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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.

Se hela årsredovisningen på  
arsredovisning2017.bixia.se
Välkommen till en annorlunda årsredovisning med videointervjuer. Bixia bjöd in 
Tone Bekkestad att intervjua Bixias medarbetare om året som gått. Räcker den 
förnybara elen till alla? Vad får jag i min elkontakt? Och vem producerar elen? 
Svaren finns på arsredovisning2017.bixia.se.
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Året som gått
Ica Supermarket  
i Moheda först  
ut att teckna  
Bixia Nära Exklusiv.

Region Skåne väljer  
miljömärkt el från Bixia.

MAJ Borghamns Stenför-
ädlingsanläggning 
tecknar Bixia Nära 
Exklusiv.

Bixia släpper elpris-
rapporten för 2017.

DECEMBER

APRIL Pär tillträder som Vd  
1 april 2017.

Nybyggda ICON  
Växjö tecknar  
Bixia Nära Exklusiv.

NOVEMBER

Bixia tecknar avtal med 
Stena Renewable – och 
ökar andelen förnybart 
med 30 procent.

Bixia Nära Exklusiv  
lanseras.

JANUARI

MARS

Bixia Solklart  
lanseras. 

OKTOBER

Fördelning per kraftutslag av totala  
årsproduktionen i Sverige 2017 (Gwh).
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Samtidigt som vi sätter punkt för år 2017 träder en ny lag i kraft 
i Sverige – en klimatlag. Klimatlagen innebär att regeringen ska 
redovisa hur man arbetar för att nå uppsatta klimatmål. Det 
är ett sätt att visa att vårt land ska fortsätta vara ledande i det 
globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets ambitiösa mål. 
Som nytillträdd vd på Bixia är jag glad över att medverka till att 
förverkliga klimatmålen. För ytterst är det just det som driver oss 
på Bixia – att förändra världen i rätt riktning. För oss betyder  
det att den el vi använder helst ska komma från förnybara källor 
som sol, vind och vatten. Dessutom tycker vi att den ska vara 
närproducerad. 

Målet är att nå en nollvision där den förnybara elen vi köper in 
ska räcka till alla våra kunder. Det gör den inte än, men vi är på 
god väg. Under det gånga året har ytterligare flera hundra  
producenter valt att sälja sin el genom oss på Bixia. Det betyder 
att mer än hälften av den el vi säljer idag kommer direkt från 
någon av våra 1600 producenter. 

Att komma som ny vd till ett företag med så tydlig ambition  
och drivkraft känns otroligt spännande. Under mitt första år har 
jag märkt att ambitionen inte bara är vackra ord. Varje dag bevisas 
den genom prestationer av alla engagerade och kompetenta 
medarbetare. 

Ur flera perspektiv har 2017 varit ett bra år för oss på Bixia.  
Vi gjorde en rekordvinst på cirka 70 miljoner, vi lyckades öka 
försäljningen av närproducerad förnybar el och vi har knutit till 
oss många nya producenter av sol- vind- och vattenkraft. Genom 
ett tydligt fokus har vi lyckats stärka vår position inom när- 
producerad el ytterligare, samtidigt som marknaden har mognat 
där fler kunder gör ett aktivt val. I slutet av år 2016 lanserade vi 
produkten ”Bixia Nära Exklusiv” som vänder sig till företag.  
Under det gångna året har vi knutit till oss flera spännande  
företag som vill vara med och göra skillnad genom att köpa el 
från ett vind- eller vattenkraftverk i sin närhet genom oss på Bixia. 

En annan tydlig trend vi sett under en längre tid, men som 
verkligen börjat ta fart det gångna året, är den så kallade pro-
sumer-trenden. Det vill säga att man vill producera sin egen 
el, genom att sätta upp solpaneler eller bygga ett vindkraftverk 
och sedan sälja överskottselen. Den här trenden har vi på Bixia 
uppmuntrat på flera sätt genom åren och under 2017 tog vi det ett 
steg längre genom att lansera produkten ”Solklart”. Det innebär 
att man som företag kan låna ut sitt tak till oss på Bixia där vi 
sedan ombesörjer alltifrån tillståndsansökan, nätanslutning, för-
säkring och installation. På så sätt kan företag bidra till en hållbar 
energiomställning utan att investera vare sig tid eller pengar. 
Även den här produkten har mottagits mycket väl på marknaden 

Med förnybara steg närmar vi 
oss vår nollvision
– och gör rekordvinst

VD HAR ORDET
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och vi är i full gång att undersöka förutsättningarna för en  
liknande lösning mot privatmarknaden. 

Samtidigt som 2017 varit bra ur många perspektiv har vi ett antal 
utmaningar. Den transformation som företaget genomgick under 
2015 med effektiviseringar och kostnadsreduceringar har satt spår 
även om den var helt nödvändig. Det innebär att vi under  
en längre tid har varit underbemannade vilket satt stark press  
på organisationen. Nu, när vi har vänt skutan, och har några 
positiva år med god ekonomi i ryggen, är det dags att stärka upp 
organisationen inom ett antal områden. Efter snart ett år som vd, 
där jag ägnat stor del av min tid åt att lära känna medarbetarna 
och sätta mig in i den spännande men komplexa elbranschen,  

kan jag också konstatera att det är en bransch som ligger ganska 
långt efter när det gäller kundrelationer och kundgränssnitt. 
Ett bevis på det är att väldigt många kunder idag inte vet vilket 
elbolag de har avtal med. Det här är någonting som vi jobbar hårt 
för att förändra. Vi måste och ska bli mycket bättre på att bygga 
goda kundrelationer. Därför har vi under året arbetat intensivt 
med vårt CRM-system, och även om vi inte är helt i mål än så är 
vi på god väg. 

Men vi behöver göra mer än så, för att få fler kunder att välja oss 
på Bixia och för att färre ska välja bort oss. Det är ett jobb som 
kommer att kräva mycket kraft och ett stort engagemang av alla 
bixianer kommande år. Som ett startskott i det arbetet samlades 

hela företaget i höstas och arbetade intensivt under två dagar för 
att skapa en gemensam målbild och en plan framåt. Jag känner 
mig otroligt stolt och tacksam över att få leda så många smarta, 
engagerade och kreativa människor in i nästa år. Vi kommer  
att skapa ett ännu starkare Bixia som, tillsammans med våra  
kunder och våra närproducenter, ger kraft att förändra världen  
i rätt riktning.

”Målet är att nå en nollvision där den 
förnybara elen vi köper in ska räcka till 

alla våra kunder. Det gör den inte än, men 
vi är på god väg. Under det gångna året 

har ytterligare flera hundra producenter 
valt att sälja sin el genom oss på Bixia.”

