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Rekord i vind!

För Bixia ProWin har året präglats av ett omfattande arbete av 
projektering kring tillståndsansökningar och förberedelser för 
upphandlingar i ett flertal projekt. Ett arbete som bland annat 
inbegriper vindberäkningar, vindanalys, miljökonsekvensbeskriv-
ningar, fågelinventering och arkeologiska undersökningar.

Samtidigt har vi skördat framgångar efter många års förberedelser 
för våra vindkraftsparker i Värmland. Den 4 september vann 
miljötillståndet laga kraft för 13 vindkraftverk på Häjsberget samt 
Södra Länsmansberget i Sunne kommun. Den 11 december bevil-
jades åtta av nio tillståndssökta verk på Fryksdalshöjden i Sunne 
kommun.

I Bixia Prowin arbetar vi med hela värdekedjan från prospektering, 
projektering via byggnation till ägande och förvaltning och i det 
möjliggöra för olika marknadsaktörer att investera och bli deläg-
are i vindkraftsproduktion. Vi tar dessutom ett aktivt ägaransvar 
genom att vi behåller ett delägarskap i produktionsanläggningarna 
och även erbjuder markägare delägarskap. 

Årets rekordlåga elpriser har påverkat resultatet negativt och 
blev lägre än budgeterat på -26,7 mkr, varav nedskrivningar av 
anläggningstillgångar var totalt 12,7 mkr. Medelvindindex i våra 

egna vindkraftsparker blev 116 procent. Det är en tillgänglighet 
på 99 procent, och något högre än förväntat. Produktionen i våra 
egna och de förvaltade verken blev 86 GWh. Förra årets siffror för 
motsvarande produktion var 73 GWh. 

Långsiktigthet är a och o i Bixia ProWins verksamhet och utgör ock-
så en stark konkurrensfördel när vi tillsammans med både kunder 
och ägare medverkar till den förnybara energiomställningen. På så 
sätt ges ökade möjligheter till energiprisneutraliet och att bli själv-
försörjande av el. Kärnkraftens osäkra framtid påverkar prisbilden 
och exportmöjligheterna för förnybar energi ökar stadigt. 

Mikael Hansevi, vd Bixia ProWin

VD HAR ORDET

2015 var ett rekordår för vindkraftsproduktionen i Norden och i Sverige nådde den totala 
vindkraftsproduktionen cirka 15 TWh – det motsvarar tio procent av landets elanvändning. 
Likaledes och som en naturlig följd, var det rekordlåga elpriser med ett medelpris på 
32,4 öre/kWh - det lägsta på 15 år.

Vindenergi har sitt ursprung i solen, då solens strålar 
ger olika temperatur på olika platser i världen. 
Temperaturskillnaderna gör att det blir olika lufttryck 
och det i sin tur sätter luften i rörelse – det börjar blåsa.
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Verksamheten
Bixia ProWin AB, organisationsnummer 556884-4848 med säte i 
Linköping, är moderföretag i en koncern som uppför, driver och 
förvaltar vindkraftproduktion.

Legal struktur
Bixia ProWin koncernen består av dotterföretagen Bixia Vind AB 
(publ.) och Bixia Byggvind AB samt intresseföretaget Bixia 
Gryningsvind AB. Ledning och resurser hanteras samordnat 
mellan systerkoncernen Bixia AB och Bixia Prowin AB. Bolaget 
bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken.

Viktiga förhållanden
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.

