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Vindkraften har en avgörande 
roll i omställningen till ett helt 

förnybart elsystem 2040 och Bixia 
ProWin kommer att vara med och 

driva den utvecklingen. 
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UNDER 2016 hanterade vi inom Bixia ProWin-koncernen totalt 
71,4 GWh i våra förvaltade vindparker. Produktionsmässigt kan 
det anses vara ett normalår även om det var 14,5 GWh lägre än 
året innan, vilket beror på att 2015 var ett rekordvindår. Av den 
totala produktionen i Bixia ProWin kom 4,0 GWh från egna vind-
kraftverk och 6,7 GWh från vår andel i det delägda bolaget Bixia 
Gryningsvind AB. 

ELPRISERNA har varit låga under flera år och under första halvåret 
2016 sjönk de till mycket låga nivåer för att återhämta sig under 
hösten. De låga elpriserna har gjort det svårt att få lönsamhet i vår 
verksamhet. Därför gjorde vi ett negativt resultat på 2,4 miljoner 
kronor, vilket dock var något bättre än budget. År 2016 har vi 
inga nedskrivningar av våra anläggningar i resultatet då vi under 
december genomförde en extern värdering samt under året följde 
upp de affärer som gjorts på marknaden, vilka visar att den externa 
marknadsvärderingen ligger i linje med våra bokförda värden. 

ATT ÄGA OCH FÖRVALTA vindkraft är en del av Bixia ProWins 
verksamhet. Ett annat viktigt område handlar om att projektera 
och uppföra ny vindkraftsproduktion för att stötta vårt systerbolag 
Bixias elhandel och samtidigt medverka till våra ägares förnybara 
omställning.  Under det gångna året har vi fått koncession för elan-
slutning av vår vindpark på Häjsberget och södra Länsmansberget 
i Sunne kommun – en vindpark med 13 vindkraftverk som, om allt 
går enligt plan, börjar byggas under 2018. I juni fick vi även ett 
miljötillstånd för åtta nya vindkraftverk på Fryksdalshöjden som 
också ligger i Sunne kommun. En ny tillståndsansökan för tre 

vindkraftverk på norra Länsmansberget lämnades in till Miljö-
prövningsdelegationen i november 2016. Det innebär att vi vid års-
skiftet har 42 kraftverk i vår projekteringsportfölj samt ytterligare 
74 kraftverk som är under utredning. 

MED TANKE PÅ de låga elpriserna och elcertifikatspriserna just nu 
är utmaningen att finansiera byggprojekten. Samtidigt har det skett 
en fantastisk teknikutveckling som gjort att byggkostnaden per 
kWh vindkraft blivit allt lägre. Sedan vi startade vår verksamhet, 
för sex år sedan, har byggkostnaderna för vindkraft sjunkit med 
ca 50 procent. 

UNDER 2016 har vi fört diskussioner med ett flertal finansiärer och 
i samtliga fall har det handlat om någon form av deltagande från 
internationella investerare som pensions- och finansbolag som 
söker infrastrukturprojekt. Man kan konstatera att det i dagsläget 
är svårt att tjäna pengar som elproducent, oavsett vilken kraftkälla 
som används. Men blickar vi framåt, på lite längre sikt då svensk 
och tysk kärnkraft stängs, får vi troligen en annan prisbild och då 
kommer också lönsamheten för elproduktionen att återgå till en 
nödvändig långsiktig hållbar prisnivå.

UNDER 2016 fattade riksdagen en blocköverskridande energi-
överenskommelse som säger att vi ska ha ett helt förnybart elsys-
tem år 2040. Utmaningen i den omställningen är att både klara 
effektbehovet och att producera den energi som behövs. Vindkraf-
ten har en avgörande roll i den omställningen och Bixia ProWin 
kommer att vara med och driva den utvecklingen. 

Ett sjätte räkenskapsår i den 
förnybara omställningen

VD HAR ORDET

Torbjörn Tengstrand, 
vd Bixia ProWin
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Var?
I ett första steg väljs en plats för vidare studier. Det kan exempelvis vara markägare som 
önskar studie av fastighet de vill arrendera ut, egna studier av vindkartor inom ett visst 
intresseområde eller ett område utpekat i kommunal översiktsplan.