Per Kaller, Vd



Förnybar energi förändrar världen
Miljö- och hållbarhetsredovisning



7 Årsredovisning 2017

Bixia arbetar långsiktigt för att ställa om elförsörjningen till förnybart och göra det enklare och lön-
sammare att producera el från sol, vind och vatten. Vi stöttar dem som vill bli sina egna producenter 
dels genom att köpa förnybar el av lokala producenter runt om i Sverige, dels genom att bygga mer 
förnybar elproduktion så att den ska räcka till fler. Under året har vi ökat försäljningen av närprodu-
cerad förnybar el och vi har knutit till oss många nya producenter. Vi är idag det elbolag som köper 
in störst andel närproducerad förnybar el i landet. Och ännu mer ska det bli i framtiden. 

Bixia Miljöfond ger mer förnybar el 
Som ett led i att öka andelen förnybar el, har vi upprättat Bixia Miljöfond. Syftet är att stödja projekt 
som ser till att vi får mer närproducerad el från förnybara energikällor, samt åtgärder som innebär 
minskad elanvändning. Varje månad avsätter vi en summa pengar för varje Bixiakund, vilket ger 
cirka en miljon kronor varje år till projekt som gör skillnad på riktigt. Främst är projekten kopplade 
till solinstallationer och tack vare dessa investeringar besparar vi klimatet stora mängder koldioxid 
varje år. 

Värdefulla solprojekt med Erikshjälpen
För oss i Sverige är tillgång till el, och den trygghet och bekvämlighet som det innebär, en självklar-
het. Men så är det inte i andra delar av världen. Genom bidrag från Bixia Miljöfond, hjälper vi  
Erikshjälpen att installera solenergianläggningar i Bangladesh, Burkina Faso och Benin. Med en 
fungerande elförsörjning skapas förutsättningar för utbildning, hälsovård, förbättrade levnadsvillkor 
och en hållbar samhällsutveckling. Detta gynnar barn och familjer i utsatta områden samtidigt som 
mängden förnybar och närproducerad el ökar. 

Ökat intresse för närproducerad el 
Med Bixia Nära erbjuder vi både privatkunder och småföretag närproducerad el. Intresset är stort 
och allt fler vill veta var elen kommer ifrån. År 2016 tog vi ett steg till genom att lansera Bixia Nära 
Exklusiv mot företag som vill ha förnybar el från en specifik produktionskälla. Bixia fungerar som en 
länk mellan företaget och producenten och hanterar allt det administrativa. Under 2017 har vi knutit 
till oss flera spännande företag som vill vara med och göra skillnad genom att köpa el från ett vind- 
eller vattenkraftverk i sin närhet.

En ny solklar möjlighet
Mot företagskunder lanserade vi under 2017 produkten Bixia Solklart. Det innebär att fastighets-
ägaren kan låna ut sitt tak till Bixia och låta oss installera en solanläggning. Tillsammans med vår 

leverantör tar vi ett helhetsansvar genom hela processen, i allt från tillståndsansökan, finansiering, 
installation till drift och förvaltning. Sedan köper företagskunden den el som produceras till ett för-
utbestämt pris per levererad kilowattimme. Bixia Solklart är en smidig miljöinvestering som varken 
kostar tid eller pengar för företaget. Vi undersöker nu förutsättningar för en liknande lösning för 
privatkunder. 

Hållbar energi för alla
Bixias arbete med att påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem, går hand i hand med 
de globala målen som FN:s medlemsländer har förbundit sig till i klimatavtalet som tecknades år 
2015. Där konstaterar man bland annat att global tillgång till modern och förnybar energi och rena 
bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom 
fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk 
tillväxt. 

Genomgående hållbarhetsperspektiv
Det är inte bara elen vi säljer som ska vara hållbar. Hållbarhet är någonting som ska genomsyra hela 
Bixias verksamhet – i det stora och i det lilla. Framtiden kräver nya hållbara lösningar varför hållbar-
hetsarbetet är en viktig del i våra innovationsprocesser. Det handlar om att utveckla medarbetarnas 
kompetens och engagemang samt systematiskt ta vara på synpunkter från kunder, medarbetare och 
samarbetspartners för att hitta ännu bättre lösningar som utvecklar och förbättrar vår verksamhet. 

Miljömedvetna och motiverade medarbetare
Miljö- och hållbarhetsfrågorna är något vi jobbar med långsiktigt på flera sätt även i det interna 
perspektivet. Under året har vi till exempel tagit fram en plan för hur vi ska jobba mer strukturerat 
med kompetens- och talangutveckling. Vi har också börjat stärka chefskapet genom en chefsenkät 
där medarbetarna får ge feedback på ledarskapet, motivation i arbetet och stödet från omgivningen. 
Under året har vi även infört ett system som heter Healthwatch för att följa upp den psykosociala 
arbetsmiljön. Numera genomför vi också medarbetarundersökningarna två gånger per år istället för 
vartannat år. 

För en fullständig redovisning av Bixias och koncernens miljö- och hållbarhetsarbete,  
hänvisas till moderbolaget Tekniska verken AB. 

Bixia är ett hållbart företag som lägger sin kraft på att driva utvecklingen av en förnybar elmarknad.  
Genom att verka för mer närproducerad förnybar energi, bidrar företaget till att uppnå de globala klimatmålen 
och en hållbar samhällsutveckling. Något som kan lösa klimatkrisen och förändra världen i rätt riktning. 



8 Årsredovisning 2017

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 2017 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. Resultatet av 
denna överenskommelse har påverkat bokföringen under 2017. 
Tidigare avsättning är tillräcklig för att täcka förlikningsöverens-
kommelsen.
 Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte  
annat anges. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
I början av 2017 var Stefan Braun tf. VD för Bixia AB. Bolaget har 
anställt en ny VD, Pär Kaller, som tillträdde tjänsten 1 april 2017.
 Bolaget genomgick en transformation under 2015 som man även 
under 2017 ser resultatet av. Det har skett en effektivisering och 

kostnaderna har reducerats. Denna transformation har fortsatt 
under 2017 inneburit en effektivisering av arbetssätt och  
processer vilket totalt sett resulterat i sänkta kostnader med  
bibehållen effektivitet i marknadsbearbetning och kundmöte.
 Under 2017 har vi arbetat intensivt med vårt CRM-system  
och även om vi inte är helt i mål än så är vi på god väg. 

