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Om Peas Industries
På Peas Industries1) drivs vi av att bygga  
meningsfulla och lönsamma bolag som förenar 
människors behov med omsorg om vår planet. 
Vårt yttersta mål är att skapa ett hållbart  
samhälle utifrån alla dimensioner.

Peas är idag aktivt på flera av de marknader  
där det finns möjlighet att göra mest positiv  
skillnad: en förnybar energisektor, cirkulär  
avfallshantering samt en långsiktigt hållbar  
matproduktion. Peas Industries har drygt  
200 anställda och huvudkontoret ligger i  
Stockholm. Omsättningen uppgick 2018 till  
ca 4 365 MSEK.

1) Tidigare hette bolaget OX2 Group. Namnbytet ägde rum 9 maj 2019.

Sävsjö biogas. Foto: Olle Nordell
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VD har  
ordet

Välkommen till Peas Industries

Vi ser behov av ägare med en annan lång
siktighet och mer hållbara mål än vad som 
är normalt i näringslivet. Vi söker de stora 
 utmaningarna. De som ger störst positiv 
påverkan på samhället och som just därför 
har potentialen att skapa långsiktig kommer
siell framgång. Långsiktigt fokus är inte bara 
nödvändigt med tanke på de samhällsutma
ningar som våra företag tar sig an utan det är 
även positivt för företagskulturen i bolagen.

Vi har tagit stora utvecklingssteg under året 
som gått. Varumärkesetableringen av Peas 
Industries markerar vår ambition att vara den 
långsiktiga och aktiva ägaren av menings
fulla bolag på ett sätt som vi inte ser erbjuds 
på dagens marknad. Vi är entreprenörer själva 
och har byggt och utvecklat samtliga bolag 
som finns i vår grupp från start. 

Vi anser att det är viktigt att leda och säker
ställa den sociala hållbarheten i de bolag som vi 
äger. Vi är övertygade om att icke hierarkiska, 
inkluderande, öppna och modiga företagskul
turer är en nödvändighet för att vara relevant i 
dagens samhällsklimat och en förutsättning för 
fortsatt affärsmässig innovation och utveckling. 

Våra bolag gör alla positiv skillnad i sina 
respektive industrier inte bara genom att vara 
de främsta på att kommersialisera hållbara 
teknologier utan ofta även genom att verka för 
en mer jämlik och robust industristruktur. De 
är demokratiska till sin natur och verkar för en 
större spridning av ägande genom sina affärs
modeller. 

Sedan lång tid tillbaka har vi sett att mindre 
och nya bolag gynnas av att få stöd från 
professionella stabsfunktioner så att ledningen 
i respektive bolag kan fokusera på produkten, 
försäljningen och att bevisa affärsmodellen. 
I större bolag söker vi stötta det mer autonoma 
ledarskapet genom att vara bland de mest 
aktiva och närvarande ägarna på marknaden. 
Oftast med fokus på de verktyg som krävs för 
en fortsatt expansion. 

Vi ser en fortsatt stor potential för samtliga 
våra bolag även om (eller just på grund av att) 
de arbetar med några av samhällets största 
 utmaningar. Det är givande och på många sätt 
belönande men många bitar krävs för att nå 
framgång. Det är därför vi finns. 

Vi hoppas att Peas Industries och våra bolag 
kan inspirera dig och att vi tillsammans får 
möjlighet att skapa än mer entreprenöriellt, 
klokt och långsiktigt företagande.

Johan Ihrfelt, vd Peas Industries

”Vår ambition är att vara den långsiktiga och aktiva 
ägaren av meningsfulla bolag på ett sätt som vi inte 
ser erbjuds på dagens marknad”

Foto: Christian Gustavsson
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Året i siffror (MSEK)

Finansiell utveckling mellan åren 2014–2018, MSEK

2014 2015 2016 2017 2018

Nettoomsättning 1 808,5 1 624,3 1 122,6 2 338,6 4 364,7

Rörelseresultat 56,7 72,7 122,5 247,2 335,5

Resultat efter finansiella poster 60,4 72,3 122,5 257,3 356,4

4 365
Nettoomsättning (2 339)

336
Rörelseresultat (247)

356
Resultat efter finansiella poster (257)

 Siffrorna i parentes avser 2017 års siffror.
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Manifest
Vi grundade Peas Industries utifrån övertygel
sen att kommersiella företag kan bidra till att 
skapa en bättre värld. De sociala, ekonomiska 
och miljömässiga utmaningar som vi ser idag, 
kommer att leda till fundamentala förändringar 
av vårt samhälle. Det kommer att påverka 
de flesta existerande affärsmodeller på ett 
substantiellt sätt. Genom att förstå de bakom
liggande krafterna, i kombination med ett 
kommersiellt tänkande och en entreprenöriell 
förmåga, vill vi att Peas ska spela en nyckelroll i 
den här transformationen.

För oss handlar det om att bygga meningsfulla 
och lönsamma företag som förenar män niskans 
behov med omtanke om vår planet. Målet är 
att skapa en positiv utveckling genom affärs
mannaskap och ett tankesätt som präglas av 
humanism och respekt. 

Vi söker de stora utmaningarna. De som ger 
störst positiv påverkan på samhället och som 
just därför har potentialen att skapa långsiktig 
kommersiell framgång. Peas är idag aktivt på 
flera av de marknader där det finns möjlighet 
att göra positiv skillnad: en förnybar energi
sektor, en cirkulär hantering av avfall samt en 
långsiktigt hållbar matproduktion. Vi vill fort
sätta att utveckla dessa områden, och många 
fler. 

Vi är ständigt på jakt efter nya människor, idéer, 
teknologier och företag som vill vara med och 
bidra till ett mer medvetet företagande och en 
större samhällsnytta.

98 Peas Industries 2018



Vi söker de stora utmaningarna.  
De som ger störst positiv  
påverkan på samhället  
och som skapar långsiktig  
kommersiell framgång.

1110 Peas Industries 2018



Energi är avgörande för att vår vardag ska fungera och för att våra samhällen ska 
utvecklas. Men med en växande befolkning där en femtedel fortfarande saknar tillgång 
till elektricitet, och med vårt kraftiga beroende av fossila bränslen som bidrar på ett 
fundamentalt sätt till klimatförändringar, står världen inför en gigantisk utmaning.

Energi nödvändig för mänsklig 
utveckling

Energi är avgörande för vår utveckling – både 
för oss som individer och för våra samhällen. 
Trots det saknar fortfarande en av fem 
människor tillgång till elektricitet. 

År 2050 kommer jordens befolkning att uppgå 
till nästan tio miljarder. Majoriteten kommer att 
bo i städer som är helt beroende av elektricitet 
som huvudkälla för att driva byggnader, trans
porter och urban matproduktion. Detta gör 
energi till en av vår tids största utmaningar.

 

 

 
 
 
 
 

Beroende av fossila bränslen

Vi är fortfarande alldeles för beroende av icke 
förnybara och fossila energikällor som kol, olja 
och gas. Den här sortens bränslen står för mer 
än 60 procent av alla växthusgasutsläpp1), som 
i sin tur skapar de kraftiga klimatförändringar vi 
ser idag. 

Det stora glappet mellan var vi är idag och 
var vi måste vara 2050 blir hela tiden större. 
På grund av det växande globala behovet av 
energi, ökade världens växthusgasutsläpp 
med ca 1,1 procent 20172). Om vi ska klara av 
att försörja en växande befolkning blir det 
 avgörande att koppla isär ekonomisk tillväxt 
och välfärd från växthusgasutsläpp.Takten 
för hur vi lyckas med detta brukar beskrivas 
utifrån begreppet koldioxidintensitet (förhål
landet mellan utsläpp och BNP). Nivån som 
behöver uppnås för att begränsa den globala 
uppvärmningen till 2°C är 6,4 procent.3)

2017 var nivån endast 2,6 procent – vilket är 
mindre än hälften av vad som krävs. Med
denna bakgrund, har vi mycket kvar att göra för 
att tillhandahålla prisvärd, pålitlig och förnybar 
energi till 10 miljarder människor år 2050.