Förstudie
Då ett intresseområde har valts görs en förstudie. En förstudie för vindkraft bör innehålla 
faktorer såsom vindförhållanden, översiktlig miljöpåverkan, konflikter med redan befintliga 
intressen och infrastruktur. Vindförhållandena är den viktigaste punkten för vidaregång. 
Studie av vindförhållandena kan göras antingen genom vindmätning, närbelägna vindkraft-
verk eller vindkartor. För en lokalisering kan det finnas konflikter med redan befintliga intres-
sen. Avstämning bör göras mot kommunens översiktsplan, riksintressen och Försvarsmakten. 
Hos Post- och telestyrelsen kan information inhämtas om närbelägna länkstråksinnehavare 
för tv, radio, telefoni och samhällsberedskap. Infrastruktur, såsom vägar och elnät, kan ha 
stor påverkan för om ett område kan anses lämpligt. Slutsatsen av en förstudie är att avgöra 
om området är lämpligt för vindkraft och ungefär hur många vindkraftverk som kan rymmas 
inom projektområdet.

Arrendeavtal och information
Om förstudien visar att ett område är lämpligt för vindkraft tas kontakt med fastighetsägarna 
inom projektområdet. Vid visat intresse från fastighetsägarna tecknas arrendeavtal eller 
nyttjanderättsavtal för vindkraftsprojektering. Som ett nästa steg informeras närboende 
och allmänheten om vindkraftsprojektet. Detta kan göras på ett flertal sätt, exempelvis via 
ett lokalt informationsmöte, utskick av informationsbrev eller annonsering i lokaltidningar.
 I Bixia Byggvind ligger idag tre projekt i detta processteg och markägaravtal är 
under bearbetning.

För att få bygga vindkraftverk krävs i de allra flesta fall tillstånd från myndighet. För mindre 
vindkraftsprojekt med få vindkraftverk och låg totalhöjd ska bygglov från kommunen sökas. 
För större vindkraftsprojekt (verk med en totalhöjd över 150 meter) ska tillstånd sökas enligt 
miljöbalken. Miljötillstånd prövas av Länsstyrelsen. Idag är vanligast att bygga vindkraftverk 
med en totalhöjd över 150 meter och därför är miljötillstånd den vanligaste tillståndsvarianten. 
 Förutom miljötillstånd krävs i flera fall även elnätskoncession. Tillstånd för byggnation av 
elnät lämnas av Energimarknadsinspektionen.

Tillståndsansökan
Några huvudsakliga delar i en tillståndsansökan är samrådsredogörelse, miljökonsekvens-
beskrivning och inventeringar. Samråd ska hållas med myndigheter, berörda företag och 
föreningar, närboende och allmänheten. Synpunkterna från samråden samlas i en samråds-
redogörelse som bifogas tillståndsansökan. De positiva och negativa miljökonsekvenser som 
anläggningen kan tänkas orsaka gås ingående igenom i en miljökonsekvensbeskrivning. 
Till denna ska i allmänhet ett flertal inventeringar utföras av såväl markbundna naturvärden, 
kulturvärden, fåglar och fladdermöss.

Tillståndsprocessen
Längden på tillståndsprocessen är ofta varierande. Tidsåtgång för tillståndsfasen beror till 
stor del på belastning hos den aktuella Länsstyrelsen, vilka typer av kompletteringar som 
krävs och mängden överklagningar. 
 I dagsläget har Bixia Byggvind ett projekt som är i kompletteringsfasen, Norra Länsmans-
berget. Projekt Fryksdalshöjden befinner sig i överklagningsprocessen. Projekt Häjsberget och 
södra Länsmansberget har miljötillstånd laga kraft och elnätskoncession.

STEG 1: VÄLJA PLATS

Byggnation av vindkraftverk
I grunden är det fyra steg som behöver genomföras för att bygga vindkraftverk.

STEG 2: TILLSTÅND

Inlämna 
tillståndsansökan

Granskning av 
Länsstyrelsen Kompletteringar Miljötillstånd Överklagnings-

processen
Miljötillstånd 

laga kraft

Processen från inlämnande av 
tillståndsansökan till miljötillstånd 
laga kraft
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I finansieringsprocessen presenteras projektets investeringskalkyl för möjliga investerare. 
Finansieringsavtal sluts med investerare om antingen flera, ett eller delar av vindkraftverk.
 Det finns flera vägar till möjliga investerare. Vid finansiering av projekt inom Bixia Bygg-
vind tas kontakt med intressebolag (Bixia Gryningsvind), bolag nära Bixia ProWin-koncernen 
(exempelvis ägarbolag), tidigare finansiärer och företag som affärer ännu inte gjorts med. Det 
är även vanligt förekommande att använda sig av vindkraftsmäklare.
 Projekt Häjsberget och södra Länsmansberget befinner sig i finansieringsfasen.

