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FEBRUARI
Elpriserna halveras till 
följd av milt, blött och 
blåsigt väder.
 

APRIL
20 år sedan elmark-
naden avreglerades. 
Snittpriset på el har 
varit 29 öre/kWh.
Klas Gustafsson blir ny 
styrelseordförande i 
Bixia AB.
 

JULI
Under 2016 lyckades 
vi öka försäljningen av 
produkten ”Bixia Nära” 
med 300 procent.

NOVEMBER
Under året har vi 
tecknat avtal med 
närmare 200 nya 
producenter av sol-, 
vind- och vattenkraft.
 

DECEMBER
Stormen Urd genererar 
vindkraftsrekord – en 
enskild timma närmare 
5.7 miljoner kWh, vilket 
är 0.5 miljoner mer än 
det tidigare rekordet.

Året som gått

Bixia i korthet
För oss på Bixia finns det egentligen bara två sätt att se till att den förnybara elen räcker 
till alla. Det ena är att förändra våra elvanor så att vi använder mindre el. Det andra är 
att producera mer förnybar el. Det är här vi lägger vår kraft!
 Vi vill göra det både enklare och lönsammare att producera el från sol, vind och 
vatten. Därför stöttar vi de som vill bli sina egna producenter. Det gör vi dels genom att 
köpa förnybar elproduktion av lokala producenter runt om i Sverige och dels genom att, 
tillsammans med kunder och samarbetspartners, bygga mer förnybar produktion. Idag 
är vi ett av de elbolag som köper in störst andel förnybar närproducerad el i landet. 
 Många pratar om klimatet och vikten av förnybar energi. Många erbjuder el från 
förnybara källor. Men ett fåtal gör något på riktigt för att se till att den förnybara elen 
ska räcka till alla. När vi, tillsammans med våra närproducenter, tar tillvara på naturens 
energi uppstår en kraft som förändrar världen i rätt riktning. 
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Fördelning per kraftslag 
av totala årsproduktionen 
i Sverige 2016 (GWh). 

 VATTENKRAFT: 41%
 KÄRNKRAFT: 40%
 VINDKRAFT: 10%
 ÖVRIGT: 9%

Källa: Bixia & Svensk Energi

500 elcyklar 

2016 såldes 
30 000 elcyklar. 
Vi sålde 500 
av dem.

61 267

60 055  

15 362  

  13 374

VATTENKRAFT

KÄRNKRAFT

VINDKRAFT

ÖVRIGT

76 101

55 500

16 686

12 964

2016 2015KRAFTSLAG i GWh

VISSTE 
DU ATT...
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2016 VAR UR FLERA PERSPEKTIV ett bra år för Bixia. Vårt ekonomiska 
resultat blev mycket tillfredsställande. Därmed kan vi konstatera att den 
transformation som företaget genomgick under 2015, med effektiviseringar 
och kostnadsreduktioner, har givit önskat resultat. Vår absolut viktigaste 
framgångsfaktor under det gångna året är, som alltid, den kompetens och 
det engagemang som finns bland alla oss bixianer. 

VI HAR LYCKATS VÄL i vår positionering kring närproducerad el och nu har 
även försäljningen tagit fart. Under 2016 lyckades vi öka försäljningen av 
produkten ”Bixia Nära” med 300 procent. Vi är glada att fler kunder med 
vår hjälp gör ett aktivt val som förändrar klimatet i rätt riktning. Vi på Bixia 
var tidigt ute med att bygga relationer med producenter och köpa deras el. 
Under året har vi tecknat avtal med närmare 200 nya producenter av sol-, 
vind- och vattenkraft. Ett av avtalen, tecknat med Stena Renewable i slutet 
av året, är vårt volymmässigt största genom tiderna. Stena äger och driver 
omkring 100 vindkraftverk runt om i landet och avtalet innebär att vi på 
Bixia hanterar deras fysiska vindkraftsproduktion på närmare 700 GWh och 
hjälper också till med rådgivning och finansiell handel. Affären med Stena 
stärker vår position inom förnybart och är ett bevis på att vi är en aktör att 
räkna med i större affärssamarbeten. Samtidigt närmar vi oss nu vårt mål 
med stormsteg – att ha fysiskt balansansvar för lika mycket förnybar elpro-
duktion som våra kunder använder. 

VÅR FRÄMSTA RESURS är våra medarbetare och den kompetens som finns 
inom bolagets många områden, allt från krafthandel till administration, 
marknadsföring och försäljning. Vår kompetens skapar hög trovärdighet 
bland våra kunder. Trovärdighet är a och o om man ska lyckas. I december 
2015 valde två av våra ägarbolag, Bjäre Kraft och Södra Hallands Kraft av 
strategiska skäl att sälja sina andelar i Bixia. Samarbetet med dessa två energi-
bolag fortsätter nu i en ny form. I augusti valde vår Vd att avsluta sin anställ-
ning på Bixia, varför jag själv kort därefter gick in som tillförordnad Vd. 

UNDER HÖSTEN 2016 flyttade vi vårt kontor i Växjö till nya lokaler. Med start 
vid årsskiftet 2016/2017 kommer Bixia Energy Management att ansvara för 
koncernens försäljning till stora kunder vilket innebär att personal byter 
organisatorisk tillhörighet inom koncernen. Detta ger ett ökat fokus på 
affären storkund och producent tillsammans med fysisk och finansiell handel. 

INTERNT har vi också ägnat mycket tid till ett nytt administrativt billing-
system, där vi gjort en grundlig analys som ligger till grund för upphand-
lingen som vi tillsammans med Tekniska Verken påbörjar i början av 2017. 
Syftet är att det nya systemet ska stödja oss i att kunna möta en mer digitali-
serad struktur. Det ger oss möjlighet att alltid leverera ett relevant erbjudande
till kunder/producenter utifrån de olika behov de har. Vi i elbranschen är, 
som så många andra branscher, inne i ett paradigmskifte där digitaliseringen 
erbjuder fantastiska möjligheter och utmaningar. Det gäller att ta tillvara på 
de möjligheterna på ett sätt som skapar faktisk kundnytta. 

EN ANNAN TREND handlar om att allt fler konsumenter vill producera 
sin egen el, och bli så kallade prosumers. Det enklaste sättet för de flesta 
privatpersoner är att sätta upp solpaneler på taket. Det här är något som vi 
på Bixia välkomnar och vi jobbar proaktivt för att förbättra förutsättning-
arna för prosumers. Bland annat köper vi gärna in den överskottsel som de 
själva inte använder och säljer den vidare. Utöver det har vi vår miljöfond 
där man, både som privatperson och företag, kan få bidrag för sina investe-
ringar i solel. Det här har vi jobbat för i många år och även om intresset har 
ökat under åren så har vi ännu inte sett samma utveckling som i exempelvis 
Tyskland. Utvecklingstakten styrs i hög grad av de regelverk och stödsystem 
som finns och en av utmaningarna är att göra det enkelt för kunden att vara 
en del av vår framtida förnybara elmarknad. 

Ett bra resultat på en alltmer närproducerad elmarknad
VD HAR ORDET

”Vi är glada att fler 
kunder med vår 
hjälp gör ett aktivt 
val som förändrar 
klimatet i rätt 
riktning.”
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ATT FÖRENKLA för producenter av förnybar el är en av flera åtgärder som behöver 
vidtas om vi ska lyckas nå en helt förnybar elmarknad. Som prisläget på el och 
elcertifikat ser ut idag är det, för många av våra producenter, inte lönsamt att 
producera el. Vindkraften kämpar med lönsamheten i befintliga anläggningar 
samtidigt som det är svårt att få nyinvesteringar lönsamma. Även vattenkraften 
möter utöver lönsamheten stora utmaningar genom nya regelverk innebärande
modernisering av miljöprövningar och därtill hörande miljöanpassningar. 
Utformningen av regelverken i framtiden är mycket väsentliga för att säkerställa 
vattenkraftens betydelsefulla och viktiga roll för att möjliggöra en förnybar el-
marknad som kommer innehålla allt mer väderberoende elproduktion.