Marknad och varumärke 
Allt fler kunder är fortsatt 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. På 
hemmamarknad ser vi ökningar på alla våra målparametrar 
under året. Här ger kommunikation i egna kanaler positiv effekt 
på såväl kännedom som tänkbart märke. Vi har en stark koppling 
till närproducerad el som särskiljer oss – något som också syns i 
mätningen på nya reklamfilmen och i trackingen. 
 Under 2017 har vi fortsatt fokuserat på vårt nya manér med den 
tydliga kopplingen till närproducerad el i kommunikationen. Det 
har gett ett gott resultat och vi ser det på andelen som kopplar 
Bixia till närproducerad el som har ökat till drygt 22% under året. 
En av de större kommunikativa satsningarna var en ny reklam-
film och tillhörande filmer i sociala medier. Det nya maneret har 
varit väldigt framgångsrikt i sitt uttryck och fick fantastiska siffror 
i kampanjmätningar under året samt bland de högsta siffrorna 
i liking, köpintention och koppling till närproducerad el. Vi har 
också jobbat systematiskt med retargetingannonsering digitalt 
och socialt. Med en större variation i budskap och erbjudande 
kopplat till varje kampanj har visningar och konverteringar ökat 
markant från förra året.
 I sociala kanaler arbetar vi  med hög effektivitet och med bra 
innehåll och löpande sponsring mot relevanta målgrupper. På 
Facebook har vi nått samtliga mål där inläggsvisningar presterade 
bäst (658% måluppfyllnad) – 10 823 301 visningar. 
 På bixia.se har antal unika besökare minskat med 2.73 % men 
antal sidvisningar har ökat med 40 % jämfört 2016. Även antal 
sidor per besök har ökat med 40 %, vilket innebär att besökaren 
klickar runt mer och den genomsnittliga tiden besökarna lägger 

på sidan har ökat med 24 % och vår bounce rate har gått ned med 
35 %. Under året har också översättningar på flera språk lanserats 
på bixia.se
 Året avslutades med en Jubileumsfest för Bixiaanställda och 
styrelse då Bixia fyllde 20 år 2017. 

Försäljning 
Den hårda  priskonkurrensen på konsumentmarknaden fortsatte 
under 2017. Den drivs av låga priser, ofta i kombination med 
olika kampanjer. Arbetet under året har varit att fokusera på att 
behålla befintliga kunder genom att successivt implementera ett 
systematiskt kundlojalitetsprogam för att bekräfta kundernas val 
samt att rekrytera nya kunder. 
 Ihop med tuffare konkurrens ser vi även ett ändrat kund- 
beteende som visar sig i att det är allt svårare att kontakta både 
befintliga och nya kunder på telefon vilket gör att vi provar 
oss fram med nya tekniker och kanaler för att möta kunden på 
kundens villkor. Förnybar el har på marknaden blivit en hygien-
faktor. Vår mervärdesprodukt Bixia Nära, som står för närprodu-
cerad el, skördar fortsätta framgångar och är en del i att lojalisera 
våra kunder och få dem att ta ett aktivt hållbart val.
 Våra företagskunder fortsätter att efterfråga klimatriktiga avtal. 
Under det gångna året lanserades två nya klimatriktiga produkter 
för företagsmarknaden, Bixia Nära Exklusiv samt Solklart.  
Bixia Nära Exklusiv innebär att avtal tecknas om elleverans från 
en specifik elproduktionsanläggning i närområdet. I Solklart 
lånar kunden ut sitt tak till Bixia som finansierar och installerar 
en solelsanläggning. Kundens motprestation är att köpa den, i 
anläggningen, producerade elen. En kombination av dessa båda 
produkter ger ett hållbart erbjudande på riktigt vilket möts med 
ett stort intresse på marknaden.
 Bixias framgångsrika arbete med inköp av elproduktion från  
lokala producenter har fortsatt under 2017. Genom goda villkor 
och bra hantering av lokal produktion är Bixia fortsatt en av  
de största inköparna av närproducerad förnybar elproduktion  
i Sverige.

Förvaltningsberättelse
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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 2017. 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 risk- 
hantering som utvecklas och anpassas kontinuerligt till de förut-
sättningar 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 pris-, volym-, och 
profilrisk samt valutarisk. Inför vintern 2017/2018 har risken för 
effektbrist liksom volym- och profilrisker beaktats och åtgärder 
för att begränsa riskerna har vidtagits.

Elmarknaden
Jämfört med år 2015 och 2016 har spotpriserna under 2017 varit 
betydligt jämnare. Vintern 2016/2017 var mild och kärnkraften 
stabil vilket höll tillbaka spotpriserna under vinterperioden, trots 
ett hydrologiskt underskott. Under senare delen av våren började 
bränslepriserna att stiga, framförallt kolet steg i pris under 2017. 
Detta drog upp marginalkostnaden för kolkondens och innebar 
att spotpriserna inte föll tillbaka särskilt mycket under sommaren. 
Högst månadspris noterades i Sverige under september beroende 
på låg kärnkraftstillgänglighet. Det nordiska systempriset steg 
till 28,3 öre per kWh 2017, knappt 3 öre per kWh högre än 2016. 
Nederbördsmängderna var betydligt över de normala under 2017 
vilket även speglar sig i tillrinningen som var cirka 18 TWh över 
normalt. 2017 var ett milt år med en medeltemperatur som låg 
drygt en grad över normalt i Skandinavien. Den hydrologiska  
balansen stärkte sig succesivt under året, från ett underskott på 

cirka tio TWh i början av året till ett överskott på cirka sex TWh 
under de sista veckorna. Vindkraftsproduktionen ökade i både 
Sverige och i Norden. Jämfört med 2016 steg produktionen från 
vindkraft med 16 procent och utgjorde tio procent av den totala 
Nordiska elproduktionen. Kärnkraften levererade mer el än 
under 2016 och har under 2017 i snitt legat på 82 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 ökade under 2017 och 
totalt exporterades nio TWh el från Norden till grannländerna.
 Jämfört med referenspriset på den nordiska elbörsen, system-
priset, blev spotpriserna i Sverige högre även under 2017. De två 
nordligaste områdena i Sverige hamnade 1,4 öre per kWh över 
systempriset medan område Stockholm fick 1,8 öre per kWh 
högre pris. Södra Sverige, Malmö, hamnade högst av de svenska 
områdena med 2,7 öre per kWh över systempriset. 

20162017 20142015 2013Koncernen
Nettoomsättning exkl. punktskatter
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Soliditet, %
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %
Antal anställda, st

Moderföretaget
Nettoomsättning exkl. punktskatter
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Soliditet, %
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %
Antal anställda, st