Väsentliga händelser under 2014
Under 2015 har Bixia ProWin inte tagit några nya vindkraftverk i 
drift. Däremot har miljötillstånd meddelats för 8 vindkraftverk i 
Sunne kommun.
 Sammantaget arbetar bolaget med en projektportfölj omfattande 
drygt 500 GWh vindkraft.
 Produktionen har under verksamhetsåret översigit produktio-
nen för ett normalår. Tillgänglighet i produktionen har varit bra, 
medan de elpriser bolaget fått för produktionen har varit låga. 
Bolaget förvaltar egna och i av koncernen byggda vindkraftparker 
på f.n. sammanlagt 73 GWh.
 Under året har det skett två fusioner inom koncerenen. Bolaget 
Höglandsvind AB fusionerats in i moderbolaget Bixia ProWin AB. 
Ytterligare en fusion har skettt under året och det är bolaget Bixia 
Fryksdal Energi AB som fusionerat in i dess moderbolag Bixia 
Byggvind AB.
 Bixia ProWin AB har under 2015 löst in alla aktier i tidigare 
delägda dotterföretaget Bixia Vind AB (publ). Vid årets utgång 
ägde Bixia ProWin AB 100 % av bolaget.
 Bixia Gryningsvind AB  var tidigare ett dotterbolag i Bixia 
ProWin- koncernen men i december 2015 blev bolaget ett intresse-
bolag till Bixia ProWin AB.
 Prisbilden på både el och elcertifikat har under året rört sig i 
det lägre intervallet. En bra hydrologisk situation i det nordiska 
systemet i kombination med en efterfrågan som alltjämt präglas av 
en konjunkturell pressad situation har medfört att prisbilden har 
hållits tillbaka.
 Bolaget har betydande värden redovisade i balansräkningen 
avseende materiella anläggningstillgångar. Dessa prövas för ned-
skrivningsbehov i enlighet med gällande redovisningsprinciper. 
Anledningen till att nedskrivningsprövning görs är utvecklingen 
av priset enligt ovan samt att det har skett en kraftig teknikutveck-
ling de senaste åren. Detta innebär att investeringkostnaden per 
kWh sjunker. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter 
har fastställts och nedskrivning har skett med 2,9 mnkr (2,0 mnkr). 
 Företaget förnyade sitt certifikat inom kvalitet ISO9000, miljö 
ISO14000 och arbetsmiljö OHSAS18000. Bixia ProWin AB arbetar 
systematiskt för ständig förbättring. 

Bolagsstyrning
Styrningen av Bixia ProWin AB sker samordnat av Bixia AB-
koncernen och följer i tillämpliga delar de riktlinjer som Bixia AB 
fastställer. Det sker i första hand genom styrelsen. Styrelsen består 
av 11 ordinarie ledamöter och 11 suppleanter. Styrelsen upprät-
tar årligen en arbetsordning i enlighet med aktiebolagslagen och 
ägardirektiven. Årligen upprättas också en instruktion till vd. 
Styrelsen fastställer också årligen en mötesplan.
 Bolaget har under räkenskapsåret haft fem ordinarie och två 
extra styrelsemöte. Vid styrelsemöten informeras alltid styrelsen 
om koncernens och moderföretagets verksamhetsutveckling och 
utveckling av finansiell ställning. Styrelsen godkänner årligen 
koncernens affärsplan samt budget. Bolaget har ingen anställd 
personal och företagsledningen utgörs av verkställande direktör.

Flerårsöversikt
Ett sammandrag av företagets utveckling sedan start återfinns nedan:

Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen ger en indikativ bild av delar av den volym-, 
pris- och kostnadsrelaterade resultatpåverkan på koncernen som 
kan beräknas för ett normalår i ett kort perspektiv, det vill säga i 
första hand inom års- och säsongsvariationer.

Försäljning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick  till 16,8 mnkr (20,7 mnkr) 
och i moderbolaget till 4,0 mnkr (4,0 mnkr). Kostnadsmassan i 
bolaget består främst av avskrivningar på befintliga anläggningar. 
Avskrivningarna inklusive nedskrivningar uppgick under året till 
-40,0 mnkr ( -38,7 mnkr) i koncernen samt -4,4 mnkr (-3,8 Mnkr) i 
moderbolaget. Avskrivningarna i konceren påverkas av att Bixia 
Gryningsvind AB inte konsolideras utan är ett intressebolag. Övri-
ga rörelsekostnader avser främst service, nätavgifter och arrenden. 
El- och elcertifikatpriserna har fortsatt varit låga under året och 
detta präglar resultatet i de producerande bolagen i koncernen.
 De finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick till -1,5 mnkr 
(-2,9 mnkr) i koncernen och det förbättrade finansnettot beror 
främst på det låga ränteläget som gör att räntekostnaderna minskat.
Resultat efter finansiella poster uppgick till -11,3 mnkr mot -26,8 
mnkr föregående år i koncernen och i moderbolaget uppgår det 
till -16,2 mnkr mot -7,6 för 2014.