Hur den globala koldioxidintensiteten måste 
minska över tid för att vi ska nå Parisavtalet
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 Intensitet för genomsnittet av  
 G20-länderna – 3% per år

 Intensitet som behövs för att stanna  
 inom 2gradersmålet – 6,4% per år

Den globala  
energiutmaningen

1) IPCC 2016
2) International Energy Agency
3) PwC The Low Carbon Economy Index 2018Källa: PwC The Low Carbon Economy Index 2018
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Lämna fossilberoendet  
bakom oss

Om vi inte vill begränsa ekonomisk tillväxt, 
står vi inför en utmaning som kräver en enorm 
omställning från fossila bränslen till förnybara. 
Lyckligtvis är vi på rätt väg. Under de senaste 
tre åren har det skett en fördubbling av vind
kraft, solceller och andra förnybara energi
källor.

Över hela världen ser vi att växande mark
nader för hållbara energislag överträffar dem 
för fossila bränslen. Vattenkraft står för den 
största delen av den hållbara energisektorn, 
följt av sol och vindkraft samt energi från 
biomassa.

År 2050, skulle vind och solenergi kunna 
utgöra de dominerande energikällorna och 
därmed täcka 50 procent av världens behov av 
elektricitet. Det här dramatiska skiftet till ”50 
år 50”, kommer att ske med hjälp av effektiva 
och prisvärda solpaneler och vindkraft.4) Båda 
dessa energikällor har under de senaste åren 
kraftigt minskat sin produktionskostnad (LCOE 
– Levelized Cost of Energy) tack vare fallande 
kapitalkostnader, förbättrad effektivitet och ett 
ökat antal konkurrerande energiauktioner runt 
om i världen.

100 x mer energi från vind

Ur perspektivet koldioxidsavtryck släpper ett 
vindkraftverk ut runt 10 g CO2e/KWh. Det kan 
jämföras med kol som ligger på runt 1 000 g 
CO2e/KWh.5) Med andra ord kan vi producera 
100 gånger mer energi från vindkraft, innan vi 
uppnår samma koldioxidavtryck som kolkraft.

Många positiva effekter

Utbyggnaden av den förnybara energin har 
en lång rad positiva effekter utöver de som är 
klimatrelaterade. De sociala fördelarna innebär 
såväl nya jobbmöjligheter som nationella och 
lokala skatteintäkter. Utvecklingen leder också 
till en konkurrenskraftig industri tack vare
fallande elpriser – och till ökad elsäkerhet då 
äldre kraftverk tas ur bruk och ersätts av nya 
moderna.

I en värld där förnybara energikällor dominerar 
finns även ett ökat behov av lagringsmöjligheter 
som innebär ytterligare affärsmöjligheter. Vi ser 
redan att det görs stora investeringar i utveck
lingen av batteri och vätgasteknologi.

Ny teknik som minskar  
mängden växthusgaser

Det är inte särskilt sannolikt att alla fossila 
bränslen har fasats ut år 2050. En starkare 
planet kommer att kräva ny energiteknologi 
som siktar högre än nollutsläpp. Vi kommer att 
behöva återskapande lösningar med netto
negativa växthusgasutsläpp. Alltså teknologier 
som minskar mängden växthusgaser i atmos
fären.

Vi tror inte att det finns en magisk formel för 
att lösa denna utmaning. Men vi tror på att 
disruptiv teknik, innovationer, systemskiften 
och beteendeförändringar slutligen kommer 
att leda in oss i en koldioxidsnål ekonomi. Det 
viktiga är att vi fortsätter att dra nytta av de 
här otroliga affärsmöjligheterna.

Skala upp  
det förnybara 
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CO2-utsläpp från kolkraft är 100 gånger  
större än från vindkraft

»En starkare planet kommer 
att kräva ny energiteknologi 
som siktar högre än nollutsläpp 

Till höger: Ajos vindpark (42 MW) i Finland. Foto: OX2

4) BloombergNEF
5)  Joshua D. Rhodes, University of Texas at Austin,  

Energy Institute, 2017

Källa: BloombergNEF

Källa: Joshua D. Rhodes, University of Texas at Austin, 
Energy Institute, 2017
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OX2

Europas ledande utvecklare av 
storskalig landbaserad vindkraft

Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 
under de senaste åren realiserat mer än 2 GW 
vindkraft, vilket etablerar OX2 som en av de 
ledande aktörerna inom förnybar kraftproduk
tion i Europa. Satsningen på vindkraft sträcker 
sig cirka 15 år tillbaka i tiden då OX2 började 
bygga upp spetskompetens inom hela värde
kedjan av en vindkraftsetablering.

Sedan starten har OX2 byggt upp en gedi
gen industriell branscherfarenhet och ett 
stort nätverk av partners, men även en djup 
kunskap om finansiering ifrån institutionellt och 
industriellt kapital. Detta tillsammans med en 
förmåga att ligga i framkant med nya tekniska 
och finansiella lösningar har varit avgörande 
framgångsfaktorer genom åren.

OX2:s kunder består huvudsakligen av finan
siella investerare, men även större energi
förbrukare. IKEA, Allianz, Google och Aquila 
Capital är exempel på återkommande kunder 
som investerar i stora portföljer med vindkraft.
 

2018 – rekordresultat och hög 
aktivitet i Norden

2018 var ett framgångsrikt år för vindkraft i 
Europa i allmänhet jämfört med 20176) – med 
en 45procentig ökning i investeringar – och för 
OX2 i synnerhet. 

13 vindparker i Norden var under byggnation, 
motsvarande cirka 1 GW. Tre större vindpar
ker färdigställdes och överlämnades plan enligt 
till köparna. Nyförsäljningen fortsatte på en 
hög nivå. Bland annat såldes det hittills största 
subventionsfria vindkraftsprojektet i Norden 
om drygt 107 MW till IKEA. Vid periodens utgång 
omfattade OX2:s tekniska och kommersiella 
förvaltning 21 vindparker med en produktion 
om cirka 2,4 TWh/år.

OX2 realisering av vindkraft 2006–2019 
kumulativ installerad effekt
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Till vänster: Raskiftet vindpark (112 MW)  
i Norge byggdes klar 2018.  
Foto: Joakim Lagercrantz

Fakta om OX2

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar 
 för  nybar kraftproduktion. Inom storskalig 
landbaserad vindkraft har OX2 de senaste 
cirka 15 åren intagit en ledande position, 
efter att ha realiserat över 2 GW vindkraft 
i Norden. OX2 har verksamhet i Sverige, 
Norge, Finland, Polen, Litauen,  Frankrike 
och Tyskland. Huvudkontoret ligger i 
Stockholm, Sverige. Peas Industries äger 
100 procent av bolaget.

”2018 var ett år då vi tillsammans som 
 organisation kan uppvisa ett fantastiskt finan-
siellt resultat. Vi har stärkt vår projektportfölj, 
säkrat finansieringen av nya projekt och slut-
fört våra byggprojekt med hög kvalitet, i tid och 
inom budget. Jag är verkligen glad över att vi 
sam  tidigt som vi växer väldigt snabbt även har 
 lyckats attrahera och introducera nya talang-
fulla medarbetare till vår verksamhet” 
  
– Paul Stormoen, vd OX2

Karta över OX2:s marknadsnärvaro

6) Wind Europe

Helsingfors

Vilnius

Östersund

Mora

Stockholm

Färjestaden

Hamburg

Paris

Falun

 = kontor

Foto: Christian Gustavsson
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En växande befolkning och högre levnadsstandard ställer krav på hur vi producerar 
och konsumerar. Om planeten ska kunna försörja oss med resurser i den mängd som 
behövs i framtiden måste vi gå från en linjär till en cirkulär ekonomi, där avfall ses  
som en värdefull resurs.

Ökad konsumtion och sinande 
naturresurser

Under de senaste 200 åren har ekonomisk 
utveckling, internationellt samarbete, teknisk 
och social innovation, förbättrad hälsa och 
välstånd, bidragit till att öka levnads  stand
arden för de flesta människor på jorden. Denna 
ekonomiska och sociala utveckling har dock 
i stor utsträckning uppnåtts genom intensiv, 
ineffektiv och ohållbar användning av jordens 
ändliga resurser.

Morgondagens marknader behöver anpassas 
till en ännu större befolkning, färre människor 
i fattigdom och en hittills oöverträffad tillväxt 
av konsumtion. Tack vare stigande inkomster 
och en snabb befolkningsökning väntas ytter
ligare tre miljarder människor bli en del av den 
globala medelklassen de närmaste 15 åren, 
särskilt i utvecklingsländerna. Denna demogra
fiska omställning representerar positiv mänsklig 
utveckling, men utan betydande förändringar 
i hur vi producerar och konsumerar mat och 
andra resurser, är den också ett hot mot vår 
miljö och planetens möjlighet att försörja oss i 
framtiden.