2 044
72
69

937
454

95
48
16

8
91

2016
2 045

71
69

950
387

94
48
16

8
78

1 946
70
71

952
498
169

52
15

7
87

2017
1 948

70
70

953
452
171

52
15

7
67

2 272
7
9

914
488
-35
53

2
1

117

2014
2 273

7
8

926
435
-36
52

2
1

95

1 995
41
42

820
412
119

50
9
5

100

2015
1 996

41
41

833
359
120

49
9
5

91

2 639
75
78

950
481
139

51
17

8
111

2013
2 633

61
78

963
422
139

50
17

8
97

Flerårsöversikt
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Försäljning och resultat
Koncernens totala intäkt uppgick under året till 1 947 mnkr  
(2 050 mnkr) en minskning med 103 mnkr.
 Av de totala intäkterna svarade nettoomsättning exklusive 
punktskatter för 1 946 mnkr att jämföra med 2 044 mnkr för 2016. 
Nettoomsättningen minskade därmed med ungefär 5 procent. För 
Bixia uppgick försåld volym 2017 till cirka 5,2 TWh mot cirka  
5,4 TWh 2016 - en minskning med 3,7 procent. 
 Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar  
(EBITDA) uppgick till 79,2 mnkr (80,1 mnkr)
 Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar uppgick till  
-8,8 mnkr (-8,5 mnkr).
 Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 70,4 mnkr   
(71,6 mnkr), det vill säga en minskning med 1,2 mnkr.
 Resultat från finansiella intäkter och kostnader ökade från år 
2016 till år 2017. Detta beror till största del på en tillfälligt annan 
hantering av säkerhetskraven mot börsen Nasdaq Commodities  
i början av 2016.
 Resultat efter finansiella poster uppgick därmed till 70,5 mnkr 
(69,3 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. 
 Miljö- och hållbarhetsfrågorna är något vi jobbar med  
långsiktigt på flera sätt även i det interna perspektivet. 
Under året har vi till exempel tagit fram en plan för hur vi ska 
jobba mer strukturerat med kompetens- och talangutveckling. Vi 
har också börjat stärka chefskapet genom en chefsenkät där med-
arbetarna får ge feedback på ledarskapet, motivation i arbetet och 
stödet från omgivningen. Under året har vi även infört ett system 
som heter Healthwatch för att följa upp den psykosociala arbets-
miljön. Numera genomför vi också medarbetarundersökningarna 
två gånger per år istället för vartannat år. 
 Under 2017 har vi sett till att öka kunskapen bland alla med- 
arbetare 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. 

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  
utvecklingen 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 miljö-
fonden omarbetats för att göra det så enkelt som möjligt att söka 
bidragen, som nu endast går till investeringar i solel. 
 Bolaget har inte upprättat någon egen hållbarhetsredovisning 
utan hänvisar till moderbolaget Tekniska verken i Linköping AB 
(publ), org. nr. 556004-9727, hållbarhetsredovisning.
 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%  +/- 6 mnkr

Investeringar, finansiering och finansiell ställning
Koncernens balansomslutning uppgick vid årets slut till 952 mnkr 
att jämföra med 937 mnkr vid årets början. 
 Bolaget har haft få investeringar och de uppgick till ett belopp 
på 0,02 mnkr under året.  
 Kassaflödet från den löpande verksamheten är 169,1 mnkr  
(95,1 mnkr).
 Det egna kapitalet i koncernen uppgick till 498 mnkr  
(454 mnkr) och soliditeten för koncernen uppgick till 52% (48%). 

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 hantera  
respektive risk.

Finansiell risk
Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på  
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar 
att säkra tillgång på kapital samt reducera volatilitet i resultat.
 Styrelsen upprättar skriftliga policies såväl för den övergripande 
riskhanteringen som för specifika områden, som elprisrisk,  
valutarisk, kreditrisk, användning av derivatinstrument och 
finansiella instrument som inte är derivat. Koncernen använder 
derivatinstrument för att säkra viss riskexponering.
 Riskhanteringen sköts dels av Bixias finansavdelning och dels 
av dotterbolaget Bixia Energy Management AB.
 Finansavdelningen identifierar, utvärderar och säkrar  
finansiella risker i nära samarbete med de operativa enheterna.

Elprisrisk
Koncernens försäljning av el till kunder, och inköp av el- 
produktion från producenter, sker till både rörliga och fasta  
priser eller en kombination av dessa. Utöver detta finns det även 
mer individuellt anpassad hantering till större aktörer i form av  
portföljförvaltningsavtal. I dessa samarbeten väljer kunden/ 
producenten, oftast i dialog med Bixia, hur stor andel av leveran-
sen 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 
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innebära att priserna skiljer sig åt mellan elområdena och även  
att priserna avviker från systempriset, referenspriset  på den  
nordiska elbörsen, i Norden. För att hantera denna risk vid fasta 
priser används dels finansiella elterminskontrakt som säkrar  
systempris och dessutom 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 som väder, tempera-
turer, vind, nederbörd, konjunkturer eller ändrade förhållanden 
som byte av värmekälla eller 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 prissätter 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 minimiera  
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 inkasso- 
verksamhet i samverkan med externt kredithanteringsföretag. 
 Risken för att avtalspart inte uppfyller sina förpliktelser 
gällande avtalade transaktioner inom elhandeln kallas även för 
motpartsrisk. 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 tas hänsyn 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. 
Kassaflödesprognoser upprättas för både kort och lång sikt vilka 
analyseras löpande av företaget.
 På kort sikt säkerställer koncernens checkräkningskredit att 
tillräckliga reserver finns för att möta oförutsedda händelser. 
 På balansdagen hade koncernen elcertifikat och utsläppsrätter 
på 101 mnkr (201 mnkr). Koncernens kassa uppgick till 260 mnkr 
(147 mnkr). Likviditetsrisken är därmed mycket låg.

Operationell risk
Juridisk risk
Bixia förebygger juridiska risker bland annat genom att samarbeta 
med jurister i löpande affärsprocesser och vid tvister. Bolaget har 
reserverat för en potentiell juridisk risk kopplad till genomförda 
leveranser och erhållen betalning från Saab Automobile AB under 
period då Saab Automobile enligt uppgift var på obestånd.  
Konkursförvaltaren har därefter stämt ett stort antal leverantörer 
för betalningar som erhållits för leveranser under denna period. 
 I början av 2017 kom bolaget och SAAB Automobile AB fram 
till en förlikning avseende återvinningskravet. 

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

Politisk risk
Koncernens verksamheter påverkas i hög utsträckning av  
politiska beslut inom energi- och miljöområdet.
 De politiska besluten kan vara såväl på lokal nivå, nationell 
nivå eller EU-nivå. Anpassning till politiska beslut driver oftast 
kostnader och skapar utmaningar för långsiktigt planerings- 
arbete. Bixia bedriver omvärldsbevakning samt tillhör och  
medverkar i olika nationella och internationella bransch- 
organisationer 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.
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Förväntad framtida utveckling 
Elbranschen står fortsatt inför omfattande förändringar. Påverkan 
från exempelvis regleringar och lagstiftning kommer att kräva 
utveckling ur nya perspektiv. För att bli lyckosam i dessa framtida 
utmaningar krävs det ett konstruktivt förändringsarbete. Fokus 
för bolaget framöver kommer att ligga på ett effektivitets- och 
produktivitetsperspektiv för att framledes skapa förutsättningar 
för att bolaget fortsatt ska vara en långsiktigt 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
Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter  
räkenskapsårets utgång.