Vid byggnation av en vindkraftspark är det inte endast vindkraftverk som ska byggas. Vägar, 
kranplatser, fundament, elnät och fibernät behöver uppföras före själva vindkraftverken kan 
komma på plats. Upphandling av entreprenör för byggnation av vägar, fundament och vind-
kraftverk görs av projektören. Det företag som har elnäts-koncession i det aktuella området 
bygger elnät till vindkraftsparken. Tidsåtgång för byggnation av vindparken beror på antal 
vindkraftverk, leveranstid hos vindkraftverkstillverkaren och årstid.

STEG 3: FINANSIERING

STEG 4: BYGGNATION

Välja plats
0,5-1 år

Tillstånd
2-5 år

Finansiering
0,5-1,5 år

Byggnation
1-2 år

TIDSÅTGÅNGEN FÖR BYGGNATION AV 
VINDKRAFTVERK ÄR CA 4-9 ÅR
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Verksamheten
Bixia ProWin AB, organisationsnummer 556884-4848 med säte i 
Linköping, är moderföretag i en koncern som uppför, driver och 
förvaltar vindkraftproduktion.
 Bixia ProWin koncernen består av dotterföretagen Bixia Vind AB
och Bixia Byggvind AB samt intresseföretaget Bixia Grynings-
vind AB. Ledning och resurser hanteras samordnat mellan 
systerkoncernen Bixia AB och Bixia ProWin AB. Bolaget bedriver 
tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken.

Viktiga förhållanden
Bixia ProWin AB påbörjade sin verksamhet under 2012 genom 
en utskiftning från Bixia AB. Bolaget ägs av Tekniska Verken i 
Linköping , Mjölby-Svartådalen Energi, Borgholm Energi, Bjäre 
Kraft, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Södra Hallands kraft, 
Växjö Energi, Sandviken Energi samt Alvesta Energi.
 Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte 
annat anges.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Bixia ProWin koncernen hanterade under 2016 totalt 71,4 GWh 
i förvaltning av våra vindparker. Produktionsmässigt kan det 
anses vara ett normalår även om det var 14,5 GWh lägre än året 
innan, vilket beror på att 2015 var ett rekordvindår. Av den totala 
produktionen i Bixia ProWin kom 4,0 GWh från egna vindkraft-
verk och 6,7 GWh från vår andel i det delägda bolaget Bixia 
Gryningsvind AB.
 Under det gångna året har vi fått koncession för elanslutning 
av vår vindpark på Häjsberget och södra Länsmansberget i Sunne 
kommun – en vindpark med 13 vindkraftverk. Byggstart planeras 
till 2018 om allt går enligt plan.
 Prisbilden på både el och elcertifikat har under flera år rört sig 
i det lägre intervallet. Under första halvåret 2016 sjönk priserna 
ytterligare till mycket låga nivåer. En återhämtning skedde sedan 
under hösten 2016.
 Bolaget har betydande värden redovisade i balansräkningen 
avseende materiella anläggningstillgångar. Det gjordes en 

extern värdering under december 2016 som visade att inga 
nedskrivningar behövde göras under 2016.
 I juni månad fick bolaget ett miljötillstånd för åtta vindkraftverk 
på Fryksdalshöjden som ligger i Sunne kommun. En ny tillstånds-
ansökan för tre vindkraftverk på norra Länsmansberget lämnades 
in till Miljöprövningsdelegationen i november 2016.
 Vid årskskiftet har bolaget en projekteringsportfölj på 42 vind-
kraftverk och ytterligare 74 vindkraftverk som är under utredning.
 Företaget förnyade sitt certifikat inom kvalitet ISO9000, miljö 
ISO14000 och arbetsmiljö OHSAS18000. Bixia ProWin AB arbetar 
systematiskt för ständig förbättring. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Dotterbolaget Bixia Vind AB har per den 25 januari 2017 fusione-
rats in i moderbolaget Bixia ProWin AB. Ny VD, Pär Kaller, har 
tillsats i slutet av 2016 och han tillträder sin tjänst den 1:a april 
2017.