2016 VAR ETT HÄNDELSERIKT ELPRIS-ÅR. Medelpriset på spotmarknaden hamnade 
på cirka 28 öre per kWh, vilket var 35 procent högre än året innan, då elpriset var 
extremt lågt. Det är många parametrar som styr elpriset, en viktig sådan är väd-
ret. Det gångna året var torrt med relativt lite vind, till skillnad från året innan då 
det var hög tillrinning i vattenmagasinen och extremt mycket vindkraft. 

Vädret kommer också att i högre utsträckning påverka elpriset i takt med att 
vi får in mer förnybar el, som också är väderstyrd. Under vissa perioder förra 
året, då nivåerna i vattenmagasinen var låga, var vi tvungna att importera el till 
ett ganska högt pris. Det höga priset berodde bland annat på att Frankrike haft 
problem med sin kärnkraft och att kolpriset varit högt. Enligt våra analytikers 
prognoser kommer elpriserna vara fortsatt ganska låga fram till år 2020. Därefter 
förväntas energibalansen försvagas, främst beroende på stängningen av kärn-
kraftverket Oskarshamn 1 och Ringhals 1 och 2. En annan viktig anledning till de 
stigande priserna är att Tyskland stänger ner sina kärnkraftverk samtidigt som 
Frankrike minskar sin kärnkraft. Det här är tydliga tecken på att den svenska 
elmarknaden påverkas alltmer av övriga Europa.

DIGITALISERINGENS FRAMVÄXT, prosumer-trenden och en mer europeisk elmark-
nad, är några av våra mest spännande utmaningar under det kommande året. Vi 
på Bixia kommer att fortsätta att lägga vår kraft på att minska klimatförändring-
arna genom att öka andelen förnybar, närproducerad el.

Stefan Braun, Vd
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ENGAHOLM är ett aktivt och livskraftigt familjeföretag som 
jobbar med nära, nyttiga, förnybara varor och upplevelser. 
Tillsammans med utvalda samarbetspartners driver Anders 
Koskull och Engaholms gård en uthållig och hållbar produk-
tion av allt från kött till el.
 – Det var framförallt när jag blev förälder för drygt fyra 
år sedan som det blev så påtagligt, vilket ansvar vi har för 
vår framtid och vårt klimat. Här på Engaholms Gård har jag 
möjlighet att sköta min lilla del av världen så som jag skulle 
vilja se den. Det är lite som att hålla rent framför egen dörr.
Att värna kulturmiljön och kärleken till den småländska natu-
ren genomsyrar allt på Engaholms gård. Man lever av jorden 
och värnar om ett ansvarsfullt bruk av naturens resurser.
 – Vi ska nyttja jordens resurser på ett långsiktigt och 
ansvarsfullt sätt. Då måste vi minska påverkan på klima-
tet bland annat genom att gå över från fossila till fossilfria 
energislag. Det går det inte att kompromissa om och en av 
de första åtgärderna blev att projektera för solcellspanelerna 
och bli självförsörjande på förnybar energi.

DET FINNS SJU MILJARDER invånare på jordklotet. Snart är 
det nio miljarder. Framförallt kommer medelklassen att öka 
i ännu högre utsträckning. Det innebär att ännu fler vill byta 
telefon, bil och platt-TV med mera, kanske så ofta som varje 
år. Det ställer extremt höga krav på vår jord att fortsätta i 
den takten. 

 – Vi står inför en gigantisk utmaning. I ett klimatperspek-
tiv blir det därför en skrämmande tanke att ytterligare två 
miljarder människor kräver det som vi i väst har haft under 
många år. Därför måste vi fundera på vad och hur vi pro-
ducerar samt vad och hur vi konsumerar. Bara här i Sverige 
slänger vi 40 procent av all mat vi producerar.

I NIO GENERATIONER och under 295 år har Engaholms gård 
funnits i familjen Koskulls ägo. Om fem år firar familjen 300 
års jubileum. Det var Anders farfars far som byggde ett vat-
tenkraftverk och drog el till gården och vidare till Alvesta. 
Och det var dennes son som byggde det stora sågverket.
 – Från min kontorsstol ser jag sädesmagasinet och trans-
formatorstationen som tidigare generationer byggt.
 Virket som sädesmagasinet är byggt av kommer från går-
den och sågades på gårdens såg. Teglet i transformatorstatio-
nen kommer från gårdens eget lertag och brändes i gårdens 
tegelbruk.
 – Så har vi alltid arbetat här, att ta materialet från gården 
och vidareförädla det. Det är ett arv som jag driver vidare.

DE MÅNGHUNDRAÅRIGA EKARNA på Engaholms gård är 
imponerande. En ek kan vara värd åt 1500 arter. Området 
huserar en mängd rödlistade arter och förvaltas genom ett 
naturvårdsavtal med länsstyrelsen.
 

 – Vi har en arrendator med djur som betar i ekhagarna. 
Köttet från djuren säljer vi som Engaholmskött. Det är lite 
samma tanke som med elen och ytterligare ett exempel på 
hur vi förädlar gårdens resurser. Folk i Alvesta säger: vi köper 
ju el av dig, när vi köper el från Bixia. Vidareförädlingen är 
central i vår värdegrund och något som jag jobbar med att 
utveckla vidare. 

PRISET PÅ SOLCELLSPANELER har gått ner 80 procent på bara 
några år. Allt fler kan nu investera i egna solcellspaneler. Så-
väl i liten som stor skala och Anders har utvecklingsplaner.
 – Vi ska självklart bygga ut med fler solcellspaneler. Jag 
planerar nu för en anläggning på vatten. Det görs i andra 
länder, till exempel i England, Frankrike och Japan. Här har 
jag inte fler lämpliga tak att bygga på men jag har mycket 
vattenytor. Dessutom får vattenbaserade solcellspaneler en 
god kyleffekt som ökar verkningsgraden.
 Redan under andra halvan av 2017 kommer det att finnas 
tekniska lösningar framme. Därtill tillkommer den kompli-
cerade juridiska processen för tillstånd för strandskydds-
dispens, vattenverksamhet, biotopskydd med mera.

Anders är en av dem som förändrar världen i rätt riktning
EN AV VÅRA PRODUCENTER

Vi på Bixia köper in närproducerad el från 
sol-, vind- och vattenkraft. På bixia.se kan du 
läsa mer om våra närproducenter.
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NÄR ANLÄGGNINGEN SKULLE BESTÄLLAS och 
dimensionera stötte Anders på en rad hinder av 
skatteregler och lagkrav. Därutöver skulle det 
lokala elnätsföretaget godkänna en omfattande 
mängd värden kring mätpunkter, säkringsstor-
lek och förväntad produktion Sammantaget var 
det svårt att hitta rätt storlek för solcellsanlägg-
ningen.
 – Det är en paradox när vi å ena sidan har 
övergripande mål om mer förnybar energi från 
regeringsnivå men å andra sidan regler och krav 
som gör det svårt och nästan hindrar ett sådant 
här förverkligande. Vi hade bra stöd i Bixia som 
är duktiga på småskalig kraftproduktion.

TEKNIKEN FÖR ENERGILAGRING utvecklas och 
alltfler kommer kunna satsa på förnybar energi. 
Anders tror att vätgas och bränsleceller kommer 
att blir den teknik som tar över för energilag-
ring. Det är en oerhört spännande teknik med 
obefintlig miljöpåverkan där infrastrukturen 
börjar byggas ut i allt snabbare takt. 
 – Vi vill bli nettoproducenter. Det är inte 
ekonomiskt gynnsamt ännu, men i takt med 
teknikutvecklingen och nya möjligheter inom 
energilagring kommer det definitivt att bli det.

”Här på Engaholms Gård har jag möjlig-
het att sköta min lilla del av världen så 
som jag skulle vilja ha den, lite som att 
hålla rent framför egen dörr.”