Från linjär till cirkulär ekonomi

En tredjedel av all mat som produceras i 
 världen slösas bort varje år,1) istället för att 
återanvändas. Det begränsar vår förmåga 
att mätta befolkningen och det utarmar våra 
naturresurser. Omställningen från ett ”slit och 
släng”samhälle till en mer cirkulär livsstil har 
påbörjats. Det finns goda målsättningar och 
ambitioner om att minska mängden avfall och 
återanvända resurser. Men det går för långsamt.

Bioekonomi – återvinning som 
lönar sig

Termen bioekonomi används allt oftare då 
man talar om cirkulär ekonomi och biologi. 
 Bio ekonomin omfattar produktion av nya 
värdefulla förnybara biologiska produkter från 
olika avfallsströmmar, till exempel mat, gödsel 
och bioenergi.

Vi behöver snart två planeter för att  
försörja oss.

Den globala  
avfalls- 
utmaningen  

»Två miljarder ton matavfall 
slösas bort varje år

1) UN FAO
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Tillbaka till naturen

Lösningen handlar om att återförena oss med 
biosfären genom att efterlikna naturens egna 
processer såsom till exempel kväve och 
fosforcyklerna. Kväve och fosfor är väsent
liga näringsämnen för alla växter. I den natur
liga miljön återförs organiskt fosfat och kväve 
till jorden när en växt eller ett djur dör eller då 
ett djur producerar avföring. Detta sker inte i 
samma utsträckning inom industriell produk
tion, där både avfall och avföring ofta slängs, 
förbränns eller sprids ineffektivt på våra åkrar. 
 

Biogas – lösningen på  
många problem

I en organisk avfallsanläggning produceras  
biogas genom en anaerob nedbrytnings
process. Biogasproduktionens tydligaste  
styrka är att den löser många problem på  
samma gång. Den är:
▪   ett koncept för produktion av förnybar energi 
▪  ett sätt att hantera och återvinna avfall
▪   ett verktyg för att minska växthusgaser  

inom jordbruk och energiproduktion
▪   ett sätt att producera biogödsel genom  

mineralisering av näringsämnena i slam
▪   ett medel för att skydda vattenkvaliteten  

till känsliga vattendrag.
 

Från avfallshantering till  
organiskt raffinaderi

Vad som tidigare var en avfallsanläggning kan 
vi nu betrakta som ett organiskt raffinaderi. 
Det är en plats där avfall ses som en mycket 
värdefull resurs som vi kan raffinera till nya 
produkter, till exempel biogas för klimatsmarta 
transporter, fjärrvärme för uppvärmning av 
byggnader och organiskt gödsel/växtnäring till 
åkrar och odlingar.

Cirkulär ekonomi

Exempel på hur ett organiskt raffinaderi fungerar.

Den globala avfallsutmaningen  

»Biogasproduktionens tydligaste 
styrka är att den löser många 
problem på samma gång

Maträtt

Matavfall Växtnäring/
gödsel

LantbrukMatproduktion
och butik

Biogas
Biogasanläggning 

CO2 Djurgödsel

Odlingscontainer/
växthus

Biogasanläggningen i Helsingborg. Foto: Olle Nordell
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Ett ledande bolag inom industriell 
biogasproduktion i Sverige

Biond erbjuder sedan 2016 kommuner och 
företag utveckling, drift och kommersiell 
förvaltning av biogasanläggningar. Med en total 
årlig produktion om cirka 80 GWh biogas och 
200 000 ton biogödsel är Biond idag en av de 
största biogasproducenterna i Sverige. 

Biond driver en av Sveriges största biogas
anläggningar utanför Helsingborg. Biogasen 
tillverkas med hjälp av bland annat mat och 
slaktavfall från regionen. Den  uppgraderas 
därefter till fordonsbränsle och används 
i exempelvis Skåne trafikens stadsbussar. 
I produktionen av biogas tas de näringsrika 
resterna tillvara i form av biogödsel. I anlägg
ningen produceras även en flytande växtnäring 
som Peasbolaget Bonbio använder för  cirkulär 
odling av grödor i containtrar. På samma 
område äger Biond även ett fjärrvärmeverk. 

Dessutom är Biond driftansvarig och majoritets
ägare i Sävsjö Biogas som producerar biogas 
och biogödsel i huvudsak från flytgödsel som 
hämtas från näraliggande lantbruk.

2018 – förvärv av Sävsjö Biogas

Biond producerade totalt cirka 80 GWh biogas 
under året, vilket motsvarar ungefär 9 miljo
ner liter bensin. Därutöver producerades 
ca 198 000 ton biogödsel samt ca 6,1 GWh grön 
fjärrvärme. Under 2018 blev Biond majoritets
ägare i Sävsjö Biogas genom ett förvärv av 
90,5 procent av aktierna.

Biogasanläggningen i Sävsjö. Foto: Olle Nordell

”Biond ser stora möjligheter att erbjuda och 
implementera innovativa och hållbara lösningar 
i biogasbranschen, men 2018 var en utmaning 
för den svenska biogasen med hög  konkurrens 
från importerad dansk biogas. Det finns en 
osäkerhet avseende kommande stöd system, 
men vi ser ljust på framtiden då regeringen 
satsar på en hållbar omställning i energi-
sektorn och förbättrad avfallsåtervinning, där 
vår  verksamhet är helt central för att uppnå en 
cirkulär ekonomi och en fossilfri fordonsflotta” 
  
– Stefan Wennerström, vd Biond

Fakta om Biond

Biond grundades 2016 och är idag en 
av Sveriges största biogasproducenter 
med en årlig produktion om ca 80 GWh. 
Bolaget erbjuder kommuner och  företag 
utveckling, drift och kommersiell förvalt
ning av biogasanläggningar. Biond driver 
en större biogasanläggning utanför 
Helsingborg samt Sävsjö Biogas, där Biond 
är majoritetsägare. Dessutom äger bola
get ett fjärrvärmeverk. Peas Industries 
äger 91 procent av bolaget.

Mängden producerad biogas 2018

80 GWh
Mängden producerad biogödsel 2018

198 000 t
Mängden producerad fjärrvärme 2018

6,1 GWh

Foto: Christian Gustavsson

Biond
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Produktion av livsmedel har idag omfattande påverkan på klimatförändringarna, 
överkonsumtionen av vatten samt förlusten av biologisk mångfald. För att föda en 
kraftigt växande befolkning fram till år 2050 behöver produktionen av näringsrik mat 
samtidigt öka med över 70 procent. Den globala matutmaningen handlar om att klara 
denna ökning utan att förbruka planetens resurser och möjlighet att försörja oss i 
framtiden.

Fler munnar att mätta
 
Att tillhandahålla hälsosam och hållbart 
producerad mat till en växande och alltmer 
urbaniserad världsbefolkning är en av 
mänsklighetens största utmaningar. Fram till år 
2050 kommer vi att behöva förse ytterligare 
två miljarder människor med mat, och vi måste 
göra det utan att öka trycket på planetens 
ekosystem. Men en ökad befolkningstillväxt är 
inte den enda anledningen till att vi behöver 
mer mat. Spridningen av välstånd över hela 
världen, särskilt i Kina och Indien, innebär att 
fler människor har råd att äta både mer och 
kan välja bland ett större sortiment av varor. 
Dessa samverkande faktorer kommer troligen 
att kräva att vi behöver dubbla mängden 
odlade grödor fram till 2050. 
 
 
Det ohållbara jordbruket 
 
Jordbruksmark utgör idag den största 
vegetationstypen på jorden och bidrar i hög 
grad till den globala uppvärmningen genom att 
orsaka mer växthusgasutsläpp än alla våra bilar, 
lastbilar, tåg och flygplan tillsammans. Det beror 
till stor del på utsläpp av metangas från boskap 
och risodlingar, kväveoxid från konstgödslade 
åkrar och koldioxid från skövling av regnskogar.
Jordbruket slukar dessutom enorma mängder 
av våra värdefulla vattenresurser, bidrar till 
förlusten av biologisk mångfald och är en stor 
förorenare, eftersom avrinning av gödsel från 
åkrar ger en negativ påverkan på känsliga 
vattendrag och kuster över hela världen. När 
vi tar bort gräsmarker och skog till förmån för 
jordbruket förlorar vi viktiga ekosystem, vilket 
bidrar till utrotning av vilda växter och djur. 