Förvaltningsberättelse

Flerårsöversikt
Koncernen 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning exkl. punktskatter 4 17 21 25 9
Rörelseresultat -3 -10 -24 12 2
Resultat efter finansiella poster -2 -11 -27 9 1
Balansomslutning 117 118 291 326 287
Eget kapital 112 114 109 116 108
Soliditet, % 96 97 37 36 38

Moderföretaget 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 4 4 3 1
Rörelseresultat -2 -5 -4 -1 0
Resultat efter finansiella poster -2 -16 -8 0 2
Balansomslutning 96 98 132 140 128
Eget kapital 89 89 97 101 101
Soliditet, % 97 97 75 76 79

År 2012 har inte räknats enligt K3.
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Försäljning och resultat     
Koncernens nettoomsättning uppgick till 4,5 mnkr (16,5 mnkr) 
och i moderbolaget till 3,2 mnkr (4,0 mnkr). Kostnadsmassan i 
bolaget består främst av avskrivningar på befintliga anläggningar. 
Avskrivningarna inklusive nedskrivningar uppgick under året till 
-2,5 mnkr (-40,0 mnkr) i koncernen samt -1,2 mnkr (-4,4 Mnkr) i 
moderbolaget.
 Övriga rörelsekostnader avser främst service, nätavgifter och 
arrenden.
 El- och elcertifikatpriserna har fortsatt varit låga under året och 
detta präglar resultatet i de producerande bolagen i koncernen.
 De finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick till 0,4 mnkr 
(-1,5 mnkr) i koncernen och det förbättrade finansnettot beror 
främst på det låga ränteläget som gör att räntekostnaderna minskat. 
 Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,4 mnkr mot 
-11,3 mnkr föregående år i koncernen och i moderbolaget uppgår 
det till -2,5 mnkr mot -16,2 för 2015.     
     
Personal      
Bolaget har ingen egen personal.     
     
Miljö      
I Bixia ProWin AB förvaltas de olika vindkraftparkerna. Endast 
en vindkraftpark, Fredriksdal, har idag ett miljötillstånd där vi 
årligen lämnar in miljörapport till tillsynsmyndigheten. Övriga 
vindkraftsparker som förvaltas av Bixia ProWin har krav på att 
kontroll utförs som egenkontroll, dvs. där vi inte har något miljö-
tillstånd utan där det istället har sökts byggnadslov kompletterat 
med en anmälan av verksamheten till tillsynsmyndigheten.
 Beviljat Miljötillstånd för vindparken Häjsberget/Länsmans-
berget i Sunne kommun har nått laga kraft 2015-09-03 och det avser
13 verk. Tillståndet Koncessionen för elnät erhölls i mars 2016. 
Under 2016 har miljötillstånd meddelats för åtta verk på Fryksdals-
höjden, Sunne kommun. Tillståndet har överklagats men förvän-
tas nå laga kraft under 2017. Det är det helägda bolageet Bixia 
Byggvind AB som har dessa tillstånd. Den tillståndspliktiga 
verksamheten påverkar miljön primärt genom buller och skuggor 
från vindkraftverkens vingar. Det sker inga utsläpp till miljön 
utifrån verkens drift. Det avfall och spill som uppstår vid service, 
exempelvis växellådsolja, torkpapper, lysrör mm omhändertas 
och transporteras enligt gällande regler. Förbrukning och avfall 
redovisas årligen extern i miljörapport eller intern i egenkontroll. 

Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen ger en indikativ bild av delar av den volym-, 
pris- och kostnadsrelaterade resultatpåverkan på koncernen som 
kan beräknas för ett normalår i ett kort perspektiv, det vill säga i 
första hand inom års- och säsongsvariationer.     
     
Pris, el och elcertifikat  +/- 10 %  +/- 0,1 mnkr  
Volym, elproduktion  +/- 10 %  +/- 0,2 mnkr  
     
Investeringar, finansiering och finansiell ställning 
Bolagets totala tillgångar uppgick vid slutet av året till 96,5 mnkr 
(98,0 mnkr). Under året har inga nya investeringar eller avytt-
ringar genomförts. Någon extern finansiering i bolaget behövs för 
närvarande inte.
 Bolaget har betydande värden redovisade i balansräkningen 
avseende materiella anläggningstillgångar. Dessa prövas för ned-
skrivningsbehov i enlighet med gällande redovisningsprinciper. 
Anledningen till att nedskrivningsprövning görs är utvecklingen 
av priset enligt ovan samt att det har skett en kraftig teknik-
utveckling de senaste åren. Detta innebär att investeringkostnaden 
per kWh sjunker. Bolagets bedömning är att ingen nedskrivning 
behöver göras för 2016.
 Det egna kapitalet uppgick till 89,1 mnkr (89,1 mnkr). Justerat 
eget kapital inkluderande eget kapital del av obeskattade reserver 
uppgick till 93,3 mnkr (95,2 mnkr). Soliditeten kvarstår på 
97 %  (97 %).