Förvaltningsberättelse

KONCERNEN MNKR 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning exkl. punktskatter 17 21 25 9
Rörelseresultat -10 -24 12 2
Resultat efter finansiella poster -11 -27 9 1
Balansomslutning 118 291 326 287
Eget kapital 114 109 116 108
Soliditet, % 97 37 36 38

MODERFÖRETAGET MNKR 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning exkl. punktskatter 4 4 3 1
Rörelseresultat -16 -4 -1 0
Resultat efter finansiella poster -16 -8 0 2
Balansomslutning 98 132 140 128
Eget kapital 89 97 101 101
Soliditet, % 97 75 76 79
Omräkning till K3 har inte skett för 2012.

Pris, el och elcertifikat +/- 10 % +/- 0,4 mnkr
Volym, elproduktion +/- 10 % +/- 0,4 mnkr
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Investeringar, finansiering och finansiell ställning
Bolagets totala tillgångar uppgick vid slutet av året till 98,0 mnkr 
(132,4). Under året har inga nya investeringar eller avyttringar 
genomförts. Någon extern finansiering i bolaget behövs för närva-
rande inte. 
 Under året har det bokförda värdet avseende vindkraftverk 
skrivits ned med 2,9 mnkr. Beloppet har ingen kassaflödespåver-
kan men belastar årets resultat. En tillgångs eller kassagenereran-
de enhets återvinningsvärde är det högsta av dess verkliga värde 
med avdrag för försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 
Bolaget har genom denna nedskskrivningsprövning bedömt 
att verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader ger det 
högsta återvinningsvärdet.  Bixia ProWin har vid bedömningen 
av nedskrivningen av vindkraftverken utgått från verkligt värde 
där ett I/P (investering/produktion) fastställts genom att använda 
gjorda affärer i marknaden som referens. Detta  I/P tal har sedan 
ålderskorrigerats för att stämma överens med åldern på bolagets 
kassagenererande enheter. Skillnaden mellan verkligt värde och 
nyttjandevärde beror bl.a. på att det är mindre risk vid köp av 
begagnade verk då det finns historik avseende produktion, drifts-
kostnader etc. vilket upprätthåller värdet.
 Det egna kapitalet uppgick till 89,1 mnkr (96,6 mnkr). Justerat 
eget kapital inkluderande egetkapitaldel av obeskattade reserver 
uppgick till 95,2 mnkr (99,3). Soliditeten ökade till 97 %  (75 %) 
som resultat av en minskad tillgångsmassa i takt med genomförda 
avskrivningar och nedskrivningar samt att Bixia Gryningsvind AB 
numera är ett intresseföretag.

Finansiell riskstyrning
Bolagets exponering för finansiella risker är begränsade då inga 
derivatinstrument eller liknande används i verksamheten. Bolaget 
köper tjänster från Bixia AB för redovisning, controlling och finans. 
Stor del av riskhanteringen sköts av personal på Bixia AB. De olika 
finansiella risker som bolaget kan utsättas för framgår nedan:

Kreditrisk
Kreditrisken bedöms som mycket låg.

Likviditetsrisk
Kassaflödesprognoser upprättas och analyseras löpande för att 
säkerställa att företaget har tillräcklig med kassamedel för att möta 
behovet i den löpande verksamheten.

Affärsmässig kreditrisk
Exponeringen för kreditrisk avseende kundfordringar är begränsad 
då huvuddelen av affärsvolymen är mot systerkoncernen Bixia AB.

Projektrisk
Projektrisk uppträder i nya projekt från det att ett projekt inleds 
och fram till och med att vindkraftverken är driftsatta och 
producerar el. Projektriskerna hanteras dels genom att under pro-
jektets gång bedöma projektets realiserbarhet i takt med att kost-
nader upparbetas i projektet så att inte för mycket kostnader läggs 
ned i projekt som senare visar sig vara ogenomförbara. Projektris-
kerna hanteras också genom att så långt det är möjligt handla upp 
till fasta priser och att inte exponera sig för någon valutarisk.