Bolagsstyrning
Styrningen av verksamheten sker genom styrelsen. Styrelsen för 
moderbolaget, Bixia AB består av 10 ordinarie ledamöter och  
10 suppleanter. Vid styrelsemötena deltar normalt VD och vice 
VD, ledamöter, finanschef och VD-assistent.
 Bolaget har under räkenskapsåret haft sex ordinarie styrelse-
möten och ett styrelseseminarium. Vid styrelsemöten informeras 
alltid styrelsen om koncernens och moderföretagets verksam-
hetsutveckling och utvecklingen av den finansiella ställningen. 
Styrelsen godkänner årligen bolagets affärsplan, ett-årsbudget 
samt bolagets policys.
 Koncernledningen bestod under huvuddelen av 2017 av VD, 
vice VD, finanschef, chefer för försäljning, marknad samt verk-
samhetsutveckling och HR-konsult. Ledningsgruppen samman-
träder normalt två gånger per månad.

Koncernen

Belopp vid årets ingång
Fondemission
Utdelning
Årets resultat
Redovisat värde

Moderföretaget

Belopp vid årets ingång
Fondemission
Beslut enligt årsstämma:
   Omföring
   Utdelning
Årets resultat
Redovisat värde

Hänförligt till ägare för moderföretaget
Annat eget kapital

294 914

-13 852
58 425

339 487

Överkusfond
107 387

107 387

Övrigt tillskjutet kapital
107 387

107 387

Reservfond
63 180

63 180

Aktiekapital
51 304

51 304

Aktiekapital
51 304

51 304

Minoritetsintresse

0

Årets resultat
40 276

-40 276

78 678
78 678

Summa
453 605

0
-13 852
58 425

498 178

Balanserat resultat
125 007

40 276
-13 853

151 430

Summa eget kapital
453 605

0
-13 852
58 425

498 178

Summa eget kapital
387 154

0
0
0

-13 853
78 678

451 979

Förändring i eget kapital

Resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 337 495 596,48 kr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Utdelning (513 040 aktier * 47 kr per aktie)
Balanseras i ny räkning
Summa

24 112 880,00 kr
313 382 716,48 kr
337 495 596,48 kr
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RESULTATRÄKNING

TKR Not 2017
Koncernen    Moderföretaget 

20172016 2016
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning exkl. punktskatter
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets resultat

Varav hänförligt till
Moderföretagets aktieägare

1 945 865
1 405

1 947 270

-1 724 638
-83 509
-59 854

-8 760
-111

-1 876 872

70 398

430
-295
135

70 533

–

70 533

-12 108

58 425

58 425

1 948 285
1 356

1 949 641

-1 724 560
-104 227

-42 036
-8 760

-111
-1 879 694

69 947

364
-278

86

70 033

26 382

96 415

-17 737

78 678

3

4, 5
6

7
8

9

10

2 043 843
5 827

2 049 670

-1 805 181
-98 722
-65 199

-8 506
-421

-1 978 029

71 641

650
-3 035
-2 385

69 256

–

69 256

-15 569

53 687

53 687

2 045 446
5 822

2 051 268

-1 805 250
-111 120

-54 713
-8 506

-420
-1 980 009

71 259

518
-3 021
-2 503

68 756

-16 700

52 056

-11 780

40 276
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BALANSRÄKNING

TKR Not 2017-12-31 2017-12-312016-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella  anläggningstillgångar
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Elcertifikat, utsläppsrätter, ursprungsgarantier etc
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

5 562
5 562

72
3 292
3 364

5

2 893
2 898

11 824

258 400
57 157

100 704
10 278
55 115

198 976
680 630

259 651

940 281

952 105

5 562
5 562

72
3 292
3 364

15 198
5

279
–

15 482

24 408

258 392
57 157

100 704
10 073
54 815

198 667
679 808

248 827

928 635

953 043

11

12
13

14
15
16
17

18
19

20

13 206
13 206

76
4 493
4 569

5
–

1 959
1 964

19 739

259 251
54 035

201 486
1 312

19 992
234 199
770 275

147 368

917 643

937 382

13 206
13 206

76
4 493
4 569

15 198
5

15 218
–

30 421

48 196

259 230
54 034

201 486
1 046

18 814
233 880
768 490

133 435

901 925

950 121

Koncernen              Moderföretaget 
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BALANSRÄKNING

TKR Not 2017-12-31 2017-12-312016-12-31 2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 
Uppskrivningsfond

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl. årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Obeskattade reserver

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

51 304

107 387
339 487
498 178

498 178

12 103
2 062

14 165

16 367
1 877

162 367
259 151
439 762

952 105

51 304
63 180

114 484

107 387
151 430

78 678
337 495

451 979

56 167

2 062
2 062

15 575
7 804

161 911
257 545
442 835

953 043

21

22

23
24

25

51 304

107 387
294 914
453 605

453 605

2 968
24 201
27 169

13 012
87

142 774
300 735
456 608

937 382

51 304
63 180

114 484

107 387
125 007

40 276
272 670

387 154

82 549

–
24 201
24 201

12 569
1 750

142 541
299 357
456 217

950 121

Koncernen              Moderföretaget 
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KASSAFLÖDESANALYS

TKR Not 2017 20172016 2016
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
- Avskrivningar
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta 
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av övriga finansiella tillgångar
Avyttring av övriga finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

70 398

8 760
-22 139
57 019

430
-295

-11 939
45 215

–
140 683
-16 846
169 052

-51
140

-934
–

-845

-13 852
-13 852

154 355
151 784
306 139

69 947

8 760
-22 139
56 568

364
-278

-11 825
44 829

–
139 780
-13 382
171 227

-51
140

–
–

89

-13 852
-13 852

157 464
137 851
295 315

26

27

71 641

8 506
-449

79 698

650
-3 035
-9 493
67 820

242
-46 382
73 380
95 060

-1 923
–
–

8 971
7 048

-12 244
-12 244

89 864
61 920

151 784

71 259

8 506
-449

79 316

518
-3 021
-9 661
67 152

242
-45 677
72 678
94 395

-1 923
–
–

9 087
7 164

-12 244
-12 244

89 315
48 536

137 851

Koncernen     Moderföretaget 
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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 
Moderföretaget nedan.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföretaget och samtliga dotterföre-
tag fram till och med 31 december 2017. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget 
direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har ett bestäm-
mande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.
 Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av 
dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar 
dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.
 Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs anskaffningsvärdet 
för andelarna eller rörelsen samt det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgång-
ar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader 
mellan redovisat och skattemässigt värde på alla poster utom goodwill. Skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade 
tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser utgör goodwill eller, om beloppet 
är negativt, negativ goodwill. Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet. 
Minoritetsintressen värderas med utgångspunkt från anskaffningsvärdet för aktierna.
 Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten 
och till och med avyttringstidpunkten.
 Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.
 Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så krävs för att säkerställa 
överensstämmelse med koncernens redovisningsprinciper.