FAKTA
• Solceller till en yta av 670 m2/402 
 stycken paneler
• Installerad effekt 104 kW
• Beräknad årsproduktion 92 MWh 
• Producerade 102 MWh redan första året 
• Har gett 10 procent mer än beräknat
• Driftsattes i maj 2015
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Ett hållbart företag 
för en hållbar elmarknad

MILJÖREDOVISNING
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Bixias ambition är att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt, med störst fokus 
inom de områden där vi har störst påverkan. I första hand handlar det om klimatomställningen. 
För första gången finns nu ett globalt bindande avtal för att minska klimatutsläppen. Och Sverige 
ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Bixia är med och bidrar till att uppnå det 
målet genom att leda utvecklingen av en förnybar elmarknad för ett hållbart samhälle. 

Främst handlar det om att ställa om vår elförsörjning till förnybart – ett långsiktigt arbete 
som företaget har arbetat med under många år. Även om alla våra kunder, såväl företag som 
privatpersoner i Sverige var villiga att välja och betala för förnybar el så räcker inte det. Den 
förnybara elen behöver byggas ut, om den ska räcka till alla.  Därför jobbar Bixia med flera 
parallella spår – dels stöttar vi utbyggnaden av förnybart, dels gör vi det lätt för våra kunder 
att göra rätt val samtidigt som vi hjälper till att förändra våra elvanor för att vi ska använda 
mindre el. 

Miljöfond och närproducerat
Bixia Miljöfond startade redan 2008 i syfte att gynna utvecklingen av förnybar el. Samman-
lagt har fonden delat ut sju miljoner kronor till konkreta projekt som ser till att vi får mer 
förnybar elproduktion. Under det gångna året har miljöfonden omarbetats för att göra det så 
enkelt som möjligt att söka bidragen, som nu endast går till investeringar i solel. Samtidigt 
har samarbetet med Erikshjälpen utökats där miljöfonden bidrar till viktiga solcellsprojekt i 
Bangladesh, Burkina Faso och Benin – delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. 
 För tre år sedan lanserade Bixia närproducerad el genom produkten ”Bixia Nära”. Under 
det gångna året har försäljningen av närproducerad el tagit fart på allvar och ökat med hela 
300 procent. De kunder som väljer Bixia Nära vet varifrån deras el kommer, samtidigt som 
de är med och bidrar med medel till miljöfonden. Försäljningsökningen av närproducerad 
el är ett tecken på att allt fler bryr sig om varifrån elen kommer och att el som produkt börjar 
bli någonting konsumenterna intresserar sig för. Det här är en trend som Bixia fortsatt ska 
verka för och dra nytta av därför lanserades även Bixia Nära till småföretag i slutet av året, 
med den enda skillnaden att mängden kWh begränsas  till 25 000, för att säkerställa att vi kan 
leverera det vi utlovar. 

Ett integrerat hållbarhetsarbete
Hållbarhet är någonting som ska genomsyra hela Bixias verksamhet – i det stora och i det 
lilla. För oss är det självklart att följa de lagar och krav som ställs på oss, och det är
viktigt att vår verksamhet är transparent eftersom vi påverkar både miljö och människor. 

Vi ansvarar för högsta möjliga kvalitet i alla lägen, och arbetar förebyggande och långsiktigt 
med att minska vår påverkan på miljön och klimatet. Det är inte bara elen vi säljer som ska 
vara hållbar. Framtiden kräver nya hållbara lösningar, därför är hållbarhetsarbetet en viktig 
del i företagets innovationsprocesser. Det handlar om att utveckla medarbetarnas kompetens 
och engagemang samt systematiskt ta vara på synpunkter från kunder, medarbetare och sam-
arbetspartners för att hitta ännu bättre lösningar som utvecklar och förbättrar vår verksamhet. 
 Medarbetare på Bixia ska ha kunskap om den miljöpåverkan deras arbete kan ge upphov 
till och om arbetsmiljöfaktorer och säkerhet. Alla Bixias medarbetare genomför en miljöut-
bildning per år och ledningen ansvarar för att utvärdera företagets arbetsmiljöinsatser för att 
ständigt utveckla dessa. 
 Under det gångna året har Bixia flyttat sina kontorslokaler i Växjö där det nya kontoret är 
klassat enligt den högsta nivån för energieffektiv byggnad, så kallad Lead platinum cerifie-
rad byggnad. I samband med flytten byttes delar av kontorsmöbleringen ut och möblerna 
skänktes till skolor i Växjö för återanvändning. 

Jämställdhets- och mångfaldsstrategi
Vi på Bixia jobbar aktivt för att förbättra jämställdheten och mångfalden inom företaget. 
Under det gångna året har koncernens jämställdhets- och mångfaldsstrategi implementerats 
hos samtliga chefer. Strategin ska genomsyra hela företaget såväl i rollen som arbetsgivare 
som i kundsamarbetet. Vi är övertygade om att vår framgång är beroende av förmågan att 
ta tillvara på allas olikheter. Nu är målen för jämställdhet och mångfald uppsatta, strategin 
finns på plats och cheferna är utbildade. Under 2017 ska vi se till att öka kunskapen bland 
alla medarbetare och säkerställa att vi lever som vi lär. Alla har vi ett eget ansvar för att verka 
för integration och motverka alla former av diskriminering.
 Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning inom områdena medarbetarskap, 
ledarskap, förändring/utveckling, hälsa och arbetsklimat, mångfald, organisation och hel-
hetsattityd. Undersökningen följs upp i ledningen. Vi engagerar oss aktivt och kontinuerligt 
i att förebygga ohälsa och olycksfall genom att följa upp och åtgärda brister i den fysiska, 
psykiska och sociala arbetsmiljön.
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Verksamheten       
Tekniska verken i Linköping AB (publ) och Mjölby-Svartådalen 
Energi AB bildade Bixia AB år 1997 för att efter avregleringen 
kunna bedriva elhandel gemensamt. Under årens lopp har flera 
energibolag anslutit sig som ägare. Vid ingången av 2016 var det 
7 ägare; Tekniska verken i Linköping AB (publ), Mjölby-Svartådalen 
Energi AB, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Nässjö Affärsverk, 
Oxelö Energi, och Sandviken Energi. 
 Bixia har ett helägt dotterbolag, Bixia Energy Management AB 
som är ett värdepappersbolag och bedriver verksamhet inom 
ramen för tillstånd från Finansinspektionen.
 Bixia har under året sett över sin verksamhet utifrån de föränd-
ringar 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.
 Bolaget fortsatte under året sitt systematiska arbete för ständiga 
förbättringar. Bixiakoncernen är organiserad för att kunna säker-
ställa 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.
 I början av 2017 kom bolaget och SAAB Automobile AB fram 
till en förlikning avseende återvinningskravet. Bixia låter reserve-
ring kvarstå och den är därmed reserverad även i  2016 år bokslut.
 Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte annat 
anges.
     
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolagets VD Mikael Hansevi valde att på egen begäran säga upp 
sig i augusti 2016. Från september 2016 har vice VD Stefan Braun 
gått in som tf VD fram tills att en ny VD är rekryterad.
 Under 2016 flyttade vi vårt kontor i Växjö till nya lokaler. Det 
nya kontoret är klassat enligt den högsta nivån för energieffektiv 
byggnad, så kallad Lead platinum certifierad byggnad.
 Bolaget genomgick en transformation under 2015 som man 
under 2016 ser resultatet av. Det har skett en effektivisering och 
kostnaderna har reducerats. Denna transformation har under 
2016 inneburit en effektivisering av arbetssätt och processer vilket 

totalt sett resulterat i sänkta kostnader med bibehållen effektivitet 
i marknadsbearbetning och kundmöte. Som ett resultat av trans-
formationen har resultatet ökat betydligt under 2016.
 Under 2016 har det skett en fondemission i bolaget.
 För att på ett effektivt sätt hantera säkerhetskrav med mera mot 
elbörsen Nasdaq Commodities har under året Bixia valt att övergå 
från direkt cearingkund på Nasdaq till en så kallad GCM-lösning, 
General Clearing Member. Övergången är bland annat ett resultat 
av förändrade säkerhetskrav på Nasdaq där bankgarantier inte 
längre får användas.