Elmarknadsrisk
Elmarknadsriskerna består av prisrisken på elpriset och på elcerti-
fikatspriset. 

Väderrisk
Väderriskerna består av risken att kalkylerad normalårsproduk-
tion avviker från verklig produktion. Det blåser olika mycket olika 
år. Här vidtas inga åtgärder för säkring av dessa risker genom t.ex. 
handel med väderderivat.

Personal
Bolaget har ingen egen personal.

Miljö
I Bixia ProWin AB förvaltas de olika vindkraftparkerna. Endast 
en vindkraftpark, Fredriksdal, har idag ett miljötillstånd där vi 
årligen lämnar in miljörapport till tillsynsmyndigheten. Övriga 
vindkraftsparker som förvaltas av ProWin har krav på att kontroll 
utförs som egenkontroll, dvs. där vi inte har något miljötillstånd 
utan där det istället har sökts byggnadslov kompletterat med en 
anmälan av verksamheten till tillsynsmyndigheten.
 Beviljat Miljötillstånd för vindparken Häjsberget/Länsmansber-
get i Sunne kommun har nått laga 2015-09-03 och det avser tretton 
verk. Under 2015 har miljötillstånd meddellats för åtta verk på  
Fryksdalshöjden, Sunne kommun. Tillståndet har överklagats men 
förväntas nå laga kraft under 2016. Den tillståndspliktiga verk-
samheten påverkar miljön primärt genom buller och skuggor från 
vindkraftverkens vingar. Inga utsläpp till miljön utifrån verkens 
drift. Det avfall och spill som uppstår vid service, exempelvis väx-
ellådsolja, torkpapper, lysrör mm omhändertas och transporteras 
enligt gällande regler. Förbrukning och avfall redovisas årligen 
extern i miljörapport elller intern i egenkontroll.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Energimarknaden är inne i en stark förändringsprocess. Med låga 
ersättningsnivåer för el och elcertifikat påverkas hela energisek-
torn och ingen produktionsmetod står opåverkad från denna 
marknadsutveckling.
 I en marknadssituation med låga priser är effektiviseringar 
i hela värdekedjan en nödvändighet för att möta investerarnas 
avkastningskrav. Trots relativt tuffa affärsförutsättningar så ter sig 
intresset för vindkraft bland kunderna och våra samarbetspartners 
fortsatt vara starkt.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter räkenskaps-
årets utgång.

Resultatdisposition     
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 
88 085 566,36 kronor. 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 
disponeras enligt nedan:

Balanseras i ny räkning 88 086
Summa 88 086
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RESULTATRÄKNING 

BALANSRÄKNING

BELOPP I TKR Not
Koncernen

2015
Koncernen

2014
Moderföretaget

2015
Moderföretaget

2014
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 16 450 20 674 3 893 3 988
Aktiverat arbete för egen räkning 1 339 604 – –
Övriga rörelseintäkter 23 197 3 242 151 66

40 986 24 520 4 044 4 054

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader – -330 – -176
Handelsvaror – -86 – –
Övriga externa kostnader -10 612 -9 166 -4 956 -4 299
Personalkostnader -34 -26 -34 -25
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -40 010 -38 693 -4 334 -3 835
Övriga rörelsekostnader -69 -29 -69 -29

-50 725 -48 330 -9 393 -8 364

Rörelseresultat -9 739 -23 810 -5 349 -4 310

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 4 -3 377 -4 300
Resultat från andelar i intresseföretag 5 -8 000 –
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 6 – – – 1 478
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 950 534 1 131 5
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -2 476 -3 477 -595 -493

-1 526 -2 943 -10 841 -3 310

Resultat efter finansiella poster -11 265 -26 753 -16 190 -7 620

Bokslutsdispositioner 9 – – – 3 318
Resultat före skatt -11 265 -26 753 -16 190 -4 302
Skatt på årets resultat 10 -8 516 5 882 – –

Årets resultat -19 781 -20 871 -16 190 -4 302

Varav hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 5 734 -5 772
Minoriteten -25 515 -15 099
Resultat från andelar i intresseföretag