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

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

Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning  intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom egen produktion re-
dovisas 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 redovisas 
en beräknad försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Försäkringsersättningar redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

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

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

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 in-
formell 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 uppsäg-
ningslönen 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 avskrivnings-
bara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal 
fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av 
över avtalstiden. Mark och fallrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och 
skrivs därför inte av.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:

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 återvin-
ningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som 
kostnadsförs. 
 Immateriella anläggningstillgångar som inte är färdigställda ska nedskrivningsprövas 
årligen.
 Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde 
av inbetalningar. Vid behov behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande 
enheter för att identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra 
tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela den 
kassagenererande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagene-
rerande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar 
resultaträkningen.
 Nedskrivningar av tillgångar i en kassagenererande enhet fördelas i första hand på 
goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i 
enheten.

Beräkning av återvinningsvärdet 
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljnings-
kostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida 
kassaflöden med en diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, marknads-
mässiga bedömningar av pengars tidsvärde och den risk som är förknippad med den 
specifika tillgången eller den kassagenerande enheten. Beräkningen görs per tillgång eller 
kassagenererande enhet.

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill 
återförs om skälen som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Immateriella anläggningstillgångar
  Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
  Värmekraftsanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
  Kontorsutrustning

8 år

3-5 år

3-5 år

Samtliga legala rättigheter skrivs av över den avtalade perioden.

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

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

Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv 
eller ett inkråmsförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, skulder och 
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 sannolikt 
kommer att tillfalla koncernen och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumule-
rade av- och nedskrivningar.

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

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

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier värderas till verkligt värde vid 
produktionstillfället (elcertifikat och ursprungsgarantier) eller tilldelning (utsläppsrätter). 

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 anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar.

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

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

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

Derivatinstrument
Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer, optioner och swappar) 
för att säkra olika finansiella risker och då framförallt valutarisker, råvaruprisrisker och 
ränterisker. Här ingår inte energiderivat som förväntas regleras med leverans av el och 
annan energi.
 Derivatinstrument värderas enligt lägsta värdets princip. Derivatinstrument med nega-
tivt 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 anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt 
hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspri-
set i den löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställan-

de 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 påver-
kar därmed enbart inköpspriset på den volym energi som säkrats. Dessa energiderivat 
utgör således finansiella instrument.

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

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

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

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räken-
skapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
 Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan 
de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt 
skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära skillnader som 
härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld 
eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är 
hänförlig till en post som redovisas i eget kapital.
 Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser 
och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
 Uppskjuten skattefordran 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 skatte-
mässiga 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 uppskattning av 
beloppet kan göras. Om effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig redovisas av-
sättningen till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. 
Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som före skatt avspeglar aktuell marknads-
bedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med 
framtida betalningar till den del riskerna inte betraktas 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 före-
komst 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 löpan-
de kan visas vara tillräckligt hög genom effektivitetsmätningar och att säkringsdokumen-
tation 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 famtida inköp och försäljning i 
utländsk valuta.
* När ränteswappar används för att ersätta upplåning till rörlig ränta med fast ränta.
 Så länge som säkringsrelationen är effektiv sker ingen redovisning av derivatin-
strumentet. Värdeförändringarna på terminerna redovisas i samma period som det 
prognosticerade flödet uppstår. Ineffektiv del redovisas löpande i den mån det utgör ett 
förlustkontrakt.

Säkringar av verkligt värde
Säkringar av verkligt värde tillämpas huvudsaklingen för kundfordringar och leverantörs-
skulder 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 säkringsredo-
visning är uppfyllda.

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

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

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

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

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

Varulager
Varulagret värderas till 97% av anskaffningsvärdet.

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

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

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och sty-
relse gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar 
på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisa-
de värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har 
betydande effekt på de redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning.
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som 
under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och 
bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder 
som inte framgår tydligt från andra källor. 
 Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.
 Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från 
nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas 
i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida 
räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.
 Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Avsättning för återställande
Värdering av avsättning för återställande av mark avseende framförallt koncernens 
vindkraftverk baseras på långfristiga kassaflödesprognoser av framtida utgifter. Dessa 
prognoser inkluderar uppskattning om utgifternas storlek och när i tiden dessa beräknas 
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 värde-
ringsprinciper. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom 
beräkning av nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa 
beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra 
adekvata antaganden avseende exempelvis avkastningskrav. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka 
förväntas bli realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter 
måste vissa antaganden och uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser 
som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och skulder 
och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oför-
ändrade samt att gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.
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Not 3 Nettoomsättning exkl. punktskatter
Nettoomsättning per verksamhetsgren

Not 6 Löner och ersättningar
Löner och ersättningar till anställda

Not 10 Skatt på årets resultat

Medelantalet anställda

Not 5 Ersättning till revisorer

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 9 Bokslutsdispositioner

Not 4 Operationell leasing
Koncernen leasar framförallt fordron och lokaler enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter 
under året uppgår till 5 151 tkr (4 893 tkr), varav moderföretaget uppgår till 4 547 tkr (4 691 tkr).
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Elförsäljning
Nettoomsättning exkl. punktskatter
Punktskatter
Nettoomsättning

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Summa löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
  Varav för styrelse och verkställande direktör
Övriga sociala kostnader
Summa sociala kostnader

Från moderföretaget utgick arvoden och ersättningar till vd och styrelse enligt nedan:
Mikael Hansevi, vd fr.o.m. 2014-09-15
Per Kaller, vd fr.o.m 2017-04-01
Styrelsen

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa

Redovisat resultat före skatt

Kvinnor
Män
Totalt 

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

Styrelse
Kvinnor
Män
Totalt

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor
Män
Totalt

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget
Andra uppdrag
Summa

Ränteintäkter från övriga företag
Summa

Räntekostnader till koncernföretag
Räntekostnader till övriga företag
Summa

Återföring periodiseringsfond
Avsättning till periodiseringsfond
Summa

Inom 1 år
1-5 år
Senare än 5 år
Summa

Koncernen 2017
1 945 865
1 945 865
1 268 812
3 214 677

Koncernen 2017

2 990
34 261
37 251

6 419
(1 749)
12 574
18 993

Koncernen 2017
-2 973
-9 135

-12 108

70 533

Koncernen 2017
43
34
77

Koncernen 2017

545
111
656 Koncernen 2017

430
430

Koncernen 2017

-295
-295

Koncernen 2017

0

Koncernen 2017
4 694

12 462
–

17 156

Moderföretaget 2017
1 948 285
1 948 285
1 268 812
3 217 097

Moderföretaget 2017

1 713
24 710
26 423

4 460
(1 257)
8 606

13 066

2017
440

1 150
123

1 713
Moderföretaget 2017

-2 798
-14 939
-17 737

96 415

Moderföretaget 2017
41
18
59

Moderföretaget 2017

1
9

10

2
5
7Moderföretaget 2017

545
100
645 Moderföretaget 2017

364
364

Moderföretaget 2017
–

-278
-278

Moderföretaget 2017
26 382

–
26 382

Moderföretaget 2017
4 450

12 180
–

16 630

Koncernen 2016
2 043 843
2 043 843
1 060 337
3 104 180

Koncernen 2016

3 164
37 303
40 467

7 281
(988)