»Jordbruket orsakar mer 
växthusgasutsläpp än alla våra 
bilar, lastbilar, tåg och flygplan 
tillsammans  

 
Mat – en världsresenär 
 
Industrialiseringen och massproduktionen 
kräver allt större gårdar och produktions
anläggningar som förläggs längre och längre 
bort från slutkonsumenterna. Men det är inte 
bara produktionen av mat som är ohållbar. 
Idag förväntar sig många av oss att våra 
lokala matbutiker ska erbjuda de mest 
exotiska matvarorna året om. Detta gör att 
mat transporteras världen runt i allt högre 
utsträckning. Transporter som till allra största 
delen drivs med fossila bränslen. Faktum 
är att transporter av mat från produktion 
till hushåll representerar ca 10 procent av 
det totala utsläppet av växthusgaser inom 
livsmedelsindustrin.

världens befolkning år 2050

9,7 MD

befolkning som lever  
i stadsmiljö år 2050

70%

planeter som behövs för att möta 
mänsklighetens efterfrågan på 
jordens resurser år 2050

1.7 x

ökad efterfrågan på  
livsmedel år 20501)

+70%

1) UN FAO

Den globala  
matutmaningen
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En förändrad livsmedelskedja

Lösningarna finns i varje del av livsmedels
kedjan, dvs från primärproduktion till livs
medels produktion och dagligvaruhandel och 
slutligen även hos konsumenterna. De inklu
derar allt från att drastiskt minska jordbrukets 
klimatavtryck och använda resurserna mycket 
mer effektivt samtidigt som vi behöver öka 
produktionen. Vi behöver i allt högre utsträck
ning återanvända vatten och näringsämnen, 
odla mat närmare konsumenterna samt övergå 
till en mycket mer växtbaserad diet. 
 

Medvetna konsumenter

Det händer mycket inom livsmedelsindustrin. 
Framför allt drivs utvecklingen av alltmer 
medvetna konsumenter som är villiga att 
betala för hållbart producerad och hälsosam 
mat. Det finns idag en stor efterfrågan på mat 
som är exempelvis fairtrade, lokalproducerad 
och ekologisk. Ett tecken i tiden är de många 
snabbmatskedjor som satsar stort på en 
växtbaserad meny som både är klimatsmart 
och mer hälsosam.

 
Den nya maten

Efterfrågan på klimatsmart mat driver 
matindustrin mot att utveckla nya produkter 
och produktionssätt. Den växtbaserade 
dieten växer därför snabbt, samtidigt som 
allt fler vill ha närodlad mat. Med den snabba 
urbaniseringen innebär detta att odling i allt 
större utsträckning kommer behöva ske i eller 
i nära anslutning till stadsmiljö.  
 

Hållbar  
matproduktion 

Cirkulär och urban odling 

En förutsättning för en mer hållbar matproduk
tion är att återanvända de nödvändiga bygg
stenarna för odling – nämligen energi, vatten, 
näringsämnen och mineraler. Detta görs med 
fördel genom att stänga loopen av matavfall. 
Det är dags att vårt livsmedelssystem blir mer 
cirkulärt eller återskapande. Precis som det var 
förr i tiden när det lokala jordbruket återförde 
näringsämnen till jorden och band kol  dioxid, 
istället för att släppa ut det. Det är logiskt att 
en mycket större del av produktionen måste 
ske närmare konsumenterna, där också avfallet 
uppstår, för att undvika långa transporter 
och matsvinn. Studier som använt satellit
bilder visar att urbana odlingar globalt skulle 
kunna förse oss med en betydande andel av de 
växter och grönsaker vi konsumerar. 
 

Varför cirkulär odling?

• Precisionsodling
• Yteffektivitet
• 90% mindre vatten
• Inga bekämpningsmedel
• Färre transporter

Växtbaserad mat växer snabbt

Källa: plantbasedfoods.org

0%

10%

20%

2%

20%

8%

2017
Växtbaserad

2018
Växtbaserad

2018
All mat

Peas-bolaget Bonbio odlar sallat i högteknologiska 
containrar. Foto: Olle Nordell
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Bonbio

Helhetsleverantör inom  
cirkulär odling

Bonbio är en helhetsleverantör inom  cirkulär 
odling. Grödorna – Bonbio Greens – odlas i 
högteknologiska containrar som med fördel 
kan placeras i direkt anslutning till kundernas 
verksamhet och nära slutkonsument. Det ger 
färska, närodlade och obesprutade grödor året 
runt, oberoende av väder och årstider.

I den cirkulära odlingsprocessen används 
en flytande växtnäring – Bonbio Nutrients – 
som utvinns från organiskt avfall, exempelvis 
matavfall från restauranger, livsmedelsbutiker, 
storkök och hushåll. Produktionen av växt
näringen sker för närvarande i en av Sveriges 
största biogasanläggningar utanför Helsingborg, 
som drivs av Peasbolaget Biond.

Odlingen i containrar är mycket yteffektiv. 
En odlingscontainer på 30 kvadratmeter mot 
svarar en konventionell odlingsyta på ca 80 
kvadratmeter tack vare att odlingen är vertikal 
dvs på höjden i olika våningsplan. Odlingen är 
även hydroponisk, vilket betyder att ingen jord 
behövs eftersom grödorna får växtnäring via 
vatten som cirkuleras. Vattenförbrukningen är 
mindre är 90 procent jämfört med konventio
nell odling. 

Bonbios hortonomer ställer in alla viktiga para
metrar som behövs för att grödorna ska växa 
optimalt, till exempel temperatur, ljus, vatten, 
näring och koldioxidhalt. 

Forskning pågår inom området superfood – 
livsmedel med extra hög näringstäthet. Bonbio 
undersöker även möjligheten att producera 
proteiner och alger.

2018 – avtal med IKEA banar  
vägen för fortsatt tillväxt

2018 var Bonbios första verksamhetsår då 
bolaget byggde upp organisationen, rekry
terade personal, utvecklade och marknads
förde konceptet. Under hösten tecknades ett 
avtal med IKEA kring ett 12 månaders pilot
projekt med sallatsodling i containrar utanför 
två varuhus i Skåne. Ambitionen är att allt fler 
IKEA varuhus ska kunna bli självförsörjande på 
 cirkulär sallat och annat bladgrönt.

Fakta om Bonbio

Bonbio grundades 2018 och är en helhets
leverantör inom cirkulär odling och 
produktion av grödor. Bolaget har utvecklat 
ett koncept för cirkulär odling där matavfall 
och annat organiskt avfall tas tillvara och 
förädlas till organisk växtnäring s k Bonbio 
Nutrients. Växtnäringen används sedan till 
att odla upp olika slags grödor, s k Bonbio 
Greens, i odlingscontainrar. Peas Industries 
äger 91 procent av bolaget.

”Både internationellt och lokalt ser vi ett 
stort intresse för att producera grödor på ett 
mer hållbart sätt och ställa om till en cirku-
lär ekonomi. Kunskapen om hur cirkulär odling 
fungerar i praktiken är samtidigt begränsad, 
vilket ger Bonbio goda möjligheter att snabbt 
etablera sig som en helhetsleverantör. Vi tror 
även att växtnäringen Bonbio Nutrients och våra 
grödor Bonbio Greens har stor potential att bli 
framgångsrika egna produkter på marknaden”  
 
– Fredrik Olrog, vd Bonbio

Odlingen sker i en container. Sallaten 
växer i fyra våningar. Ingen jord behövs, 
istället växer sallaten direkt i vatten som 
blandas med växtnäring. Det tar cirka 
fem veckor från sådd till skörd.

4 
Växtnäringen ger  
sallaten kraft  
att växa inne i  
containern.

1 
Organiskt avfall samlas in.

3 
Biogasen driver  
bussar i Helsingborg  
och Malmö.

2 
I biogas
anläggningen i  
Helsingborg  
förädlar Bonbio  
organiskt avfall 
till växtnäring. 
Det produceras 
även biogas.Illustration: IKEA / Bonbio

Cirkulär odling av sallat

Bonbio och IKEA samarbetar kring att 
odla sallat utanför två varuhus i Skåne. 
Foto: IKEA

Foto: Christian Gustavsson
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Ett radikalt skifte behövs kring hur vi utvinner, omvandlar och konsumerar energi. 
Omställningen handlar om att produktionen, distributionen och konsumtionen bör  
ske på ett så klimatneutralt och effektivt sätt som möjligt. Det är en energirevolution 
och i den har decentraliserade energilösningar en avgörande betydelse.