BELOPP I TKR Not
Koncernen

2015-12-31
Koncernen

2014-12-31
Moderföretaget

2015-12-31
Moderföretaget

2014-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 34 679 209 153 14 990 19 324
Inventarier, verktyg och installationer 12 – 124 – –
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 13 10 182 6 734 317 –

44 861 216 011 15 307 19 324

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 14 – – 16 173 46 332
Fordringar hos koncernföretag 15 – – 9 000 64 077
Andelar i intresseföretag 16 -410 – – –
Fordringar hos intresseföretag 17 20 912 – 20 912 –
Uppskjuten skattefordran 18 – 8 261 – –

20 502 8 261 46 085 110 409

Summa anläggningstillgångar 65 363 224 272 61 392 129 733
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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

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 438 939 438 630
Fordringar hos koncernföretag – – 128 523
Aktuell skattefordran 1 587 – 313 356
Övriga fordringar 3 219 982 3 084 579
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 853 2 974 486 579

6 097 4 895 4 449 2 667

Kassa och bank 46 448 61 977 32 179 10

Summa omsättningstillgångar 52 545 66 872 36 628 2 677

SUMMA TILLGÅNGAR 117 908 291 144 98 020 132 410

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 (1 000 000 aktier) 1 000 1 000 1 000 1 000

1 000 1 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 104 276 99 880
Årets resultat -16 190 -4 302

88 086 95 578
Övrigt tillskjutet kapital 99 000 99 000
Annat eget kapital inkl. årets resultat 14 263 8 695
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 114 263 108 695

Minoritetsintresse – 24 235
114 263 132 930 89 086 96 578

Obeskattade reserver 21 7 886 3 545

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 22 2 307 – – –

2 307 0 0 0

Långfristiga skulder 23
Skulder till koncernföretag – – – 30 023
Övriga skulder – 153 648 – –

0 153 648 0 30 023

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 134 1 215 – 1 048
Aktuell skatteskuld 1 1 309 –
Övriga skulder 221 494 153 162
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 982 1 548 895 1 054

1 338 4 566 1 048 2 264

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 117 908 291 144 98 020 132 410

Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser 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 -9 739 -23 810 -5 349 -4 310
- Avskrivningar 13 062 14 413 1 402 1 801
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 25 9 001 24 280 2 932 2 034

12 324 14 883 -1 015 -475

Erhållen ränta 950 534 1 131 1 483
Erlagd ränta -2 093 -3 477 -595 -493
Betald inkomstskatt -2 583 -1 129 2 640 -745
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 8 598 10 811 2 161 -230

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -2 078 4 549 -1 231 16 645
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder -1 067 -10 135 -1 543 -2 208
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 453 5 225 -613 14 207

Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier i dotterföretag -525 – – –
Fusion av dotterbolag – – 35 446 –
Avyttring av rörelse/inkråm -7 769 – – –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 888 -2 414 -316 –
Avyttring av materiella anläggningstillgångar – 7 – –
Förvärv av övriga finansiella tillgångar – – -525 -21 476
Avyttring av övriga finansiella tillgångar – – 28 200 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 182 -2 407 62 805 -21 476

Finansieringsverksamheten
Nyemission – 105 – –
Effekt av ägarförändring – -580 – –
Upptagna lån – 3 600 – 3 023
Amortering av skuld -8 800 – -30 023 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 800 3 125 -30 023 3 023

Årets kassaflöde -15 529 5 943 32 169 -4 246
Likvida medel vid årets början 61 977 56 034 10 4 256
Likvida medel vid årets slut 46 448 61 977 32 179 10
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NOTER
Belopp i tkr om inte annat anges

Års- och  koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år. 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 dotterföretag 
fram till och med 31 december 2015. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget 
direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har ett bestäm-
mande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.
 Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotter-
företag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföre-
tagets tillgångar och övertar dess skulder.
 Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs anskaffningsvärdet 
för andelarna eller rörelsen samt det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgång-
ar, 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 anskaffningsvärdet för aktierna.
 Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten 
och till och med avyttringstidpunkten. Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redo-
visas inom eget kapital. Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så krävs 
för att säkerställa överensstämmelse med koncernens redovisningsprinciper.