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

Finansiell riskstyrning
Bolagets exponering för finansiella risker är begränsade då inga 
derivatinstrument eller liknande används i verksamheten. Bolaget 
köper tjänster från Bixia AB för redovisning, controlling och 
finans. Stor del av riskhanteringen sköts av personal på Bixia AB. 
 De olika finansiella risker som bolaget kan utsättas för framgår 
nedan:
    
Kreditrisk     
Kreditrisken bedöms som mycket låg.
     
Likviditetsrisk     
Kassaflödesprognoser upprättas och analyseras löpande för att 
säkerställa att företaget har tillräcklig med kassamedel för att 
möta behovet i den löpande verksamheten.

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

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

Elmarknadsrisk     
Elmarknadsriskerna består av prisrisken på elpriset och på 
elcertifikatspriset.

Väderrisk     
Väderriskerna består av risken att kalkylerad normalårsproduk-
tion avviker från verklig produktion. Det blåser olika mycket oli-
ka år. Här vidtas inga åtgärder för säkring av dessa risker genom 
t.ex. handel med väderderivat.     
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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 1 000 99 000 14 263 114 263 114 263
Årets resultat -1 807 -1 807 -1 807
Redovisat värde 1 000 99 000 12 456 112 456 0 112 456

Balanseras i ny räkning 89 088 988,07
Summa 89 088 988,07

Moderföretaget
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital

Belopp vid årets ingång 1 000 104 276 -16 190 89 086
Beslut enligt årsstämma:
   Omföring -16 190 16 190 0
Årets resultat 3 3
Redovisat värde 1 000 88 086 3 89 089

Resultatdisposition     
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 89 088 988,07 kr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan: 

Bolagsstyrning     
Styrningen av Bixia ProWin AB sker samordnat av Bixia AB-
koncernen och följer i tillämpliga delar de riktlinjer som Bixia AB 
fastställer. Det sker i första hand genom styrelsen. Styrelsen består 
av 11 ordinarie ledamöter och 11 suppleanter. Styrelsen upprättar 
årligen en arbetsordning i enlighet med aktiebolagslagen och 
ägardirektiven. Årligen upprättas också en instruktion till VD. 
Styrelsen fastställer också årligen en mötesplan.
 

Bolaget har under räkenskapsåret haft fem ordinarie och två 
extra styrelsemöte. Vid styrelsemöten informeras alltid styrelsen 
om koncernens och moderföretagets verksamhetsutveckling och 
utveckling av finansiell ställning. Styrelsen godkänner årligen 
koncernens affärsplan samt budget. 
 Bolaget har ingen anställd personal och företagsledningen 
utgörs av verkställande direktör.      
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RESULTATRÄKNING 

TKR Not
Koncernen

2016
Koncernen

 2015
Moderföretaget

2016
Moderföretaget

2015

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 4 492 16 450 3 187 3 893
Aktiverat arbete för egen räkning 836 1 339 – –
Övriga rörelseintäkter 111 23 197 1 151

5 439 40 986 3 188 4 044

Andel intresseföretags resultat -169 –

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4 -5 524 -10 612 -4 308 -4 956
Personalkostnader -19 -34 -19 -34
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 518 -40 010 -1 205 -4 334
Övriga rörelsekostnader – -69 – -69

-8 061 -50 725 -5 532 -9 393

Rörelseresultat -2 791 -9 739 -2 344 -5 349

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 5 – – 42 -3 377
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 6 – – -579 -8 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 361 950 424 1 131
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -1 -2 476 -1 -595

360 -1 526 -114 -10 841

Resultat efter finansiella poster -2 431 -11 265 -2 458 -16 190

Bokslutsdispositioner 9 – – 2 461 –

Resultat före skatt -2 431 -11 265 3 -16 190

Skatt på årets resultat 10 624 -8 516 – –

Årets resultat -1 807 -19 781 3 -16 190

Varav hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -1 807 5 734
Minoritetsintresse – -25 515
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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
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 32 161 34 679 13 785 14 990
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 12 13 594 10 182 585 317