Marknad och varumärke       
Energibranschen befinner sig i ett paradigmskifte där det nuva-
rande sättet att hantera kundrelationen måste förändras och energi-
kunderna springer förbi branschen. Kunderna förväntar sig mer 
än vad energibranschen idag klarar av att leverera. Förändring är 
ordet som bäst beskriver det som händer i energibranschen just 
nu. Fortsatt är allt fler kunder intresserade av var den el de köper 
kommer ifrån. Det gör att vårt långsiktiga arbete för att öka
andelen närproducerad förnybar el är en korrekt satsning. 
 Under 2016 valde vi därför att fortsatt koppla marknadsföringen
mot konsument till kundens landskap, exempelvis i Linköping 
och Mjölby har vi kommunicerat att vi erbjuder el från Östergöt-
land. Detta för att ge en konkret känsla att vi är nära med våra 
närproducenter och den närproducerade elen. 
 I ett samarbete med Erikhjälpen har Bixia genom bolagets miljö-
fond kunna hjälpa skolorna i öarna i Januna-deltat i Bangladesh. 
Med stöd av Bixias miljöfond installerades under 2015 solpaneler 
och videoutrustning i fem skolor. Merparten av eleverna är flickor 
och det är projektets målsättning. Genom fortsatt utbildning 
minskas risken betydligt för att flickorna ska bli bortgifta i tidig 
ålder.

Försäljning       
Konkurrensen på konsumentmarknaden har ökat även under 
2016. Det råder fortsatt ett extremt prisfokus på marknaden. 
Arbetet under året har varit att fokusera på att behålla befintliga 
kunder och rekrytera nya kunder. Försäljningsarbetet börjar, 
efter transformationen, att ta form på bolagets försäljningscenter 
i Nässjö.      
      

Det är tre år sedan Bixia lanserade närproducerad el genom 
produkten ”Bixia Nära”. Försäljningen av produkten tog ordent-
lig fart under 2016. Bixia Nära lanserades till mindre företag i 
slutet av året men med skillnaden att mängden närproducerad el 
är begränsad till 25 000 kWh för att vi ska kunna säkerställa den 
leverans vi har utlovat.
 Våra företagskunder fortsätter att efterfråga klimatriktiga avtal 
med exempelvis Bra Miljöval som tillägg. Bixias framgångsrika 
arbete med inköp av elproduktion från lokala producenter har 
fortsatt under 2016. Genom goda villkor och bra hantering av 
lokal produktion är Bixia fortsatt en av de största inköparna av 
närproducerad elproduktion i Sverige. Under slutet av 2016 teck-
nade Bixia ett avtal med Stena Renewable som volymmässigt är
bolagets största avtal genom tiderna.      
      
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, Nasdaq Commodities samt bilateralt. Bolaget tar inga 
egna positioner. Bixia Energy Management bedriver verksamhet 
inom ramen för tillstånd från Finansinspektionen.
 Bixiakoncernens riskminimerande säkringsstrategi fungerade 
väl under 2016. Bixiakoncernen har en finansiell riskpolicy och 
riskmodell omfattande såväl elhandels- som valutapolicy samt 
övriga finansiella och fysiska instrument som hanteras. Detta 
innebär att bolaget har en väl fungerande modell för riskhante-
ring som utvecklas och anpassas kontinuerligt till de förutsätt-
ningar och krav som ställs på en aktiv aktör på elmarknaden. 
Riskmodellen täcker hela värdekedjan avseende elhandel; både 
krafthandels-, elförsäljnings- och elinköpsverksamheten. De 
risker som ägnas speciell uppmärksamhet är volym-, pris- och 
profilrisk samt valutarisk. Inför vintern 2016/2017 har risken för 
effektbrist liksom volym- och profilrisker beaktats och åtgärder 
för att begränsa riskerna har vidtagits.      
      
Elmarknaden      
Elpriserna har varierat kraftigt under 2016. Året inleddes med 
låga elpriser då den hydrologiska balansen var normal och bränsle-
priserna låga. Under sommaren/hösten sjönk den hydrologiska 
balansen och bränslepriserna steg vilket fick elpriserna att stiga. 

Förvaltningsberättelse
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Spotpriset under 2016 steg jämfört med 2015 och det nordiska 
priset blev cirka 6 öre per kWh högre. Nederbördsmängderna 
var något under de normala under 2016 medan tillrinningen i 
vattenmagasinen var sex TWh under normalt. Även 2016 var ett 
milt år med en medeltemperatur som låg 1,5 grad över normalt i 
Skandinavien. Den hydrologiska balansen försvagades under året 
och i snitt var den på minus sju TWh, jämfört med 2015 då den 
hydrologiska balansen i snitt var plus en TWh. Vindkraftsproduk-
tionen minskade i både Sverige och i Norden jämfört med 2015, 
detta trots att investeringar i vindkraft fortsätter. Orsaken till den 
lägre produktion var att 2015 var ett mycket vindrikt och blåsigt 
år. Vindkraften i Norden utgjorde åtta procent av den totala pro-
duktionen, under 2015 var den siffran nio procent. Kärnkraften 

levererade mer el än under 2015 och har under 2016 i snitt legat 
på 80 procent av den maximala produktionen. Vattenkraften har 
under året stått för 56 procent av den nordiska elproduktionen 
medan kärnkraften bidragit med 21 procent.       
 Nettoexporten av kraft ut från Norden minskade under 2016 
och totalt exporterades fyra TWh el från Norden till grannländerna. 
 Jämfört med referenspriset på den nordiska elbörsen, system-
priset, blev spotpriserna i Sverige högre under 2016. De två nord-
ligaste områdena i Sverige hamnade 1,9 öre per kWh över system-
priset medan område Stockholm fick 2,2 öre per kWh högre pris. 
Södra Sverige, Malmö, hamnade högst av de svenska områdena 
med 2,5 öre per kWh över systempriset.

Flerårsöversikt 
Koncernen 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning exkl. punktskatter 2 044 1 995 2 272 2 639 2 818
Rörelseresultat 72 41 7 75 38
Resultat efter finansiella poster 69 42 9 78 40
Balansomslutning 937 820 914 950 1 113
Eget kapital 454 412 488 481 430
Kassaflöde från den löpande verksamheten 95 119 -35 139 -45
Soliditet, % 48 50 53 51 39
Avkastning på eget kapital, % 16 9 2 17 9
Avkastning på totalt kapital, % 8 5 1 8 3
Antal anställda, st 91 100 117 111 109

Moderföretaget 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning exkl. punktskatter 2045 1 996 2 273 2 633 2 799
Rörelseresultat 71 41 7 61 36
Resultat efter finansiella poster 69 41 8 78 38
Balansomslutning 950 833 926 963 1 087
Eget kapital 387 359 435 422 380
Kassaflöde från den löpande verksamheten 94 120 -36 139 -32
Soliditet, % 48 49 52 50 39
Avkastning på eget kapital, % 16 9 2 17 8
Avkastning på totalt kapital, % 8 5 1 8 3
Antal anställda, st 78 91 95 97 95

År 2012 har inte räknats enligt K3.

Försäljning och resultat      
Koncernens totala intäkt uppgick under året till 2 050 mnkr 
(2 003 mnkr) en ökning med 47 mnkr.
 Av de totala intäkterna svarade nettoomsättning exklusive 
punktskatter för 2 044 mnkr att jämföra med 1 995 mnkr för 2015. 
Nettoomsättningen ökade därmed med dryga 2 procent. För Bixia 
uppgick försåld volym 2016 till cirka 5,4 TWh mot cirka 5,5 TWh 
2015 - en minskning med 1,8 procent.
 Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar 
(EBITDA) uppgick till 80,1 mnkr (49,5 mnkr).
 Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar uppgick till 
-8,5 mnkr (-8,2 mnkr).
 Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 71,6 mnkr 
(41,3 mnkr), det vill säga en ökning med 30,3 mnkr. 
 Resultat från finansiella intäkter och kostnader ökade från år 
2015 till år 2016. Detta beror till största del på en tillfälligt annan 
hantering av säkerhetskraven mot börsen Nasdaq Commodities.
 Resultat efter finansiella poster uppgick därmed till 69,3 mnkr 
(41,8 mnkr).