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag där koncernen innehar ett betydande inflytande över den 
driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom att koncernen äger mellan 20% 
och 50% av röstetalen. 
 Vid förvärv av intresseföretag upprättas en förvärvsanalys på samma sätt som vid 
förvärv av dotterföretag. Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden från 
och med den tidpunkt då det betydande inflytandet erhålls till dess att det upphör. 
Kapitalandelsmetoden innebär att koncernens andel av intresseföretagets resultat efter 
skatt redovisas på egen rad inom rörelseresultatet. Detta belopp justerar Koncernens 
redovisade värde på andelarna i intresseföretaget.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkom-
mit genom transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättande av 
koncernredovisningen.

Resultaträkning
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. produktion, 
försäljning och distribution av el, elhandel samt andra intäkter såsom entreprenadavtal.
 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.

Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas 
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.

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

Avskrivningar
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 anskaffningsvärde. 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:
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Vindkraftanläggningar                                              5 - 20 år
Inventarier, verktyg och installationer
Inventarier och verktyg                                                   7 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 återvinnings-
värde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning 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 kassagene-
rerande 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 försäljnings-
kostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida 
kassaflöden med en diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, marknads-
mässiga bedömningar av pengars tidsvärde och den risk som är förknippad med den 
specifika tillgången eller den kassagenerande enheten. Beräkningen gör per tillgång eller 
kassagenererande enhet.

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.

Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är 
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt 
kommer att tillfalla koncernen och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumule-
rade 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 konsulttjänster. 
Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar 
betydande tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförande-
perioden. 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.

Not 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
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Finansiella instrument
Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumen-
tets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader.
 En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen 
blir part enligt instrumentets 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 realiseras, 
förfaller eller när koncernen förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för 
del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktel-
sen 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 koncernen 
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 effektivränta 
som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till det värde 
som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordring-
ar redovisas i posten Övriga externa kostnader/Försäljningskostnader.

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

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 skattepliktiga 
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 räkenskaps-
år 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 skat-
temässiga 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 värderas 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 skattemäs-
siga resultat.
 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.

Övrigt
Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 
och kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är 
utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationen. 

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 beskatt-
ning, beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande av mark.

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

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

Koncernbidrag
Lämnade koncerbidrag redovisas som en ökning av redovisat värde på aktier i dotterföre-
tag. Erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

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

Pågående entreprenaduppdrag och tjänsteuppdrag till fastpris
Pågående entreprenaduppdrag till fastpris redovisas enligt alterntivregel innebärande att 
intäktredovisning görs vid fakturering. Upparbetade entreprenadutgifter redovisas som 
egen post under Varulager m.m.

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

Avsättning för återställande, nedmontering och bortforsling 
Till följd av skatterätten byggs avsättningen för återställande av mark avseende vindkraft-
verk successivt upp över tillgångens nyttjandeperiod. Därmed ingår inte heller dessa i 
anskaffningsvärdet för materiell anläggningstillgång.

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 sty-
relse gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar 
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.

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 värde-
ringsprinciper. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom 
beräkning av nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa 
beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden 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 skattekonsekvenser 
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 16 450 20 674 3 893 3 988
Nettoomsättning exkl. punktskatter 16 450 20 674 3 893 3 988
Punktskatter – – – –
Nettoomsättning 16 450 20 674 3 893 3 988

Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Nedskrivningar -3 377 -4 300
Summa -3 377 -4 300

Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Utdelning – –
Nedskrivningar -8 000 –
Realisationsresultat vid avyttring av andelar – –
Summa -8 000 0

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ränteintäkter från övriga företag – – 1 478
Summa 0 0 0 1 478

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ränteintäkter från koncernföretag 592 –
Ränteintäkter från övriga företag 950 534 539 5
Summa 950 534 1 131 5

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Räntekostnader till koncernföretag -196
Räntekostnader till övriga företag -2 476 -3 477 -595 -297
Summa -2 476 -3 477 -595 -493

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Överavskrivningar – 2 813
Återföring periodiseringsfond – 505
Summa 0 0 0 3 318

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Aktuell skatt -29 -45 – –
Uppskjuten skatt -8 487 5 927 – –
Summa -8 516 5 882 0 0