13 315
20 596

Koncernen 2016
-11 939

-3 630
-15 569

69 256

Koncernen 2016
42
38
80

Koncernen 2016

617
164
781 Koncernen 2016

650
650

Koncernen 2016
-7

-3 028
-3 035

Koncernen 2016

0

Koncernen 2016
4 118

11 056
–

15 174

Moderföretaget 2016
2 045 446
2 045 446
1 060 337
3 105 783

Moderföretaget 2016

2 027
31 847
33 874

6 061
(603)

10 901
16 962

2016
1 731

–
296

2 027
Moderföretaget 2016

-11 825
45

-11 780

52 056

Moderföretaget 2016
40
29
69

Moderföretaget 2016

1
9

10

3
4
7Moderföretaget 2016

617
84

701 Moderföretaget 2016
518
518

Moderföretaget 2016
-7

-3 014
-3 021

Moderföretaget 2016
–

-16 700
-16 700

Moderföretaget 2016
4 005

11 048
–

15 053

Nuvarande VD tillträde sin tjänst i april 2017.

De förmåner som verkställande direktören har, förutom fast månadslön är: förmånsbil enligt företagets bilpolicy samt sjuk- 
vårdsförsäkring Skandia Lifeline Plus. Verkställande direktören har pensionsförsäkringar enligt företagets pensionspolicy.  
Den kollektivavtalade PA-KFS samt den pensionsförsäkring som alla med ledande befattning inom koncernen omfattar där  
företaget avsätter 100 % av ett prisbasbelopp per år för de som är äldre än 50 år.

Avgångsvederlag m m
Verkställande direktören har 6 månaders uppsägningstid vid uppsägning på företagets begäran och 6 månaders
uppsägning på den anställdes begäran. Om uppsägningen sker från arbetsgivarens sida och uppsägningen inte är
föranledd av grovt avtalsbrott från verkställande direktörens sida äger denne rätt till maximalt 6 månaders avgångsvederlag.

Fram till att nuvarande VD tillträdde i april var vice VD Bixia tillförordnad VD.
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Not 10 forts.

Skatt enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av uppkommet underskottsavdrag
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
  Övriga ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Redovisad skattekostnad

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utlåning
Förändring 
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Redovisat värde

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde

Koncernen 2017
-15 517

-45

3 454

-12 108

Koncernen 2017
193 357
193 357

-180 151
-7 644

-187 795

5 562

Koncernen 2017
89
89

-13
-4

-17

72

Koncernen 2017
1 959

934
–
–

2 893

2 893

Koncernen 2017
10 227

23
-111

–
10 139

-5 734

-1 113
-6 847

3 292

Moderföretaget 2017
-21 211

-45

3 519

-17 737

Moderföretaget 2017
193 357
193 357

-180 151
-7 644

-187 795

5 562

Moderföretaget 2017
89
89

-13
-4

-17

72

Moderföretaget 2017
–
–
–
–
0

0

Moderföretaget 2017
10 227

23
-111

–
10 139

-5 734
–

-1 113
-6 847

3 292

Koncernen 2016
-15 236

45

-383
5

-15 569

Koncernen 2016
193 357
193 357

-172 506
-7 645

-180 151

13 206

Koncernen 2016
89
89

-10
-3

-13

76

Koncernen 2016
10 930

116
-933

-8 154
1 959

1 959

Koncernen 2016
14 337

2 388
-6 498

–
10 227

-10 877
6 001
-858

-5 734

4 493

Moderföretaget 2016
-11 452

45

-378
5

-11 780

Moderföretaget 2016
193 357
193 357

-172 506
-7 645

-180 151

13 206

Moderföretaget 2016
89
89

-10
-3

-13

76

Moderföretaget 2016
9 087

–
-933

-8 154
0

0

Moderföretaget 2016
14 305

2 388
-6 466

–
10 227

-10 845
5 969
-858

-5 734

4 493

Not 11 Goodwill

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Not 17 Andra långfristiga fordringar

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

Not 14 Andelar i koncernföretag

Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 16 Uppskjuten skattefordran

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Redovisat värde

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Redovisat värde

Koncernen

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Underskottsavdrag
Delsumma
Kvittning
Redovisat värde

Moderföretaget

Underskottsavdrag
Delsumma
Kvittning
Redovisat värde

Moderföretaget 2017
15 198
15 198

15 198

Redovisat värde 
2017

15 198
15 198

Moderföretaget 
2017

5
5

2016
Uppskjuten

skuld

0
0

2016
Uppskjuten

skuld

0
0

Dotterföretag
Bixia Energy Management AB

Företag
Ängelholms Näringsliv AB 

Org nr
556526-6102

Org nr
556255-5093

2017
Temporär

skillnad

2017
Temporär

skillnad

Säte
Linköping

Antal 
andelar

50

2017
Uppskjuten

skuld

0
0

2017
Uppskjuten

skuld

0
0

Moderföretaget 2016
15 198
15 198

15 198

Redovisat värde
2016

15 198
15 198

Moderföretaget
2016

5
5

2016
Uppskjuten

fordran

0
0
0

2016
Uppskjuten

fordran
15 218
15 218

0
15 218

Andel, %
kapital (röster)

100,0 (100,0)

Koncernen
2017

5
5

2017
Uppskjuten

fordran

0
0
0

2017
Uppskjuten

fordran
279
279

0
279

Antal
andelar
150 000

Koncernen
2016

5
5

2016
Temporär

skillnad

2016
Temporär

skillnad

Koncernen 2017
5
5

5

Moderföretaget 2017
5
5

5

Koncernen 2016
5
5

5

Moderföretaget 2016
5
5

5
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Koncernkontofordran och pantsatt medel
Övriga fordringar
Redovisat värde

Koncernen 2017
46 488

8 627
55 115

Moderföretaget 2017
46 488

8 327
54 815

Koncernen 2016
4 416

15 576
19 992

Moderföretaget 2016
4 416

14 398
18 814

Not 18 Övriga fordringar

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

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. 

Per balansdagen nyttjade varken moderföretaget eller koncernen checkräkningskrediten.

Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader för fysiskt elinköp
Förutbetalda kostnader för finansiellt elinköp
Övriga poster
Redovisat värde

Beviljad limit på checkräkningskredit uppgår till

Koncernen 2017
185 089

4 663
2 955
6 269

198 976

Koncernen 2017
600 000

Moderföretaget 2017
185 089

4 663
2 955
5 960

198 667

Moderföretaget 2017
600 000

Koncernen 2016
203 459

2 833
4 175

23 731
234 199

Koncernen 2016
600 000

Moderföretaget 2016
203 459

2 833
4 175

23 412
233 880

Moderföretaget 2016
600 000

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 20 Kassa och bank

Tecknade och betalda aktier:
Vid årets början
Fondemission
Summa aktier vid årets slut

Moderföretaget 2017
513 040

–
513 040

Moderföretaget 2016
453 494

59 546
513 040

Not 21 Aktiekapital

Periodiseringsfonder
Redovisat värde

Moderföretaget 2017
56 167
56 167

Moderföretaget 2016
82 549
82 549

Not 22 Obeskattade reserver

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

Not 23 Uppskjuten skatteskuld
Koncernen

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Underskottsavdrag
Delsumma
Kvittning
Redovisat värde

2016
Uppskjuten

fordran

15 218
15 218

-15 218

2017
Temporär

skillnad

-56 167

2017
Uppskjuten

fordran

279
279

-279

2016
Uppskjuten

skuld

18 186

18 186
-15 218

2 968

2017
Uppskjuten

skuld

12 382

12 382
-279

12 103

2016
Temporär

skillnad

-82 662

Not 24 Övriga avsättningar
Koncernen
Ingående redovisat värde 2016
Tillkommande avsättningar
Redovisat värde 2016

Ingående redovisat värde 2017
Återförda belopp
Redovisat värde 2017

Moderföretaget
Ingående redovisat värde 2016
Tillkommande avsättningar
Redovisat värde 2016

Ingående redovisat värde 2017
Återförda belopp
Redovisat värde 2017

Övrigt
24 682

-481
24 201

24 201
-22 139

2 062

Övrigt
24 682

-481
24 201

24 201
-22 139

2 062

Omstrukturering
–
–
0

0
–
0

Omstrukturering
–
–
0

0
–
0

Återställning
–
–
0

0
–
0

Återställning
–
–
0

0
–
0

Totalt
24 682

-481
24 201

24 201
-22 139

2 062

Totalt
24 682

-481
24 201

24 201
-22 139

2 062

Avbrottsersättning
–
–
0

0
–
0

Avbrottsersättning
–
–
0

0
–
0

Deponikostnader
–
–
0

0
–
0

Deponikostnader
–
–
0

0
–
0

Upplupna personalkostnader
Upplupna kostnader för finansiella elkontrakt 
Upplupna kostnader för elleveranser
Upplupna kostnader för elcertifikat
Övriga poster
Redovisat värde

Koncernen 2017
5 160

11 406
113 555
124 260

4 770
259 151

Moderföretaget 2017
3 676

11 406
113 555
124 260

4 648
257 545

Koncernen 2016
7 200
1 323

79 760
182 370

30 082
300 735

Moderföretaget 2016
5 966
1 323

79 760
182 370

29 938
299 357

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga avsättningar
Realisationsresultat på im- och materiella anl.tillgångar
Summa

Koncernen 2017
-22 139

–
-22 139

Moderföretaget 2017
-22 139

–
-22 139

Koncernen 2016
-481

32
-449

Moderföretaget 2016
-481

32
-449

Not 26 Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

Kassa och Bank
Koncernkontofordran som ingår i  
  övriga fordringar och ställda säkerheter
Summa

Koncernen 2017
259 651

46 488
306 139

Moderföretaget 2017
248 827

46 488
295 315

Koncernen 2016
147 368

4 416
151 784

Moderföretaget 2016
133 435

4 416
137 851

Not 27 Likvida medel vid årets slut

Ställda säkerheter
Övriga ställda säkerheter
Andra ställda säkerheter
Redovisat värde

Koncernen 2017

123 476
123 476

Moderföretaget 2017

120 324
120 324

Koncernen 2016

11 216
11 216

Moderföretaget 2016

8 154
8 154

Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
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Not 29 Derivatinstrument

Koncernen
Elderivat
Valutaterminer EUR

Koncernen
Elderivat
Valutaterminer EUR

2016
Omfattning
5 107 GWh

89 902 TEUR

2016
Omfattning
5 107 GWh

89 902 TEUR

2016
Verkligt värde

62 345
10 736

2016
Verkligt värde

62 345
10 736

2017
Omfattning
3 918 GWh

65 527 TEUR

2017
Omfattning
3 918 GWh

65 527 TEUR

2017
Verkligt värde

108 162
15 651

2017
Verkligt värde

108 162
15 651

Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 2 % (2 %) omsättning mot andra koncernföretag.  
Av inköpen avsåg 10 % (8 %) rörelsekostnader och investeringar från andra koncernföretag.

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.

Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Not 30 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Not 31 Koncernuppgifter

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Not 33 Definiton av nyckeltal

Avkastning på eget kapital

Avkastning på totalt kapital

Soliditet

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

Rörelseresultat + övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Genomsnittlig balansomslutning

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

Utdelning (513 040 aktier * 47 kr per aktie)
Balanseras i ny räkning
Summa

24 112 880,00 kr
313 382 716,48 kr
337 495 596,48 kr

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt  337 495 596,48 kr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Not 34 Resultatdisposition

LINKÖPING DEN 22 MARS 2018 VÅR REVISIONSBERÄTTELSE HAR AVGIVITS DEN 1 APRIL 2018

Klas Gustafsson 
Styrelseordförande

Per  Alm 

Patrik Cantby

Anders Lindholm

Per Kaller
Verkställande direktör 

Sven-Åke Berggren 

Niclas Reinikainen

Stefan Jacobsson

Peter Forssman

Lena Svensk

Anders Jonsson

Jonas Leek
Auktoriserad revisor
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Pär Kaller, Vd
Jenny McDaniel, Vd-assistent
Stefan Braun
Katarina Andersson
Anders Larsson
Jenny Johnson
Mikael Sjöberg
Henric Wedenberg

Styrelse Ledningsgrupp

Stående från vänster: 
Anders Lindholm
Sven-Åke Berggren
Niclas Reinikainen
Patrik Cantby
Stefan Jakobsson

Sittande från vänster: 
Lena Svensk
Pär Kaller
Klas Gustafsson
Anders Jonsson.

Saknas:
Per Alm
Peter Forssman
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för Bixia AB för år 2017. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 8-25 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 moder-
bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2017 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.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de 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 koncernredovis- 
ningen 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 verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till 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 upp-
täcka 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 felaktig-
heter 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 ändamåls- 
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent-
ligheter 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 om-
ständigheterna, 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 verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig  
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållan-
den 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 upplysningarna i årsredovis- 
ningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncern- 
redovisningen. 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 transaktion- 
erna 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.

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

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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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 eventuella 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 2017 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
 Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget 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 an-
svar 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, konsoliderings- 
behov, 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 medelsförvalt-
ningen 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 förhållan-
den 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 1 april 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Jonas Leek
Auktoriserad revisor

•  

•  