Personal       
Hälsa och säkerhet är två viktiga områden för koncernen. Genom 
att arbeta förebyggande med hälsa och säkerhet skapar vi en 
tryggare miljö för våra medarbetare. Sjukfrånvaron är fortsatt låg 
inom koncernen och det aktiva hälsoarbete som bedrivs bedöms 
ha bidragit till detta. Till exempel har vi under 2016 samlat perso-
nalen för en serie föreläsningar på tema stress. Dessutom har en 
medarbetarundersökning genomförts som visar att många medar-
betare anser att vi som arbetsgivare erbjuder bra möjligheter till 
god hälsa och de allra flesta tar ansvar för sin egen hälsa. Det 
finns dock fortsatt potentiella förbättringsmöjligheter om upp-
levelsen av rimlig arbetsbelastning ska nå sina långsiktiga mål. 
Därför är det viktigt att alla medarbetare har en tydlig målbild 
och får en återkoppling på sin prestation.    
 Under 2016 har koncernens jämställdhets- och mångfaldsstrategi 
implementerats hos samtliga chefer. Strategin ska genomsyra hela 
företaget såväl i rollen som arbetsgivare som i kundsamarbetet. 
Under 2017 ska vi se till att öka kunskapen bland alla medarbetare 
och säkerställa att vi lever som vi lär. Alla har vi ett eget ansvar 
för att verka för integration och motverka alla former av 
diskriminering.
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Miljö       
Bixia ansvarar för högsta möjliga kvalitet i alla lägen, och arbetar 
förebyggande och långsiktigt med att minska vår påverkan på 
miljön och klimatet.
 Ett sätt som Bixia bidrar till att minska klimatpåverkan på sikt 
är genom att köpa in en hög andel närproducerad förnybar el. 
 Redan 2008 startade Bixia en Miljöfond i syfte att gynna utveck-
lingen av förnybar el. Sammanlagt har fonden delat ut sju miljoner
kronor till konkreta projekt som ser till att vi får mer förnybar 
elproduktion. Under det gångna året har miljöfonden omarbetats 
för att göra det så enkelt som möjligt att söka bidragen, som nu 
endast går till investeringar i solel.  
 Bixia AB är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 sedan 2009.
     
Känslighetsanalys      
Påverkan på rörelseresultatet vid förändring enligt nedan:

* Pris el       +/- 1%   +/- 2 mnkr  
* Volym el      +/- 3%   +/- 7 mnkr

Investeringar, finansiering och finansiell ställning
Koncernens balansomslutning uppgick vid årets slut till 937 mnkr 
att jämföra med 820 mnkr vid årets början.
 Bolaget har haft få investeringar och de uppgick till ett belopp 
på 2,4 mnkr under året.      
 Kassaflödet från den löpande verksamheten är 95,1 (118,9 mnkr).
 Det egna kapitalet i koncernen uppgick till 454 mnkr (412 mnkr) 
och soliditeten för koncernen uppgick till 48% (50%).
    
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 risk-
perspektiv. 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 
exponerad för samt vilka åtgärder som vidtas för att hantera 
respektive risk. 

Finansiell risk      
Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på 
oförutsägbarheten 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. Riskhan-
teringen sköts dels av Bixias finansavdelning samt av Bixias 
dotterbolag Bixia Energy Management AB. Finansavdelningarna 
identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samar-
bete med de operativa enheterna.

Elprisrisk      
Koncernens försäljning av el till kunder, och inköp av elproduk-
tion från producenter, sker såväl till rörliga som fasta priser eller 
en kombination av dessa. Utöver detta finns det även mer indivi-
duellt anpassad hantering till större aktörer i form av portfölj-
förvaltningsavtal. I dessa samarbeten 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 till marknadens 
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 eltermins-
kontrakt 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.
 För verksamheten inom elhandelsbolaget Bixia Energy 
Management AB finns en separat policy som reglerar hur verk-
samheten ska bedrivas. Bolaget har Finansinspektionens tillstånd 
för att bedriva finansiell elhandel på uppdrag av andra. Detta 
ställer särskilda krav på dokumenterad och verifierad struktur 
och kontroll i verksamheten.      
      
Volymrisk      
Vid koncernens försäljning av el till slutkund, men även vid 
inköp av el från producent, uppstår en volymrisk motsvarande 
avvikelser mellan förväntad och faktiskt levererad/producerad 
volym. Avvikelsen kan bero på flera orsaker såsom väder 
(temperaturer, vind, nederbörd), 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 prognostiserad 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, 
tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt kreditexpo-
neringar gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och 
avtalade transaktioner. 
 Exponeringen för kreditrisk avseende kundfordringar är 
begränsad 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 minimera 
kreditförlusterna analyseras kreditrisken för varje ny större 
företagskund varefter kundens kreditvärdighet och betalnings-
förmåga följs upp löpande, vid behov införskaffas säkerheter. För 
samtliga kunder bedrivs aktiv kreditbevakning och inkassoverk-
samhet 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 definieras där hänsyn tas till avtalsparternas ekonomiska 
nyckeltal, ägarstruktur samt kontraktens avtalslängd.

Likviditetsrisk      
Likviditetsrisk avser risken för att koncernen inte har möjlighet att 
finansiera sitt kapitalbehov på såväl kort som lång sikt. Kassaflödes-
prognoser upprättas för både kort och lång sikt vilka analyseras 
löpande av företaget. På kort sikt säkerställer koncernens check-
räkningskredit att tillräckliga reserver finns för att möta oförut-
sedda händelser. På balansdagen hade koncernen elcertifikat och 
utsläppsrätter på 201 mnkr (234 mnkr). Koncernens kassa 
uppgick till 147 mnkr (58 mnkr). Likviditetsrisken är därmed 
mycket låg.      
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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 enligt uppgift var obestånd. Konkurs-
förvaltaren 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 försiktighetsprincipen 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 poli-
tiska beslut inom energi- och miljöområdet. De politiska beslu-
ten 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 om-
världsbevakning samt tillhör och medverkar i olika nationella och 
internationella 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 image-
skador och stora ekonomiska förluster. Koncernens samlade 
miljörisker analyseras och följs upp löpande. För att identifiera 
olycksrisker och potentiella nödlägen genomförs riskanalyser 
vartannat år.

Förväntad framtida utveckling       
Elbranschen står fortsatt inför omfattade förändringar. Påverkan 
från exempelvis regleringar och lagstiftning kommer att kräva 
utveckling ur nya perspektiv. För att bli lyckosam i dessa framtida 
utmaningar kommer att 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.
 

Digitaliseringens framväxt, prosumer-trenden och en mer 
europeisk elmarknad, är några av våra utmaningar under det 
kommande året. Bixia kommer att fortsätta att lägga sin kraft på 
att minska klimatförändringarna genom att öka andelen förnybar, 
närproducerad el.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Bolaget har anställt en ny VD, Pär Kaller, som kommer att tillträda
tjänsten 1 april 2017.
 I början av 2017 kom bolaget och SAAB Automobile AB fram 
till en förlikning avseende återvinningskravet. Resultatet av 
denna överenskommelse kommer att påverka bokföringen under 
2017. Tidigare avsättning är tillräcklig för att täcka förliknings-
överenskommelsen. 

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, vice VD och 
finanschef.
 Bolaget har under räkenskapsåret haft fem ordinarie styrelse-
möten, tre 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, 
ett-årsbudget samt bolagets policys.
 Koncernledningen bestod under huvuddelen av 2016 av VD, 
vice VD, finanschef, chefer för försäljning och marknad, chef 
verksamhetsutveckling, verksamhetsstrateg och HR-konsult. 
Ledningsgruppen sammanträder normalt två gånger per månad.  
    