Redovisat resultat före skatt -11 265 -26 753 -16 190 -4 302

Skatt enligt gällande skattesats (22%) 4 260 -41 3 562 946
Skatteeffekt av uppkommet underskottsavdrag -10 986 5 927 -1 794 –
Övriga ej avdragsgilla kostnader -1 794 – -1 769 -946
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 4 -4 1 –
Redovisad skattekostnad -8 516 5 882 0 0

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 273 048 272 953 24 000 24 000
Inköp – 95 – –
Försäljningar/utrangeringar -223 289 – – –
Omklassificeringar – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 49 759 273 048 24 000 24 000

Ingående ackumulerade avskrivningar -39 614 -25 361 -2 642 -842
Försäljningar/utrangeringar 42 464 – – –
Årets avskrivningar -13 020 -14 253 -1 402 -1 800
Utgående ackumulerade avskrivningar -10 170 -39 614 -4 044 -2 642

Ingående ackumulerade nedskrivningar -24 281 – -2 034 –
Försäljningar/utrangeringar 46 319 – – –
Årets nedskrivningar -26 948 -24 281 -2 932 -2 034
Utgående ackumulerade nedskrivningar -4 910 -24 281 -4 966 -2 034

Redovisat värde 34 679 209 153 14 990 19 324

Not 3 NETTOOMSÄTTNING EXKL. PUNKTSKATTER

Not 4 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Not 5 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Not 6 RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Not 8 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Not 9 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Not 10  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Not 11  MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
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Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 950 950 – –
Försäljningar/utrangeringar -950 – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 950 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -826 -666 – –
Försäljningar/utrangeringar 868 – – –
Årets avskrivningar -42 -160 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -826 0 0

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 6 734 4 421 – –
Inköp 3 888 2 320 317 –
Försäljningar/utrangeringar -440 -7 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 182 6 734 317 0

Redovisat värde 10 182 6 734 317 0

Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 50 882 29 407
Förvärv 525 21 475
Fusion -19 307 –
Omklassificeringar -9 500 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 600 50 882

Ingående ackumulerade nedskrivningar -4 550 -250
Årets nedskrivningar -3 377 -4 300
Omklassificeringar 1 500 –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -6 427 -4 550

Redovisat värde 16 173 46 332

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden – – 64 077 78 477
Amortering – – -34 165 -14 400
Omklassificeringar – – -20 912 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 9 000 64 077

Redovisat värde 0 0 9 000 64 077

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Förvärv -410 – – –
Omklassificeringar – – 9 500 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden -410 0 9 500 0

Årets nedskrivningar – – -8 000 –
Omklassificeringar – – -1 500 –
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 -9 500 0

Redovisat värde -410 0 0 0

Not 12  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Not 13  PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not 14  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG       

Not 15  FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG          
    

Not 16  ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Dotterföretag Org nr Säte Andel, % kapital (röster) Antal andelar Redovisat värde 2015 Redovisat värde 2014
Höglandsvind AB 556543-8701 Linköping 0 (0) – – 19 307
Bixia Gryningsvind AB 556779-5348 Linköping 20 200 8 000
Bixia Vind AB 556779-5355 Linköping 100 (100) 150 000 16 073 18 925
Bixia Byggvind AB 556785-1208 Linköping 100,0 (100,0) 1 000 100 100

16 173 46 332

I koncernens redovisning
Intresseföretag Org nr Säte Andel, % kapital (röster) Justerat EK1) / Årets resultat2) Redovisat värde 2015 Redovisat värde 2014
Direkt ägda
Bixia Gryningsvind AB 556779-5348 Linköping 20,0 (20,0) -410 / -8 365 -410 –

-410 0

I moderföretagets redovisning
Intresseföretag Org nr Säte Andel, % kapital (röster) Justerat EK1) / Årets resultat2) Redovisat värde 2015 Redovisat värde 2015
Bixia Gryningsvind AB 556779-5348 Linköping 20,0   (20,0) 200 0 –

0 0

1) Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egena kapital inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reserver.
2) Med årets resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inklusive eget kapitalandelen i årets förändring av obeskattade reserver.
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Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Omklassificeringar 20 912 – 20 912 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 912 0 20 912 0