45 755 44 861 14 370 15 307

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 – – 16 215 16 173
Fordringar hos koncernföretag 14 – – 9 000 9 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 2 421 -410 2 421 –
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 16 29 152 20 912 29 152 20 912

31 573 20 502 56 788 46 085

Summa anläggningstillgångar 77 328 65 363 71 158 61 392

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 163 438 162 438
Fordringar hos koncernföretag – – 144 128
Aktuell skattefordran 1 657 1 587 356 313
Övriga fordringar 479 3 219 322 3 084
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 859 853 516 486

3 158 6 097 1 500 4 449

Kassa och bank 36 099 46 448 23 829 32 179

Summa omsättningstillgångar 39 257 52 545 25 329 36 628

SUMMA TILLGÅNGAR 116 585 117 908 96 487 98 020
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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 18 1 000 1 000 1 000 1 000

1 000 1 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 88 086 104 276
Årets resultat 3 -16 190

88 089 88 086
Övrigt tillskjutet kapital 99 000 99 000
Annat eget kapital inkl. årets resultat 12 456 14 263
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 112 456 114 263

112 456 114 263 89 089 89 086

Obeskattade reserver 19 5 425 7 886

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 20 1 680 2 307 – –

1 680 2 307 0 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 543 134 1 445 –
Aktuell skatteskuld – 1 – –
Övriga skulder 67 221 – 153
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 839 982 528 895

2 449 1 338 1 973 1 048

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 116 585 117 908 96 487 98 020
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KASSAFLÖDESANALYS  

TKR Not
Koncernen

2016
Koncernen

 2015
Moderföretaget

2016
Moderföretaget

2015
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -2 791 -9 739 -2 344 -5 349
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
- Avskrivningar 2 518 13 062 1 205 1 402
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 22 – 9 001 – 2 932

-273 12 324 -1 139 -1 015

Erhållen ränta 361 950 424 1 131
Erlagd ränta -1 -2 093 -1 -595
Betald inkomstskatt -74 -2 583 -43 2 640
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 13 8 598 -759 2 161

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 3 009 -2 078 2 992 -1 231
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 1 112 -1 067 925 -1 543
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 134 5 453 3 158 -613

Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier i dotterföretag – -525 – –
Fusion av dotterbolag – – – 35 446
Avyttring av rörelse/inkråm – -7 769 – –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 412 -3 888 -268 -316
Förvärv av övriga finansiella tillgångar -11 071 – -11 240 -525
Avyttring av övriga finansiella tillgångar – – – 28 200
Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 483 -12 182 -11 508 62 805

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld – -8 800 – -30 023
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -8 800 0 -30 023

Årets kassaflöde -10 349 -15 529 -8 350 32 169
Likvida medel vid årets början 46 448 61 977 32 179 10
Likvida medel vid årets slut 36 099 46 448 23 829 32 179
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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. 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 Moderföretaget 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 förvärvstid-
punkten 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.

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

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

Resultaträkning
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. 
produktion, försäljning och distribution av el, elhandel samt andra intäkter såsom 
entreprenadavtal.
 Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. 
med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i 
posten Nettoomsättning.

Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

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

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

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

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

Avskrivningar
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:

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Vindkraftanläggningar                                                5 - 20 år
Inventarier, verktyg och installationer
Inventarier och verktyg                                                             7 år

Samtliga legala rättigheter skrivs av över den avtalade perioden.

Nedskrivningar
Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är 
lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens 

återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en ned-
skrivning som kostnadsförs.
 Immateriella anläggningstilgångar som inte är färdigställda ska nedskrivningsprövas 
årligen.
 Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde 
av inbetalningar. Vid behov behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande 
enheter för att identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra 
tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela 
den kassagenererande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en 
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.

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.

Balansräkning
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.

NOTER
Belopp i tkr om inte annat anges
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Finansiella instrument
Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instru-
mentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader.
 En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när 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 kon-
cernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan av-
sikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det 
värde som framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med 
den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas 
därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. 
Nedskrivning av 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.

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

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

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räken-
skapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
 Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan 
de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt 
skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära skillnader 
som härrör från den första redovisningen av goodwill. 

Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i 
resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i eget 
kapital.
 Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesat-
ser 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.

Övrigt
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.