Förändring i eget kapital
Koncernen Hänförligt till ägare för moderföretaget

Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital Summa Minoritetsintresse Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 45 349 107 387 259 425 412 161 412 161
Fondemision 5 955 -5 955 0 0
Utdelning -12 243 -12 243 -12 243
Årets resultat 53 687 53 687 53 687
Redovisat värde 51 304 107 387 294 914 453 605 0 453 605

Moderföretaget
Aktiekapital Reservfond Överkusfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital

Belopp vid årets ingång 45 349 63 180 107 387 111 631 31 575 359 122
Fondemision 5 955 -5 955 0
Beslut enligt årsstämma: 0
   Omföring 31 575 -31 575 0
   Utdelning -12 244 -12 244
Årets resultat 40 276 40 276
Redovisat värde 51 304 63 180 107 387 125 007 40 276 387 154

Resultatdisposition     
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 272 669 314,17 kr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Utdelning (513 040 aktier * 27 kr per aktie)
Balanseras i ny räkning
Summa

13 852 080,00
258 817 234,17
272 669 314,17

kr
kr
kr
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RESULTATRÄKNING 

TKR Not
Koncernen

2016
Koncernen

 2015
Moderföretaget

2016
Moderföretaget

2015

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 2 043 843 1 994 788 2 045 446 1 996 253
Övriga rörelseintäkter 5 827 8 064 5 822 8 064

2 049 670 2 002 852 2 051 268 2 004 317

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -1 805 181 -1 773 385 -1 805 250 -1 773 227
Övriga externa kostnader 4, 5 -98 722 -104 546 -111 120 -114 901
Personalkostnader 6 -65 199 -74 589 -54 713 -66 499
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -8 506 -8 155 -8 506 -8 155
Övriga rörelsekostnader -421 -828 -420 -828

-1 978 029 -1 961 503 -1 980 009 -1 963 610

Rörelseresultat 71 641 41 349 71 259 40 707

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 650 787 518 785
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -3 035 -300 -3 021 -156

-2 385 487 -2 503 629

Resultat efter finansiella poster 69 256 41 836 68 756 41 336

Bokslutsdispositioner 9 – – -16 700 -100

Resultat före skatt 69 256 41 836 52 056 41 236

Skatt på årets resultat 10 -15 569 -9 795 -11 780 -9 661

Årets resultat 53 687 32 041 40 276 31 575

Varav hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 53 687 32 041
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BALANSRÄKNING  

TKR Not
Koncernen

2016-12-31
Koncernen

 2015-12-31
Moderföretaget

2016-12-31
Moderföretaget

2015-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella  anläggningstillgångar
Goodwill 11 13 206 20 851 13 206 20 851

13 206 20 851 13 206 20 851
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 76 79 76 79
Inventarier, verktyg och installationer 13 4 493 3 460 4 493 3 460

4 569 3 539 4 569 3 539
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 14 15 198 15 198
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 5 5 5 5
Uppskjuten skattefordran 16 – 661 15 218 15 174
Andra långfristiga fordringar 17 1 959 10 930 – 9 087

1 964 11 596 30 421 39 464

Summa anläggningstillgångar 19 739 35 986 48 196 63 854

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter – 242 – 242

0 242 0 242
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 259 251 207 943 259 230 207 935
Fordringar hos koncernföretag 54 035 45 441 54 034 45 818
Elcertifikat, utsläppsrätter, ursprungsgarantier etc 201 486 233 846 201 486 233 846
Aktuell skattefordran 1 312 3 758 1 046 3 210
Övriga fordringar 18 19 992 26 582 18 814 25 477
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 234 199 208 746 233 880 208 668

770 275 726 316 768 490 724 954

Kassa och bank 20 147 368 57 527 133 435 44 143

Summa omsättningstillgångar 917 643 784 085 901 925 769 339

SUMMA TILLGÅNGAR 937 382 820 071 950 121 833 193
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BALANSRÄKNING  

TKR Not
Koncernen

2016-12-31
Koncernen

2015-12-31
Moderföretaget

2016-12-31
Moderföretaget

2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 21 51 304 45 349 51 304 45 349
Uppskrivningsfond 63 180 63 180

114 484 108 529
Fritt eget kapital
Överkursfond 107 387 107 387
Balanserat resultat 125 007 111 631
Årets resultat 40 276 31 575

272 670 250 593
Övrigt tillskjutet kapital 107 387 107 387
Annat eget kapital inkl. årets resultat 294 914 259 425
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 453 605 412 161

453 605 412 161 387 154 359 122

Obeskattade reserver 22 82 549 65 849

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 23 2 968 – – –
Övriga avsättningar 24 24 201 24 682 24 201 24 682

27 169 24 682 24 201 24 682

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 13 012 12 740 12 569 12 623
Skulder till koncernföretag 87 – 1 750 1 628
Övriga skulder 142 774 136 416 142 541 136 397
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 300 735 234 072 299 357 232 892

456 608 383 228 456 217 383 540

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 937 382 820 071 950 121 833 193
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KASSAFLÖDESANALYS  

TKR Not
Koncernen

2016
Koncernen

 2015
Moderföretaget

2016
Moderföretaget

2015
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 71 641 41 349 71 259 40 707
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
- Avskrivningar 8 506 8 155 8 506 8 155
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 26 -449 2 357 -449 2 357

79 698 51 861 79 316 51 219

Erhållen ränta 650 787 518 788
Erlagd ränta -3 035 -300 -3 021 -159
Betald inkomstskatt -9 493 -4 745 -9 661 -4 383
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 67 820 47 603 67 152 47 465

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager 242 329 242 329
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -46 382 90 787 -45 677 90 239
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 73 380 -19 848 72 678 -18 439
Kassaflöde från den löpande verksamheten 95 060 118 871 94 395 119 594

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 923 -3 454 -1 923 -3 454
Avyttring av materiella anläggningstillgångar – 87 – 87
Avyttring av övriga finansiella tillgångar 8 971 977 9 087 961
Kassaflöde från investeringsverksamheten 7 048 -2 390 7 164 -2 406

Finansieringsverksamheten
Återköp av egna aktier – -107 444 – -107 445
Utbetald utdelning -12 244 – -12 244 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 244 -107 444 -12 244 -107 445

Årets kassaflöde 89 864 9 037 89 315 9 743
Likvida medel vid årets början 61 920 52 883 48 536 38 793
Likvida medel vid årets slut 27 151 784 61 920 137 851 48 536
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
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.
* Inga rörelseförvärv som gjorts före övergången till K3 har räknats om.
 De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande 
av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.
 I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moder-
företaget nedan.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföretaget och samtliga dotter-
företag fram till och med 31 december 2016. 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 anskaffningsvärdet för aktierna.
 Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunk-
ten 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 
uppkommit genom transaktioner mellan koncernföretag elimineras i den utsträckning 
som motsvarar koncernens ägarandel i företaget vid upprättande av koncernredo-
visningen.

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 odiskonterande 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 pensions-
premier 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 anskaff-
ningsvärde. 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:

                                                                     

                                    

                                       
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 anläggningstillgångar som inte är färdigställda ska nedskrivnings-
prövas 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 
kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskriv-
ningen 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 kassagenerande enheten. Beräkningen görs 
per tillgång eller kassagenererande enhet.

NOTER
Belopp i tkr om inte annat anges

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill                   8                                                                                 år

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Värmekraftsanläggningar                                                   3-5 år
Inventarier, verktyg och installationer
Kontorsutrustning                                                         3-5 år
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Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än good-
will 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 indika-
tion 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 
ansvarsförbindelser. 
 Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och 
nedskrivningar.