Redovisat värde 20 912 0 20 912 0

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Upplupna intäkter 310 1 976 – –
Förutbetalda försäkringar – 34 – 6
Övriga poster 543 964 486 573
Redovisat värde 853 2 974 486 579

Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Ackumulerade överavskrivningar 3 545 3 545
Periodiseringsfonder 4 341 –
Redovisat värde 7 886 3 545

Under räkenskapsåret har 4 341 tkr övertagits från Höglandsvind AB. I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

Förfallotidpunkt från balansdagen: Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Mellan 1 och 5 år – – – –
Senare än 5 år 153 648 30 023
Redovisat värde 0 153 648 0 30 023

Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Upplupna räntekostnader 383 – 384 –
Övriga poster 599 1 548 511 1 054
Redovisat värde 982 1 548 895 1 054

Not 17  FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG

Not 19  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

Not 21  OBESKATTADE RESERVER

Not 23  LÅNGFRISTIGA SKULDER

Not 24  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

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

Övriga temporära skillnader
Maskiner och andra tekniska anl. – – – – – 5 478
Underskottsavdrag – 2 783
Delsumma 0 0 0 8 261
Kvittning 0 0 0 0
Redovisat värde 0 8 261

Koncernen Hänförbart till ägare till moderföretaget
Aktiekapital Övr tillskjutet kapital Annat eget kapital Summa Minoritetsintresse Summa eget kapital

Belopp vid årets ingång 1 000 99 000 8 695 108 695 24 235 132 930
Effekt av ägarförändring -166 -166 1 280 1 114
Årets resultat 5 734 5 734 -25 515 -19 781
Redovisat värde 1 000 99 000 14 263 114 263 0 114 263

Moderföretaget
Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Summa eget kapital

Belopp vid årets ingång 1 000 – – – 95 578 96 578
Fusionsresultat 8 698 8 698
Årets resultat -16 190 -16 190
Redovisat värde 1 000 0 0 0 88 086 89 086

Not 18  UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Not 20  EGET KAPITAL

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

Övriga temporära skillnader
Maskiner och andra tekniska anl. – – -702 – –
Delsumma 0 -702 0 0
Kvittning 0 3 009 0 0
Redovisat värde 2 307 0

Not 22  UPPSKJUTEN SKATTESKULD
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Koncernen 2015 Koncernen 2014 Moderföretaget 2015 Moderföretaget 2014
Nedskrivningar av immateriella och materiella anl.tillgångar 26 948 24 280 2 932 2 034
Realisationsresultat på im- och materiella anl.tillgångar -17 947 – – –
Summa 9 001 24 280 2 932 2 034

Not 25  ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR KASSAFLÖDET

Not 26  INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 35 % (24 %) omsättning mot andra koncernföretag. Av 
inköpen avsåg 0 % (0 %) rörelsekostnader och investeringar från andra koncernföretag.

Not 26  KONCERNUPPGIFTER
Moderföretaget är ett intressebolag till Tekniska verken i Linköping AB, org. nr. 556004-9727 med säte i 
Linköping. Övriga ägare är Mjölby-Svartådalen Energi AB, Borgholm Energi AB, Bjäre Kraft, Nässjö Affärsverk 
AB. Oxelö Energi AB, Södra Hallands kraft, Växjö Energi AB, Sandviken Energi AB samt Alvesta Energi AB.

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

Not 29  DEFINITION AV NYCKELTAL

Linköping den 10 mars 2016

Klas Gustafsson
Ordförande

Mikael Hansevi
Verkställande direktör

Anders Jonsson
Lena Svensk
Greger Phalén

Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 mars 2016
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Dick Svensson 
Auktoriserad revisor

Tommy Karlsson
Benita Wikström
Magnus Bengtsson
Anders Lindholm
Håkan Eriksson
Niklas Reinikainen
Gert Bengtsson
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Revisionsberättelse
 Till årsstämman i Bixia ProWin AB, org.nr 556884-4848

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Bixia ProWin AB för år 2015. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 6 - 14.

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 
koncernredovisningen 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 
årsredovisningen 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 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Bixia ProWin 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 ProWin 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 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 
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