En ohållbar ekvation
 
Under World Economic Forums årsmöte i Davos 
2012 tillfrågades företagsledare från världens 
största energibolag: ”I vilken utsträckning 
förväntar du dig att det globala energisystemet 
kommer att förändras under de kommande tio 
åren?” Över 90 procent förutsåg en betydande 
förändring och nästan en tredjedel förutsåg 
ett radikalt skifte. Vi befinner oss nu sju år in i 
den förutsägelsen och kan bevittna en kraftig 
förändring. En förändring som påverkar alla 
delar av den så kallade ”energitriangeln”: 
ekonomisk tillväxt och utveckling, hållbar miljö 
samt säker energi.
 
Utmaningen handlar om att bygga en energi
arkitektur i samhället med god prestanda 
och tillgänglighet som samtidigt tar hänsyn 
till ekonomisk tillväxt, minimerar negativa 
effekter på miljö och klimat samt bidrar till den 
nationella säkerheten. De länder som presterar 
sämst utifrån dessa dimensioner är främst 
de som fortfarande är starkt beroende av 
centraliserad kraftproduktion, dominerad  
av fossila bränslen och kärnkraft. 

Tillgång till fossil energi har historiskt sett 
varit en stabil motor för ekonomisk tillväxt, 
men med klimatförändringar och ett akut 
behov av att sänka koldioxidutsläppen har 
ekvationen förändrats helt. Dessutom kommer 
det fossila bränslet från ett fåtal länder varav 
många är auktoritära regimer, vilket gör import 
problematisk ur såväl ett säkerhets som ett 
tillgänglighetsperspektiv.  
 

Ekonomisk tillväxt och utveckling
 
Enligt World Energy Outlook 2018 förväntas 
efterfrågan på energi öka med ytterligare 
25 procent fram år 2040, där större delen 
kommer från tillväxtekonomier. Många av dessa 
ekonomier är fortfarande starkt beroende av 
kol för att generera energi.  
 

Energisäkerhet och tillgång till el
 
Geopolitiska skiften som regelbundet försätter 
länder i energikriser driver prisvolatilitet på 
marknaden och cirka en miljard människor runt 
om i världen saknar fortfarande tillgång till el. 
Strömavbrott till följd av t ex stormar och andra 
naturkatastrofer påminner oss om sårbarheten 
hos centraliserade energisystem.
 
 
Miljömässig hållbarhet
 
Klimatförändringarna, som bland annat 
orsakar allt fler extrema väderkatastrofer, 
kräver en akut övergång till en ekonomi 
med låga koldioxidutsläpp. I slutet av 2018 
upprepade forskare från hela världen det 
brådskande behovet av att minska utsläppen 
och begränsa den globala uppvärmningen till 
1,5°C. Hittills har endast 16 länder lagt fram 
utsläppsminskningsmål i enlighet med deras 
nationellt bestämda bidrag i Parisavtalet. 

Den lokala 
energiutmaningen

Säkerhet & 
tillgänglighet

Hållbar miljö

Ekonomisk
utveckling 
& tillväxt

Energitriangeln

Källa: World Economic Forum. Fostering Effective Energy 
Transition: A FactBased Framework to Support Decision 
Making, 2018
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En lösning i omställningen av energisystemen, 
är att övergå från konventionell centrali serad 
kraft till decentraliserade förnybara energi
lösningar. Det betyder att energin produce
ras närmare användarna, eller till och med 
av användarna själva. När detta sker minskar 
systemens sårbarhet samtidigt som utfas
ningen av den fossila energin påskyndas.
 
Tack vare teknikutvecklingen och en radikal 
minskning av kostnaderna för förnybara Energi
källor kan utbyggnaden göras billigare, snabb
are och smartare än med något annat energi
slag. Denna utveckling skulle gynna samtliga 
aspekter i energitriangeln. 
 
Alla länder på jorden har tillgång till  förnybar 
energi i olika former såsom sol, vind och 
geotermisk energi – och investeringar i ny 
förnybar infrastruktur skulle skapa stor ekono
misk tillväxt, främst genom jobbskapande för 
att bygga ut det nya distri buerade energi nätet. 
Här finns också betydande affärs möjligheter 
där kvalificerad kompetens och  nytänkande 
behövs. 
 
Många talar om detta som den stora energi
revolutionen som på flera sätt liknar utveck
lingen som informationssamhället har gått 
igenom. En utveckling där informationen blivit 
fri och gratis och affärsmöjligheterna även 
finns i infrastrukturen, i dess tillgänglighet och 
intelligens.

Från centraliserad till 
decentraliserad energi

Lösningen finns i byggnader
 
Driften av kommersiella byggnader och 
bostadshus världen över står idag för cirka 
30 procent av alla globala utsläpp av växthus
gaser.1) Utsläppen kommer främst från 
uppvärmning och elanvändning, mestadels 
med centraliserad fossil kraftproduktion.  
 
De nya teknologierna såsom solceller, mindre 
vindkraftverk, geotermiska värmepumpar, 
återvinningsventilation och luftvärmeväxlare 
öppnar upp möjligheter för fastighetsägare att 
producera sin egen förnybara energi. 
 
Fastigheterna går alltmer från att vara passiva 
mottagare av centralt producerad energi, till 
att bli egna sofistikerade energisystem som 
 producerar, lagrar och optimerar energi över 
tid. På detta sätt kan byggnaderna bli klimat
passiva och även energimässigt nettopositiva. 
Det är en förändring som redan är i full gång i 
många länder.

Det finns en stark efterfrågan på integrerade 
och hållbara energilösningar både bland före
tag och hushåll – ett segment som växer med 
omkring 50–60 procent per år, bara i Sverige.

Globala CO2-utsläpp per sektor

Drift av byggnader

Byggnadsmaterial 
& konstruktion 
av byggnader

Industrier

Transport

Annat

28 % 

11 % 

32 % 

23 % 

6 % 

Solinstallation Utellus.
Foto: Jens Eriksson

Källa: Global Alliance for buildings and construction –  
2018 Global Status Report

 1)  Global Alliance for buildings and construction –  
2018 Global Status Report
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Enstar Utellus

Hållbara och sofistikerade  
energisystem till fastighetsägare
 
Sedan 2004 erbjuder Enstar fastighetsägare i 
Sverige kostnadseffektiv och hållbara system
lösningar för värme, kyla och el med fokus på 
förnybar energi. Bolaget arbetar utifrån ett 
helhetsperspektiv med att utveckla, förädla 
och förvalta olika fastigheters energi system. 
Kunderna är exempelvis fastighetsbolag, 
 industrier och bostadsrättsföreningar. Peas 
industries äger 52 procent av bolaget.
 
 
2018 – Fokus på större och  
mer komplexa projekt

Enstar fortsätter att växa och har under 2018 
arbetat med 17 totalentreprenader avseende 
nya energilösningar motsvarande drygt 10,2 GWh 
i energibesparing. Ett tiotal av energilösning
arna innefattade solcellsinstallationer som är ett 
växande segment. Enstar ansvarade under året 
även för drift och service på fler än 150 energi
anläggningar runt om i Sverige.

Studentbostäder på KTH fick priset ”Best Property 
Innovation and Sustainability Award 2018” vid den 
europeiska konferensen ”The Class” i Lissabon. 
Enstar levererade energilösningen.  
Foto: Åke Gunnarsson

”Vi gör ett rekordår både vad gäller  omsättning 
och resultat, för andra året i rad. Men det är 
inte siffrorna som jag är mest stolt över, utan 
våra medarbetare som har åstadkommit detta. 
Enstar är idag en av de ledande aktörerna inom 
integrerade och hållbara energilösningar för 
fastigheter och vi fortsätter att ta marknads-
andelar” 

John von Wowern, vd Enstar

”2018 var ett händelserikt år för oss på  Utellus. 
Vi hade en stark efterfrågan på energi lösningar 
med solceller och mer än tredubblade vår 
försäljning jämfört med 2017. Vi fick även en 
topp-placering för femte året i rad i Svenskt 
Kvalitetsindex årliga kundnöjdhetsundersökning 
bland svenska elbolag. Det är vi givetvis mycket 
stolta över” 

Ellinor Sönne, ansvarig för kundservice och 
försäljning, Utellus

Solceller, vindandelar och  
miljömärkt el till mindre  
elförbrukare
 
Utellus är ett energibolag som sedan 2006  
erbjuder privatpersoner, bostadsrätts 
föreningar och mindre företag i Sverige nyckel
färdiga solcellsanläggningar, andelar i vind
kraftverk och Bra Miljövalmärkt el. Utellus 
förvaltar även Solivind El Ekonomisk Förening 
som är Sveriges största vindkraftskooperativ, 
vars medlemmar äger tio vindkraftverk med en 
samlad årsproduktion om cirka 63 GWh.  
Peas Industries äger 100 procent av Utellus.
 