Borttagande från balansräkningen
Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering 
eller avyttring 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 redovisade 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 inkö-
pet 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 erhål-
lits 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 
instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader.
 En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncer-
nen 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 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 
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 diskon-
teras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar 
värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra ford-
ringar. 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 
swappar) för att säkra olika finansiella risker och då framförallt valutarisker, råvaru-
prisrisker 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 anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och ut-
gifter 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 kontraktet går i leverans och 
påverkar därmed enbart inköpspriset på den volym energi som säkrats. Dessa energi-
derivat 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 rörelseintäkter 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 säkrings-
tillfället, se Säkringsredovisning nedan.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 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 
räkenskapsår 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 skillna-
der 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 skatte-
satser 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 
skattemässiga 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.
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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 resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskatt-
ning 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 betrak-
tas 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 
övrig kortfristig skuld.

Övrigt
Eventualförpliktelser
Som eventualförpliktelse 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 effektiviteten 
löpande kan visas vara tillräckligt hög genom effektivitetsmätningar och att säkrings-
dokumentation har upprättats. Bedömningen om huruvida säkringsredovisning ska 
tillämpas görs vid ingången av säkringsrelationen. Redovisning av värdeförändringen 
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 framtida 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 huvudsakligen 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 säkrings-
redovisning 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 
beskattning, beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande 
av mark.

Leasing
Samtliga leasingavgifter avseende finansiella och operationella leasingavtal kostnads-
förs 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 dotter-
företaget.

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 
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 redovi-
sas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under fram-
tida 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 skat-
ter 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 
oförändrade samt att gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer 
att ändras.
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Not 3 Nettoomsättning exkl. punktskatter
Nettoomsättning per verksamhetsgren

Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015
Elförsäljning 2 043 843 1 994 788 2 045 446 1 996 253
Nettoomsättning exkl. punktskatter 2 043 843 1 994 788 2 045 446 1 996 253
Punktskatter 1 060 337 1 088 447 1 060 337 1 088 447
Nettoomsättning 3 104 180 3 083 235 3 105 783 3 084 700

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Ränteintäkter från övriga företag 650 787 518 785
Summa 650 787 518 785

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Räntekostnader till koncernföretag -7 -7 –
Räntekostnader till övriga företag -3 028 -300 -3 014 -156
Summa -3 035 -300 -3 021 -156

Not 9 Bokslutsdispositioner
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Återföring periodiseringsfond – 14 500
Avsättning till periodiseringsfond -16 700 -14 600
Summa 0 0 -16 700 -100

Medelantalet anställda
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Kvinnor 42 50 40 49
Män 38 43 29 35
Totalt 80 93 69 84

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)
Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Styrelse
Kvinnor 1 2
Män 9 6
Totalt 10 8

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor 3 2
Män 4 4
Totalt 7 6

Not 4 Operationell leasing
Koncernen leasar framförallt fordron och lokaler enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter 
under året uppgår till 4 893 tkr (5 664 tkr), varav moderföretaget uppgår till 4 691 tkr (5 315 tkr).
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015
Inom 1 år 4 118 4 586 4 005 4 556
1-5 år 11 056 15 014 11 048 15 014
Senare än 5 år – – – –
Summa 15 174 19 600 15 053 19 570

Not 5 Ersättning till revisorer 
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget 617 541 617 477
Andra uppdrag 164 23 84 23
Summa 781 564 701 500

Not 6 Löner och ersättningar
Löner och ersättningar till anställda

Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 3 164 4 476 2 027 3 361
Övriga anställda 37 303 43 723 31 847 39 742
Summa löner och andra ersättningar 40 467 48 199 33 874 43 103
Sociala kostnader
Pensionskostnader 7 281 8 884 6 061 7 907
Varav för styrelse och verkställande direktör (988) (1 589) (603) (1 277)

Övriga sociala kostnader 13 315 15 641 10 901 13 779
Summa sociala kostnader 20 596 24 525 16 962 21 686

Från moderföretaget utgick arvoden och ersättningar till vd och styrelse enligt nedan:
Mikael Hansevi, vd fr.o.m. 2014-09-15 1 731 1 530
Tom Istgren, vd t.o.m. 2014-09-14 – 1 670
Styrelsen 296 161

2 027 3 361

Not 10  Skatt på årets resultat
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Aktuell skatt -11 939 -9 773 -11 825 -9 661
Uppskjuten skatt -3 630 -22 45 –
Summa -15 569 -9 795 -11 780 -9 661

Redovisat resultat före skatt 69 256 41 836 52 056 41 236

Skatt enligt gällande skattesats (22%) -15 236 -9 204 -11 452 -9 072
Skatteeffekt av uppkommet underskottsavdrag 45 – 45 –
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
Övriga ej avdragsgilla kostnader -383 -608 -378 -606
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 5 17 5 17
Redovisad skattekostnad -15 569 -9 795 -11 780 -9 661

Nuvarande VD tillträde sin tjänst i september 2016. Avgående VD frånträde sin tjänst i augusti 2016.
De förmåner som verkställande direktören har, förutom fast månadslön är: förmånsbil enligt företagets bilpolicy.
Verkställande direktören har pensionsförsäkringar enligt kollektivavtalade PA-KFS och företagets pensionspolicy.

Avgångsvederlag m m
Verkställande direktören har 12 månaders uppsägningstid vid uppsägning på företagets begäran och 6 månaders 
uppsägning på den anställdes begäran.
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Not 16  Uppskjuten skattefordran       
Koncernen 2016 2016 2016 2015 2015 2015

Temporär
skillnad

Uppskjuten
skuld

Uppskjuten
fordran

Temporär
skillnad

Uppskjuten
skuld

Uppskjuten
fordran

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder – -65 962 14 512
Underskottsavdrag 15 173
Delsumma 0 0 14 512 15 173
Kvittning 0 0 -14 512 -14 512
Redovisat värde 0 661

Moderföretaget 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Temporär

skillnad
Uppskjuten

skuld
Uppskjuten

fordran
Temporär

skillnad
Uppskjuten

skuld
Uppskjuten

fordran
Underskottsavdrag 15 218 15 174
Delsumma 0 15 218 0 15 174
Kvittning 0 0 0 0
Redovisat värde 15 218 15 174

Not 14  Andelar i koncernföretag
Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 15 198 15 198
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 198 15 198

Redovisat värde 15 198 15 198

Not 15  Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 5 5 5 5
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 5 5 5

Redovisat värde 5 5 5 5

Dotterföretag Org nr Säte
Andel, %

kapital (röster)
Antal

andelar
Redovisat värde

2016
Redovisat värde

2015
Bixia Energy Management AB 556526-6102 Linköping 100,0   (100,0) 150 000 15 198 15 198

15 198 15 198

Not 11  Goodwill
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

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 -172 506 -164 862 -172 506 -164 862
Årets avskrivningar -7 645 -7 644 -7 645 -7 644
Utgående ackumulerade avskrivningar -180 151 -172 506 -180 151 -172 506

Redovisat värde 13 206 20 851 13 206 20 851

Not 12  Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 89 89 89 89
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 89 89 89 89

Ingående ackumulerade avskrivningar -10 -5 -10 -5
Årets avskrivningar -3 -5 -3 -5
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 -10 -13 -10

Redovisat värde 76 79 76 79

Not 13  Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 14 337 16 281 14 305 16 153
Inköp 2 388 2 767 2 388 2 767
Försäljningar/utrangeringar -6 498 -5 148 -6 466 -5 052
Omklassificeringar – 437 – 437
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 227 14 337 10 227 14 305

Ingående ackumulerade avskrivningar -10 877 -12 397 -10 845 -12 269
Försäljningar/utrangeringar 6 001 2 026 5 969 1 930
Årets avskrivningar -858 -506 -858 -506
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 734 -10 877 -5 734 -10 845

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

Redovisat värde 4 493 3 460 4 493 3 460

Not 17  Andra långfristiga fordringar
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 10 930 11 907 9 087 10 048
Utlåning 116 – – –
Förändring -933 -977 -933 -961
Omklassificeringar -8 154 – -8 154 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 959 10 930 0 9 087

Redovisat värde 1 959 10 930 0 9 087

Not 18  Övriga fordringar
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Koncernkontofordran 4 416 4 393 4 416 4 393
Övriga fordringar 15 576 22 189 14 398 21 084
Redovisat värde 19 992 26 582 18 814 25 477

Koncernkontofordran
Bolaget är anslutet till Linköpings kommuns koncernkonto i Nordea. Under räkenskapsåret fanns möjlighet för
bolaget att nyttja Tekniska verken-koncernens checkräkningskredit på totalt 300 mnkr. Ingen checkräkningskredit är
fördelad till bolaget per balansdagen.

