -1 202 -5 052 -1 202
Omklassificeringar 437 419 437 419
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 337 16 281 14 305 16 153

Ingående ackumulerade avskrivningar -12 397 -11 943 -12 269 -11 815
Försäljningar/utrangeringar 2 026 666 1 930 666
Årets avskrivningar -506 -1 120 -506 -1 120
Utgående ackumulerade avskrivningar -10 877 -12 397 -10 845 -12 269

Ingående ackumulerade nedskrivningar -2 378 – -2 378 –
Försäljningar/utrangeringar 2 378 – 2 378 –
Årets nedskrivningar – -2 378 – -2 378
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -2 378 0 -2 378

Redovisat värde 3 460 1 506 3 460 1 506

Not 14  PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not 9 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Not 10  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Not 11  GOODWILL

Not 12  MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Not 13  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 
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Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 5 5 5 5
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 5 5 5

Redovisat värde 5 5 5 5

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 11 907 10 709 10 048 8 936
Förändring -977 1 198 -961 1 112
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 930 11 907 9 087 10 048

Redovisat värde 10 930 11 907 9 087 10 048

Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 15 198 15 198
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 198 15 198

Redovisat värde 15 198 15 198

Dotterföretag Org nr Säte Andel, % kapital (röster) Antal andelar Redovisat värde 2015 Redovisat värde 2014
Bixia Energy Management AB 556526-6102 Linköping 100,0   (100,0) 150 000 15 198 15 198

15 198 15 198

Företag Org nr Antal andelar Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ängelholms Näringsliv AB 556255-5093 50 5 5 5 5

5 5 5 5

Koncernen 2015 2015 2015 2014 2014 2014
Temporär skillnad Uppskjuten skuld Uppskjuten fordran Temporär skillnad Uppskjuten skuld Uppskjuten fordran

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 14 512 65 862 14 490
Underskottsavdrag 15 173 15 173
Delsumma 14 512 15 173 14 490 15 173
Kvittning -14 512 -14 512 -14 490 -14 490
Redovisat värde 661 683

Moderföretaget 2015 2015 2015 2014 2014 2014
Temporär skillnad Uppskjuten skuld Uppskjuten fordran Temporär skillnad Uppskjuten skuld Uppskjuten fordran

Underskottsavdrag 15 174 15 173
Delsumma 0 15 174 0 15 173
Kvittning 0 0 0 0
Redovisat värde 15 174 15 173

Not 16  ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV       

Not 18  ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 

Not 17  UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Not 15  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Upplupna intäkter 191 833 242 666 191 833 242 666
Förutbetalda kostnder för fysiskt elinköp 1 909 1 132 1 909 1 132
Förutbetalda kostnader för finansiellt elinköp 3 228 2 622 3 228 2 622
Övriga poster 11 777 3 419 11 699 3 175
Redovisat värde 208 746 249 839 208 668 249 595

Not 19  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

HÄNFÖRBART TILL ÄGARE TILL MODERFÖRETAGET
Koncernen Aktiekapital Övr tillskjutet kapital Annat eget kapital Summa Minoritetsintresse Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 45 349 107 387 334 828 487 564 – 487 564
Återköp av aktier – – -107 444 -107 444 – -107 444
Årets resultat 32 041 32 041 – 32 041
Redovisat värde 45 349 107 387 259 425 412 161 0 412 161

Moderföretaget Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 45 349 – 75 755 107 387 206 499 434 990
Återköp av aktier -12 575 -94 868 -107 443
Fondemission 12 575 – -12 575 – – 0
Årets resultat 31 575 31 575
Redovisat värde 45 349 0 63 180 107 387 143 206 359 122

Not 20  EGET KAPITAL

Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Periodiseringsfonder 65 849 65 749
Redovisat värde 65 849 65 749

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

Not 21  OBESKATTADE RESERVER
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Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Upplupna personalkostnader 12 703 9 786 11 655 8 836
Upplupna kostnader för finansiella elkontrakt 15 477 13 725 15 477 13 725
Upplupna kostnader för elleveranser 57 051 72 642 57 051 72 642
Upplupna kostnader för elcertifikat 134 505 138 108 134 505 138 108
Övriga poster 14 336 8 230 14 204 8 185
Redovisat värde 234 072 242 491 232 892 241 496