 
2018 – Fortsatt högt betyg  
bland kunderna

Utellus erhöll under 2018 för femte året i rad en 
topplacering i utmärkelsen ”Sveriges nöjdaste 
elkunder”. Undersökningen genomförs  årligen 
av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Vid årets 
utgång hade Utellus hjälpt över 4 000 kunder 
att producera sin egen el via delägarskap i 
vindkraftverk eller solceller på sina fastigheter.  
 

Solistallation BRF Fruängsporten. Foto: Jens Eriksson

Foto: Christian Gustavsson Foto: Charlotte Holm
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Peas söker kommersiella  
lösningar till vår tids största  
utmaningar. Vi utvärderar  
dessa i relation till de globala 
hållbarhetsmålen.
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OX2 Enstar Utellus Biond Bonbio

Samtliga Peasbolag främjar ett inkluderande och jämlikt samhälle

 

 

OX2 skapar förutsätt
ningar för elektrifiering av 
städers transportsystem 
genom att realisera allt 
fler storskaliga vind och 
solenergianläggningar.

Enstar bidrar till att göra 
städer energieffektiva 
och oberoende genom 
att erbjuda hållbara 
decentraliserade energi
system i fastigheter.

Utellus bidrar till håll
bara städer genom att 
erbjuda förnybar el och 
ge privatpersoner och 
mindre företag möjlighet 
att producera egen el via 
andelar i vindkraftverk 
och solceller.

Biond tar tillvara på och 
återvinner naturliga resur
ser i en cirkulär process 
genom att producera 
biogas, gödsel och fjärr
värme av organiskt avfall. 
Dessa produkter minskar i 
sin tur beroendet av fossil 
energi i t ex transporter.

Bonbio tillhandahåller 
en cirkulär och hållbar 
lokal odling och livs
medelsproduktion vilket 
är särskilt fördelaktigt i 
stadsmiljö där det råder 
brist på mark.

Samtliga Peasbolag strävar efter att inspirera såväl företag som enskilda människor att leva mer hållbart

OX2 driver omställningen 
till en mer hållbar och 
klimatneutral fram
tid genom att utveckla, 
bygga och förvalta för 
nybar energiproduktion.

Enstar bidrar till mins
kade koldioxidutsläpp 
genom att tillhandahålla 
hållbara energisystem i 
fastigheter.

Utellus ger privatpersoner 
och småföretag möjlighet 
att bekämpa klimat
förändringarna genom 
att erbjuda förnybar el 
och/eller egen förnybar 
 elproduktion.

Biond underlättar trans
portsektorns övergång 
till koldioxidneutralitet 
genom att producera 
förnybar energi i form av 
biogas.

Genom att Bonbio odlar 
grödor nära  kundernas 
verksamhet minskar 
 behovet av långa klimat
påverkande transporter.

Genom att OX2 utvecklar 
och bygger ut storskaliga 
anläggningar som produ
cerar förnybar energi 
bidrar OX2 till den globala 
omställningen bort från 
utvinning och använd
ning av skadliga fossila 
bränslen.

Enstar bidrar till en 
omställning bort från 
utvinning och användning 
av skadliga fossila bräns
len genom att tillhanda
hålla hållbara energi
system i fastigheter.

Utellus bidrar till mer 
 hållbara ekosystem 
genom att erbjuda privat
personer och mindre 
företag förnybar el och 
möjligheter att producera 
egen vind och solel.

Genom att Biond erbjuder 
transportsektorn 
koldioxid   neutralt bränsle 
i form av biogas bidrar 
Biond till att minska 
beroendet av fossila 
bränslen som orsakar 
stor skada på mark och 
naturliv.

Bonbio tillhandahål
ler vertikal och cirkulär 
odling i städer obero
ende av odlingsmark, 
vilket  förebygger negativa 
 effekter som avskogning 
och markförstöring.

 

OX2 Enstar Utellus Biond Bonbio

Biond omvandlar orga
niskt avfall till värdefull 
biologisk gödning och 
näring vilket främjar ett 
hållbart jordbruk.

Bonbio erbjuder produkter 
och lösningar för  cirkulär 
odling där näringen i 
 organiskt avfall tas tillvara 
och används för att odla 
nya grödor.

Vertikal och hydroponisk 
odling i containrar är ett 
komplement till konven
tionellt jordbruk som ej tar 
odlingsmark i anspråk och 
kräver 90 procent mindre 
vatten. 

Näringsrika och obesprut
ade grödor kan odlas   
med hög avkastning 
oavsett klimat och väder
förhållanden.

Samtliga Peasbolag arbetar för att åstadkomma jämställdhet

 

 

OX2 bygger och förvaltar 
storskaliga anläggningar 
för förnybar energi. 
I och med detta ökar 
och säkras tillgången till 
 hållbar energi.

Enstar erbjuder och 
implementerar hållbara 
energisystem i fastig
heter.

Utellus levererar 100 
procent förnybar el till 
mindre elförbrukare 
och ger dessutom 
 privatpersoner och 
mindre företag möjlighet 
att producera egen el via 
andelar i vindkraftverk 
och solceller.

Biond producerar 
 förnybar energi i form av 
biogas och fjärrvärme 
från organiskt avfall.

 

 

Samtliga Peasbolag eftersträvar att tillhandahålla meningsfulla arbetsuppgifter och rättvisa arbetsvillkor för alla anställda

I avtalen med OX2:s 
största underleverantörer 
ställs krav om att erbjuda 
lokala företag möjlighet 
att få jobb förutsatt att 
de kan konkurrera med 
 kvalitet och pris.

 

 

 

 

 

 

Samtliga Peasbolag arbetar ständigt för att utveckla sin verksamhet med hjälp av innovation och den senaste tekniken

OX2 bidrar till hållbar 
industrialisering och 
infrastruktur genom att 
bygga ut den förnybar 
energin.

Enstar bidrar till att 
transformera fastig
hetsbranschen mot 
energieffektivitet, ökat 
användande av förnybar 
energi och oberoende av 
centrala lösningar genom 
att erbjuda hållbara 
decentraliserade energi
system i fastigheter.

Utellus bidrar till att 
skapa medvetenhet och 
engagemang hos en 
bred allmänhet genom 
att erbjuda olika möjlig
heter att producera egen 
förnybar el.

Biond bygger ett stabilt, 
förnybart och cirkulärt 
system som omvandlar 
avfall till energi för lokal 
användning.

Bonbio bidrar till en 
mer hållbar livsmedels
kedja genom cirkulär och 
 yteffektiv odling nära 
kundernas verksamhet.

Peas Industries bidrag till de globala målen
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Nyckeltal för  
Peas Industries

Hälsa och säkerhet

Peas värnar om en trygg och säker arbetsmiljö för alla anställda 
samt anlitade leverantörer, vilket kräver ett systematiskt arbets
miljöarbete. De viktigaste nyckeltalen inom detta område är:
 
Olycksfrekvens – registrerade allvarliga och mindre olyckor som 
drabbar anställda och leverantörer.

Hälsoindex – index som visar procentandelen av anställdas 
arbetade dagar i förhållande till antalet sjukdagar.

Jämställdhet

Peas strävar efter att främja ett öppet, jämställt och inklude
rande arbetssätt. Vid rekrytering är det främsta kriteriet kompe
tens, men då kompetensen är likvärdig mellan två kandidater är 
policyn att anställa det unde rrepresenterade könet, i syfte att 
få en jämnare könsfördelning. Peas eftersträvar i linje med detta 
även en jämn könsfördelning bland chefer. Den årliga lönekart
läggningen görs för att säkra jämställda löner. Det viktigaste 
nyckel talet inom detta område är:

Jämställdhet – procentandelen anställda  kvinnor jämfört med 
män.