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
Lämnade koncerbidrag redovisas som en ökning av redovisat värde på aktier i dotter-
företag. Erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

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

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 upp-
skattningar 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.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende immateriel-
la 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 kassa-
flöden 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 4 002 16 450 3 187 3 893
Övrigt 490 – – –
Nettoomsättning exkl. punktskatter 4 492 16 450 3 187 3 893
Punktskatter – – – –
Nettoomsättning 4 492 16 450 3 187 3 893

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

Ränteintäkter från koncernföretag – – 74 592
Ränteintäkter från övriga företag 361 950 350 539
Summa 361 950 424 1 131

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

Räntekostnader till övriga företag -1 -2 476 -1 -595
Summa -1 -2 476 -1 -595

Not 9 Bokslutsdispositioner
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Återföring periodiseringsfond 2 461 –
Summa 0 0 2 461 0

Not 4 Ersättning till revisorer 
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Revisionsbyrå
Revisionsuppdraget 118 72 118 72
Summa 118 72 118 72

Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Nedskrivningar – -3 377
Återförda nedskrivningar 42 –
Summa 42 -3 377

Not 6 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Nedskrivningar -579 -8 000
Summa -579 -8 000

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

Aktuell skatt -3 -29 – –
Uppskjuten skatt 627 -8 487 – –
Summa 624 -8 516 0 0

Redovisat resultat före skatt -2 431 -11 265 3 -16 190

Skatt enligt gällande skattesats (22%) 627 4 260 -1 3 562
Skatteeffekt av uppkommet underskottsavdrag – -10 986 136 -1 794
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
  Övriga ej avdragsgilla kostnader -5 -1 794 -148 -1 769
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 2 4 13 1
Redovisad skattekostnad 624 -8 516 0 0

Not 11  Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 49 759 273 048 24 000 24 000
Försäljningar/utrangeringar – -223 289 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 49 759 49 759 24 000 24 000

Ingående ackumulerade avskrivningar -10 170 -39 614 -4 044 -2 642
Försäljningar/utrangeringar – 42 464 – –
Årets avskrivningar -2 518 -13 020 -1 205 -1 402
Utgående ackumulerade avskrivningar -12 688 -10 170 -5 249 -4 044

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

Redovisat värde 32 161 34 679 13 785 14 990

Not 12  Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 10 182 6 734 317 –
Inköp 3 516 3 888 268 317
Försäljningar/utrangeringar -104 -440 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 594 10 182 585 317

Redovisat värde 13 594 10 182 585 317
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Dotterföretag Org nr Säte
Andel, %

kapital (röster)
Antal

andelar
Redovisat värde

2016
Redovisat värde

2015
Bixia Vind AB 556779-5355 Linköping 100,0  (100,0) 150 000 16 115 16 073
Bixia Byggvind AB 556785-1208 Linköping 100,0  (100,0) 1 000 100 100

16 215 16 173

I moderföretagets redovisning

Intresseföretag Org nr Säte
Andel, %

kapital (röster)
Antal

andelar
Redovisat värde 

2016
Redovisat värde 

2015
Bixia Gryningsvind AB 556779-5348 Linköping 20,0  (20,0) 200 2 421 0

2 421 0

1) Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna kapital 
inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reserver.
2) Med årets resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inklusive 
eget kapitalandelen i årets förändring av obeskattade reserver.

I koncernens redovisning

Intresseföretag Org nr Säte
Andel, %

kapital (röster)
Justerat EK 1) /

Årets resultat 2)
Redovisat värde 

2016
Redovisat värde

2015
Direkt ägda
Bixia Gryningsvind AB 556779-5348 Linköping 20,0  (20,0) 2 421  /  -169 2 421 -410

2 421 -410

Not 13  Andelar i koncernföretag       
Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 22 600 50 882
Förvärv – 525
Fusion -19 307
Omklassificeringar – -9 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 600 22 600

Ingående ackumulerade nedskrivningar -6 427 -4 550
Årets nedskrivningar – -3 377
Återförda nedskrivningar 42 –
Omklassificeringar – 1 500
Utgående ackumulerade nedskrivningar -6 385 -6 427

Redovisat värde 16 215 16 173

Not 14  Fordringar hos koncernföretag
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden – – 9 000 64 077
Amortering – – – -34 165
Omklassificeringar – – – -20 912
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 9 000 9 000

Redovisat värde 0 0 9 000 9 000

Not 16  Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 20 912 – 20 912 –
Utlåning 12 240 – 12 240 –
Amortering -1 000 – -1 000 –
Omklassificeringar -3 000 20 912 -3 000 20 912
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 29 152 20 912 29 152 20 912

Redovisat värde 29 152 20 912 29 152 20 912

Not 19  Obeskattade reserver       
Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Ackumulerade överavskrivningar 3 545 3 545
Periodiseringsfonder 1 880 4 341
Redovisat värde 5 425 7 886

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

Not 17  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Upplupna intäkter 483 310 192 –
Förutbetalda försäkringar 6 – 6 –
Övriga poster 370 543 318 486
Redovisat värde 859 853 516 486

Not 18  Aktiekapital
Aktiekapitalet i Energiföretaget består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett kvotvärde om 1 tkr. 
Alla aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på 
Energiföretagets bolagsstämma.

Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015
Tecknade och betalda aktier:
Vid årets början 1 000 1 000
Summa aktier vid årets slut 1 000 1 000

Not 15  Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden -410 – 9 500 –
Förvärv – -410 – –
Aktieägartillskott 2 831 – 3 000 –
Omklassificeringar – – – 9 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 421 -410 12 500 9 500

Ingående ackumulerade nedskrivningar – – -9 500 –
Årets nedskrivningar – – -579 -8 000
Omklassificeringar – – – -1 500
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 -10 079 -9 500

Redovisat värde 2 421 -410 2 421 0
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Not 20  Uppskjuten skatteskuld       
Koncernen 2016 2016 2016 2015 2015 2015

Temporär
skillnad

Uppskjuten
fordran

Uppskjuten
skuld

Temporär 
skillnad

Uppskjuten
fordran

Uppskjuten
skuld

Maskiner och andra tekniska anl. – – 1 680 – – 2 307
Delsumma 0 1 680 0 2 307
Kvittning 0 0 0 0
Redovisat värde 1 680 2 307

Not 21  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Upplupna räntekostnader – 383 – 384
Övriga poster 839 599 528 511
Redovisat värde 839 982 528 895

Not 22  Övriga poster som inte påverkar kassaflödet 
Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderföretaget 2016 Moderföretaget 2015

Nedskrivningar av immateriella och 
materiella anl.tillgångar – 26 948 – 2 932
Realisationsresultat på im- och 
materiella anl.tillgångar – -17 947 – –
Summa 0 9 001 0 2 932

Not 23 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Varken koncernen eller moderföretaget har några ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.

Not 24 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 29 % (35 %) omsättning mot andra koncernföretag. 
Av inköpen avsåg 0 % (0 %) rörelsekostnader och investeringar från andra koncernföretag.

Not 25 Koncernuppgifter
Moderföretaget är ett intressebolag till Tekniska verken i Linköping AB, org. nr. 556004-9727 med säte i Linköping.
Övriga ägare är Mjölby-Svartådalen Energi AB, Borgholm Energi AB, Bjäre Kraft, Nässjö Affärsverk AB
Oxelö Energi AB, Södra Hallands kraft, Växjö Energi AB, Sandviken Energi AB samt Alvesta Energi AB.

Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Fusion med dotterbolaget Bixia Vind AB sker i januari 2017.

Not 27  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 28  Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 89 088 988,07 kr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Balanseras i ny räkning 89 088 988,07 kr
Summa 89 088 988,07 kr

Linköping den 1 mars 2017

Klas Gustafsson
Styrelseordförande

Torbjörn Tengstrand
Verkställande direktör

Per Alm Håkan Eriksson Niclas Reinikainen

Anders Jonsson Tommy Karlsson  Anders Lindholm

Patrik Cantby Lena Svensk Christer Wånehed

Sven-Åke Berggren

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 mars 2017

Dick Svensson
Auktoriserad revisor
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RevisionsberättelseRevisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Bixia ProWin AB för år 2016. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 8-19 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 års-
redovisningen, koncernredovisningen och återfinns på sidorna        
1-7 samt 22-24. 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 ProWin AB, org.nr 556884-4848
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 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 ProWin 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 om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.

Linköping den 2 mars 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Dick Svensson
Auktoriserad revisor
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Styrelsen Medarbetare

Stående från vänster: 
Sven-Åke Berggren
Anders Jonsson 
Christer Wånehed 
Håkan Eriksson 
Anders Lindholm 

Sittande från vänster: 
Niclas Reinikainen 
Klas Gustafsson 
Per Alm 
Lena Svensk

Frånvarande:
Patrik Cantby
Tommy Karlsson

Från vänster:
Stefan Harrysson
Torbjörn Tengstrand
Cajsa Abrahamsson
Jonathan Hjorth
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