Ställda säkerheter Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Övriga ställda säkerheter
Andra ställda säkerheter 25 786 24 338 22 864 21 292
Redovisat värde 25 786 24 338 22 864 21 292

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Övriga avsättningar 1 013 1 737 1 013 1 737
Realisationsresultat på im- och materiella anl.tillgångar 1 344 540 1 344 540
Summa 2 357 2 277 2 357 2 277

Koncernen
2015 

Omfattning 
2015

Verkligt värde
2014

Omfattning 
2014

Verkligt värde
Elderivat 5 277 GWh -412 253 4 966 GWh -231 199
Valutaterminer EUR 109 265 TEUR -7 588 123 033 TEUR 45 920
Valutaterminer DKK – – -100 TDKK -3
Valutaterminer NOK – – -60 TNOK 2

Moderföretaget
2015 

Omfattning
2015

Verkligt värde
2014

Omfattning
2014

Verkligt värde
Elderivat 5 277 GWh -412 253 4 966 GWh -231 199
Valutaterminer EUR 109 265 TEUR -7 588 123 033 TEUR 45 920
Valutaterminer DKK – – -100 TDKK -3
Valutaterminer NOK – – -60 TNOK 2

Koncernen Övrigt Totalt
Ingående redovisat värde 2014 21 932 21 932
Tillkommande avsättningar 1 737 1 737
Redovisat värde 2014 23 669 23 669

Ingående redovisat värde 2015 23 669 23 669
Tillkommande avsättningar 1 013 1 013
Redovisat värde 2015 24 682 24 682

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster
Genomsnittligt eget kapital inkl. andelen eget kapital på obeskattade reserver

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat + övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Genomsnittlig balansomslutning

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)
Balansomslutningen

Moderföretaget Övrigt Totalt
Ingående redovisat värde 2014 21 932 21 932
Tillkommande avsättningar 1 737 1 737
Redovisat värde 2014 23 669 23 669

Ingående redovisat värde 2015 23 669 23 669
Tillkommande avsättningar 1 013 1 013
Redovisat värde 2015 24 682 24 682

Not 23  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

Not 24  STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Not 25  ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR KASSAFLÖDET

Not 26  DERIVATINSTRUMENT

Not 22  ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Verkligt värde för elderivat motsvarar Market value.

Not 27  INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 3 % (2 %) omsättning mot andra 
koncernföretag. Av inköpen avsåg 7 % (8 %) rörelsekostnader och investeringar från 
andra koncernföretag.

Not 29  DEFINITION AV NYCKELTAL

Not 28  KONCERNUPPGIFTER
Företaget är ett delägt dotterföretag till Tekniska verken i Linköping AB (publ), org. 
nr. 556004-9727 med säte i Linköping. Tekniska verken i Linköping AB (publ) ägs av 
Linköpings Stadshus AB, org nr 556706-9793, med säte i Linköping som upprättar 
koncernredovisning för den största koncernen.

Linköping den 10 mars 2016

Anders Jonsson
Ordförande

Mikael Hansevi
Verkställande direktör

Nils Hilerbrand
Lena Svensk
Greger Phalén

Tommy Karlsson
Benita Wikström
Per Österberg
Anders Lindholm
Håkan Eriksson
Niklas Reinikainen
Gert Bengtsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 mars 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Dick Svensson 
Auktoriserad revisor
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Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Bixia AB för år 2015. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 6 - 20.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
 En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 
av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Bixia AB:s 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Bixia AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.
 Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.
 Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Linköping den 10 mars 2016
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Dick Svensson 
Auktoriserad revisor 

Revisionsberättelse
 Till årsstämman i Bixia AB, org.nr 556544-2638
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AXPLOCK FRÅN ÅRETS HÄNDELSER
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Brogatan 1
Box 1510
581 15 Linköping
013 – 20 90 50
info@bixia.se
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0771-60 30 30
kundservice.lkpg@bixia.se
info@bixia.se

Bixia AB / Bixia Energy Management
Vallgatan 8
352 34 Växjö
info@bixia.se

facebook.com/Bixia.se
linkedin.com/company/bixia-ab
twitter.com/bixiaab
youtube.com/user/BixiaAB

Huvudkontor – Linköping

Försäljningscenter – Nässjö
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Bixia i Sociala medier

bixia.se



bixia.se