Diskriminering

Peas tillåter ingen form av kränkning av mänskliga rättig heter 
eller andra typer av kränkande diskriminering. Peas strä
var efter en företagskultur som är helt fri från diskriminering 
 avseende kön, sexuell läggning, könsövergripande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
 funktionsnedsättning eller ålder. Genom ett tredjepartsystem 
för ”Whistleblowing” kan samtliga anställda inom Peasbolagen 
anonymt anmäla över trädelser av olika slag och rapporterade 
fall redovisas som ett nyckeltal.

Diskriminering – rapporterade fall av diskriminerande beteende.

Sund och balanserad arbetskultur

Peas anser att medarbetare som mår bra och är i balans kan 
prestera optimalt under lång tid. Peas följer noggrant hur alla 
anställda mår med hjälp av regelbundna utvecklingssamtal 
och sätter in resurser vid behov. Under 2018 fortsatte Peas att 
erbjuda medarbetare utbildning inom mindfulness. Det är ett 
frivilligt program i olika steg som löper under året där med 
arbetarna får möjlighet att lära sig exempelvis mental närvaro, 
fokus och stresshantering. Det nyckeltal som redovisas är:

Mindfulnessutbildning – antalet anställda som deltagit i 
mindfulness utbildning.

Förnybar energiproduktion

Peas driver via sina bolag omställningen mot ett  förnybart 
energi system, en fossilfri fordonsflotta samt en cirkulär 
ekonomi. Några av de viktigaste nyckeltalen i detta arbete är 
följande:

Förnybar energiproduktion – mängd sålda vindprojekt (i MW) 
samt mängd producerad biogas.

Miljömässig efterlevnad

Peas har en miljöpolicy som styr arbetet när det gäller miljö
ansvar. Två av bolagen, OX2 och Biond, har varit certifierade 
enligt ISO14001 sedan 2010 respektive 2016, vilket säkerställer 
ett systematiskt miljöarbete. Nyckeltalen inom detta område är:

ISO14001-certifiering – antal  leverantörer och totalt inköpsvärde 
med ISO14001certifiering.

Utsläpp på land och till havs

Samtliga bolag inom Peas arbetar systematiskt med miljö risker, 
bland annat genom  rutiner enligt ISO14001 för uppföljning och 
ständiga förbättringar samt aktiva satsningar på egen kontroll. 
När det gäller olyckor som kan leda till utsläpp har Peas väl 
fungerande rutiner för hur dessa ska hanteras och rapporteras. 
Nyckeltalet är:

Utsläpp på land och till havs – miljöutsläpp som har rapporterats. 

Antikorruption

Peas arbetar aktivt för att förebygga mutor och korruption. 
Peas antikorruptionspolicy styr hur samtliga anställda inom 
Peas bolagen ska agera i olika affärssammanhang, till exem
pel vid misstänkta oegentligheter. Via ett  tredjepartsystem 
för ”Whistleblowing” kan samtliga anställda inom Peasbolagen 
anonymt anmäla överträdelser av olika slag och rapporterade 
fall redovisas som ett nyckeltal.

Antikorruption – affärsetiska överträdelser som rapporterats 
under 2018.

Räkenskapsår  
2016

Räkenskapsår  
2017

Räkenskapsår  
2018

Hälsoindex 98% 98% 97,7%

Olycksfrekvens 0 allvarliga olyckor 2016 och 2017.
Uppgift saknas om mindre olyckor och incidenter.

0 allvarliga olyckor
37 mindre olyckor
52 incidenter

Jämställdhet 69% män
31% kvinnor

70% män  
30% kvinnor

67% män
33% kvinnor

Diskriminering 0 fall 1 fall 1 fall

Antal deltagare i mindfulness 10 32 66 

Förnybar energiproduktion

Såld vindkraft 325 MW 426 MW 220 MW
Såld biogas 77,4 GWh 77,9 GWh 83,5 GWh

Miljömässig efterlevnad  
(ISOcertifierade leverantörer)

69% i antal
99% i inköpsvärde

65% i antal 
99% i inköpsvärde

64% i antal
99% i inköpsvärde

Utsläpp på land och till havs Inga allvarliga miljöutsläpp eller spill har skett under 2016, 2017 och 2018. De mindre spill 
som förekom kunde hanteras och saneras på ett miljöriktigt sätt.

Antikorruption Inget ärende kring korruption eller annat bedrägligt beteende rapporterades under 
2016, 2017 och 2018.

Här följer en sammanfattning av de viktigaste konsoliderade nyckeltalen 
inom hållbarhet för Peas Industries. OX2 är det enda bolag i koncernen 
som är skyldigt att rapportera sitt hållbarhetsarbete enligt EU-direktivet 
för icke-finansiell rapportering. Deras fullständiga hållbarhetsrapport 
återfinns i OX2:s års redovisning för 2018 på www.ox2.com

Revisorns yttrande avseende  
den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i Peas Industries AB,  
org.nr 556829-4515

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för 
år 2018 på sidorna 3641 och för att den är upprättad i enlighet 
med års  redovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade  hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt  International Standards on Auditing och god  revisionssed 
i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 13 juni 2019
Deloitte AB

Jonas Ståhlberg
Auktoriserad revisor
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Johan Ihrfelt 
styrelseordförande  

Nuvarande befattning: Verkställande direktör  
i Peas Industries AB.
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i ett flertal 
bolag inom i Peas Industries samt medlem  
i advisory board i ett antal externa bolag. 
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i 
Stockholm, NYU, Stern School of Business i  
New York samt studier vid juristlinjen, 
 Stockholms universitet.
Född: 1967

Jan Örtegren 
styrelseledamot  

Nuvarande befattning: Finansdirektör  
Grimaldi Industri AB.
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i bolag inom 
Grimaldi Industrikoncernen.
Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm.
Född: 1961

Anna-Karin Eliasson Celsing  
styrelseledamot 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SVT AB.  
Styrelseledamot i Lannebo Fonder AB, 
Landshypotek Bank AB, Serneke AB, Volati  
AB samt i OX2 AB.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan  
i Stockholm.
Född: 1962

Thomas von Otter 
styrelseledamot  

Nuvarande befattning: Vice verkställande 
direktör i Peas Industries AB.
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i ett flertal 
bolag inom i Peas Industries samt i ett antal 
externa bolag.
Utbildning: Ekonomlinjen, Stockholms 
universitet.
Född: 1966

Niklas Midby 
styrelseledamot

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sbanken 
ASA, Resscapital AB och stoEr AB samt 
styrelseledamot i Consiglio Capital AB samt  
OX2 AB.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan  
i Stockholm.
Född: 1959

Johan Wieslander 
styrelseledamot 

Nuvarande befattning: Verkställande  
direktör i Influence AB.
Övriga styrelseuppdrag: Inhouse AB och J&J 
Wieslander samt i bolag kring verksamheterna 
i Deseven AB, Influence AB, Aurentor AB och 
Procure It Right AB.
Utbildning: Civilingenjör och civilekonom, 
Chalmers Tekniska Högskola respektive 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Född: 1960

Styrelsen är efter bolagsstämman bolagets 
högsta beslutande organ. Det är styrelsen 
som ska svara för bolagets organisation 
och förvaltning av bolagets angelägenheter 
t ex fastställa mål och strategi, säkerställa 
rutiner och system för uppföljning av målen, 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska 
situation samt utvärdera den operativa 

ledningen. Under 2018 bestod Peas Industries 
styrelse av sex styrelseledamöter, inklusive 
styrelseordföranden.

På årsstämman den 24 april 2018 fick Deloitte 
AB, med Jonas Ståhlberg som ny ansvarig 
revisor, förnyat förtroende för tiden fram till 
årsstämman 2019. 

Under 2018 bestod Peas Industries styrelse av sex 
styrelseledamöter. Deloitte AB fick förnyat förtroende 
som revisorer.

Styrelse och  
revisorer

Foto: Christian Gustavsson
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande 
direktören i Peas Industries AB,  
org. nr. 556829-4515, med säte  
i Stockholm får härmed avge 
årsredovisning och koncern-
redovisning för verksamhetsåret  
2018-01-01 – 2018-12-31.

44

Verksamhetens art och inriktning

Peas Industries AB och dess dotterföretags (”Peas”) affärsidé 
är att bygga meningsfulla och lönsamma bolag som förenar 
 människors behov med omsorg om vår planet. Peas yttersta 
mål är att skapa ett hållbart samhälle utifrån alla dimensioner. 