Företag Org nr
Antal

andelar
Koncernen 

2016
Koncernen 

2015
Moderföretaget 

2016
Moderföretaget

2015
Ängelholms Näringsliv AB 556255-5093 50 5 5 5 5

5 5 5 5
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Not 23 Uppskjuten skatteskuld
Koncernen 2016 2016 2016 2015 2015 2015

Temporär
skillnad

Uppskjuten
fordran

Uppskjuten
skuld

Temporär
skillnad

Uppskjuten
fordran

Uppskjuten
skuld

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder -82 662 18 186 – –
Underskottsavdrag 15 218 –
Delsumma 15 218 18 186 0 0
Kvittning -15 218 -15 218 0 0
Redovisat värde 2 968 0

Not 20  Kassa och bank
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Beviljad limit på checkräkningskredit uppgår till 600 000 300 000 600 000 300 000

Per balansdagen nyttjade varken moderföretaget eller koncernen checkräkningskrediten.

Not 19  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Upplupna intäkter 203 459 191 833 203 459 191 833
Förutbetalda kostnader för fysiskt elinköp 2 833 1 909 2 833 1 909
Förutbetalda kostnader för finansiellt elinköp 4 175 3 228 4 175 3 228
Övriga poster 23 731 11 776 23 412 11 698
Redovisat värde 234 199 208 746 233 880 208 668

Not 28  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015
Övriga ställda säkerheter
Andra ställda säkerheter 11 216 25 786 8 154 22 864
Redovisat värde 11 216 25 786 8 154 22 864

Not 21 Aktiekapital
Aktiekapitalet består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett kvotvärde om 100 kr.
Alla aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på bolagsstämma.

Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015
Tecknade och betalda aktier:
Vid årets början 453 494 453 494
Fondemission 59 546 –
Summa aktier vid årets slut 513 040 453 494

Not 22 Obeskattade reserver       
Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Periodiseringsfonder 82 549 65 849
Redovisat värde 82 549 65 849

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

Not 24  Övriga avsättningar
Koncernen Omstrukturering Återställning Avbrottsersättning Deponikostnader Övrigt Totalt
Ingående redovisat värde 2015 – – – – 23 669 23 669
Tillkommande avsättningar – – – – 1 013 1 013
Redovisat värde 2015 0 0 0 0 24 682 24 682

Ingående redovisat värde 2016 0 0 0 0 24 682 24 682
Återförda belopp – – – – -481 -481
Redovisat värde 2016 0 0 0 0 24 201 24 201

Moderföretaget Omstrukturering Återställning Avbrottsersättning Deponikostnader Övrigt Totalt
Ingående redovisat värde 2015 – – – – 23 669 23 669
Tillkommande avsättningar – – – – 1 013 1 013
Redovisat värde 2015 0 0 0 0 24 682 24 682

Ingående redovisat värde 2016 0 0 0 0 24 682 24 682
Återförda belopp – – – – -481 -481
Redovisat värde 2016 0 0 0 0 24 201 24 201

Not 25  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Upplupna personalkostnader 7 200 12 703 5 966 11 655
Upplupna kostnader för finansiella elkontrakt 1 323 15 477 1 323 15 477
Upplupna kostnader för elleveranser 79 760 57 051 79 760 57 051
Upplupna kostnader för elcertifikat 182 370 134 505 182 370 134 505
Övriga poster 30 082 14 336 29 938 14 204
Redovisat värde 300 735 234 072 299 357 232 892

Not 26  Övriga poster som inte påverkar kassaflödet 
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Övriga avsättningar -481 1 013 -481 1 013
Realisationsresultat på im- och materiella anl.tillgångar 32 1 344 32 1 344
Summa -449 2 357 -449 2 357

Not 27  Likvida medel vid årets slut 
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Kassa och Bank 147 368 57 527 133 435 44 143
Koncernkontofordran som ingår i övriga fordringar 4 416 4 393 4 416 4 393
Summa 151 784 61 920 137 851 48 536
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Not 33  Definiton av nyckeltal

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  Derivatinstrument

Koncernen
2016

Omfattning
2016

Verkligt värde
2015

Omfattning
2015

Verkligt värde
Elderivat 5 107 GWh 62 345 5 277 GWh -412 253
Valutaterminer EUR 89 902 TEUR 10 736 109 265 TEUR -7 588

Not 34  Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 272 669 314,17 kr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Utdelning (513 040 aktier * 27 kr per aktie) 13 852 080,00 kr
Balanseras i ny räkning 258 817 234,17 kr
Summa 272 669 314,17 kr

Moderföretaget
2016

Omfattning
2016

Verkligt värde
2015

Omfattning
2015

Verkligt värde
Elderivat 5 107 GWh 62 345 5 277 GWh -412 253
Valutaterminer EUR 89 902 TEUR 10 736 109 265 TEUR -7 588

Not 30 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 2% (3%) omsättning mot andra koncernföretag. Av inköpen avsåg 8% 
(7%) rörelsekostnader och investeringar från andra koncernföretag.

Not 31 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.

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget har anställt en ny VD, Pär Kaller, som kommer att tillträda tjänsten 1 april 2017.
I början av 2017 kom bolaget och SAAB Automobile AB fram till en förlikning avseende återvinningskravet. 
Resultatet av denna överenskommelse kommar att påverka bokföringen under 2017. Tidigare avsättning är tillräcklig 
för att täcka förlikningsöverenskommelsen.

Linköping den 1 mars 2017

Klas Gustafsson
Styrelseordförande

Stefan Braun
Verkställande direktör

Per Alm Sven-Åke Berggren Patrik Cantby

Niclas Reinikainen Anders Lindholm Fredrik Remneblad

Peter Forssman Anders Jonsson Lena Svensk

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 mars 2017  
      

Dick Svensson   
Auktoriserad revisor 
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Stående från vänster: 
Stefan Braun
Klas Gustafsson
Sven-Åke Berggren
Fredrik Remneblad
Anders Lindholm
Anders Jonsson 

Sittande från vänster: 
Per Alm
Lena Svensk
Niclas Reinikainen
Peter Forssman

Frånvarande:
Patrik Cantby

Stefan Braun, T.f. Vd
Jenny McDaniel, Vd-assistent
Katarina Andersson
Magnus Reitersjö
Jenny Johnson
Anders Larsson
Anna Drotz
Anna Vik
Mikael Sjöberg
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Bixia AB för år 2016. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 10-24 i detta dokument.
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2016 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen, koncernredovisningen och återfinns på sidorna 
1-9, 25 samt 28. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för denna andra information.
 Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
 I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 

som identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.
 Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.
 Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ än att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
 felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
 vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och 
 utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
 inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
 för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
 upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
 högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
 oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
 avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
 åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
 kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
 granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
 omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
 i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
 som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
 direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
 upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
 verkställande direktören använder antagandet om 
 fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
 koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund 
 i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
 någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
 eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
 om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
 drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
 måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 

Till bolagsstämman i Bixia AB, org.nr 556544-2638



 upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
 om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
 upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
 årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
 baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
 datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
 eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
 verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
 och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
 däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
 koncernredovisningen återger de underliggande 
 transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
 rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
 avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
 affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
 avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
 övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
 ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Bixia AB för år 2016 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
 Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.
 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
 försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
 bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
 årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.
 Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.
 Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 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.

Linköping den 2 mars 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Dick Svensson
Auktoriserad revisor
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