Väsentliga händelser under 2018

I april 2018 gjordes investering i en ny förbehandlingsanläggning 
för biogasproduktion i Helsingborg. Investeringen om ca 50 MSEK 
finansieras av Peas samt med bidrag från Klimatklivet.

I maj överlämnades Yxpila vindpark, 4 vindkraftverk (14 MW) i 
Finland till ägaren Aquila. 

I september 2018 tecknades försäljningsavtal med Marguerite, 
en ledande europeisk investeringsfond för alternativa investe-
ringar, om försäljningen av Brännliden, 10 vindkraftverk (42 MW). 
Vindkraftparken planeras färdigställas årsskiftet 2019/2020. 

I oktober 2018 tecknade Bonbio AB ett samarbetsavtal med 
IKEA avseende cirkulär odling av sallat i anslutning till IKEAs 
varuhus i Malmö och Helsingborg

I oktober 2018 tecknade OX2 ett avtal med Prime Capital, en 
europeisk kapitalförvaltare med fokus på alternativa investe-
ringar, avseende en driftsatt vindpark i norra Finland, 7 vind-
kraftverk (23 MW). OX2 kommer att tekniskt uppgradera vind-
parken och även ansvara för den tekniska och kommersiella 
förvaltningen fram över. 

I oktober 2018 tecknade OX2 ett avtal med IKEA Retail Finland, 
om byggnationen av Nordens största subventionsfria vindkrafts-
projekt. Projektet avser fyra vindkraftsparker, 25 vindkraftverk 
(107,4 MW) i Finland. IKEA kommer förvärva parkerna när de 
driftsätts i början av 2020. 

I december 2018 överlämnades Lehtirova vindpark, 41 vindkraft-
verk (148 MW) och Högkölen vindpark, 18 vindkraftverk (65 MW) 
till ägaren Aquila Capital.

I december 2018 överlämnades Raskiftet vindpark, 31 vind-
kraftverk (112 MW) till beställaren, ett joint venture-bolag mellan 
tyska energibolaget Stadtwerke München och norska Eidsiva 
Energi och Gudbrandsdal Energi.

Resultatutveckling och finansiell 
ställning

Intäkter
Intäkterna uppgick under 2018 till 4 364,7 miljoner kronor (2 338,6). 
Intäkter från försäljning av vindkraftsprojekt och vindkraftsparker  
uppgick under 2018 till 4 131,9 miljoner kronor (2 169,2). Intäkter 
från försäljning av biogas och fjärrvärme uppgick under 2018 till 
58,0 miljoner kronor (51,2). Försäljningen av energisystemlös-
ningar uppgick under året till 84,4 miljoner kronor (67,8). Försälj-
ningen av el uppgick under året till 43,3 miljoner kronor (50,4). 

Försäljningen av teknisk och kommersiell förvaltning för vind-
kraftsparker uppgick under året till 17,0 miljoner kronor (14,3).

Kostnader
Kostnader för varor och projektering uppgick under 2018 till 
3 786,1 miljoner kronor (1 909,7). Övriga externa kostnader 
uppgick under 2018 till 57,9 miljoner kronor (47,0). Ökningen av 
externa kostnader jämfört med motsvarande period föregå-
ende år är relaterad till att verksamheten har vuxit. Personal-
kostnaderna uppgick under 2018 till 170,7 miljoner kronor (118,8). 
Ökningen av personalkostnader förklaras av att antal anställda 
har ökat i alla verksamheter inom koncernen jämfört med 
motsvarande period föregående år. 

Resultat
Rörelseresultatet för 2018 uppgick till 335,5 miljoner kronor 
(247,2). Resultatutvecklingen för enskilda perioder påverkas 
främst av i vilken takt vindkraftsprojekt färdigställs, överlämnas 
till kund och resultatavräknas. Periodens resultat för 2018 uppgick 
till 275,2 miljoner kronor (203,3).

Finansiell ställning och likviditet
Omsättningstillgångarna uppgick per sista december 2018 till 
1 758,4 miljoner kronor (1 567,8). Likvida medel uppgick per 
31 december 2018 till 837,6 miljoner kronor (729,5). Övriga lång-
fristiga skulder uppgick per sista december 2018 till 540,4 miljoner 
kronor (83,6) vilket är hänförligt till projektfinansiering av fyra 
finska projekt under byggnation. Kortfristiga skulder uppgick per 
31 december 2018 till 702,8 miljoner kronor (1 104,3). 

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital uppgick under året till 295,7 miljoner kronor (253,9) 
och hänförs till det upparbetade resultatet. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick 
under 2018 till –181,3 miljoner kronor (277,3). Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick under året till –33,1 miljoner 
kronor (–7,7). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
under året till 322,4 miljoner kronor (-30,5). Det totala kassaflödet 
för 2018 uppgick 107,9 miljoner kronor (239,2).

Moderbolaget
I moderbolaget Peas Industries AB finns den koncernövergri-
pande ledningen och administrationen. Intäkterna under 2018 
uppgick till 52,9 miljoner kronor (38,3) och avser främst intern-
fakturering av management- och servicetjänster. Rörelseresul-
tatet för 2018 uppgick till –15,2 miljoner kronor (–4,5). Periodens 
resultat för 2018 uppgick till 135,8 miljoner kronor (96,0). Moder-
bolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2018 till 298,6 
miljoner kronor (262,8). Likvida medel uppgick per den 31 decem-
ber 2018 till 59,5 miljoner kronor (34,4). 

Medarbetare
Per sista december 2018 uppgick antalet anställda till 141 (111) varav 
33 (30) procent var kvinnor. Antalet anställda har därmed ökat med 
27 procent (26) jämfört med motsvarande period föregående år. 
Medelantalet anställda under året 2018 uppgick till 126 (100).
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Styrelsens yttrande avseende  
föreslagen vinstutdelning

Motivering
Koncernens eget kapital har beräknats i enlighet med de av EU 
antagna IFRS-standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC) 
samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för 
finansiell rapportering, RFR 1 (Kompletterande redovisnings-
regler för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräk-
nats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Rådet för 
finansiell rapportering, RFR 2 (Redovisning för juridiska personer). 
Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna 
kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner 
även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig 
med hänsyn till de bedömningskriterier som anges i ABL 17 kap. 
3§ 2–3 st. Styrelsen vill därvid framhålla följande:

Verksamhetens art, omfattning och risker 
Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna  kapital 
efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara  tillräckligt 
stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. 
Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets 
och koncernens soliditet, historiska utveckling, budgeterade 
 utveckling, investeringsplaner samt konjunkturläget.  

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt
Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av bolagets och 
koncernens ekonomiska ställning och dess möjligheter att 
infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör 33 procent 
av  bolagets egna kapital och 16 procent av koncernens egna 
 kapital. Styrelsen bedömer att intjäningsförmågan i koncernen är 
tillfreds ställande. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget 
och koncernen har goda förutsättningar att tillvarata framtida 
affärsmöjligheter och även tåla eventuella förluster. Planerade 
investeringar har beaktats vid bestämmande av den föreslagna 
vinst utdelningen. Vinstutdelningen kommer inte att negativt 
påverka bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare 
affärs mässigt motiverade investeringar enligt antagna planer.

Likviditet
Den föreslagna vinstutdelningen bedöms inte påverka bolagets 
och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsför-
pliktelser.

Hållbarhet
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Bolaget valt att upprätta den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen 
avskild rapport. Hållbarhetsrapporten återfinns på sidorna 36–41 i 
detta tryckta dokument.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Branschen för förnybar energi är beroende av den allmänna 
ekonomiska och politiska situationen i omvärlden. Tillgång på 
kapital och investeringsvilja kan komma att påverka bolagets 
möjlighet att avyttra projekt. De klimat och miljömål som beslu-
tas i EU och de enskilda länder där bolaget har sin verksamhet 
påverkar också potentialen för bolagets utvecklingspotential. 
Marknaden för förnybarenergin regleras av lagar och förordningar 
både vad gäller stödsystem och tillståndsprocess exempelvis för 
etablering av vindkraftverk. En mer krävande tillståndsprövning 
med hårdare krav än idag skulle innebära längre projekteringstid 
och kräva större resurser vilket skulle leda till högre kostnader. 
Bolaget är också beroende av elpriset. Priset på el påverkas av 
fundamentala faktorer som vattentillgång, tillgång till produktions-
kapacitet, bränslepriser, priser på utsläppsrätter och elkonsum-
tion. Eurokursen påverkar bolagets investeringskalkyler eftersom 
turbinleverantörernas kostnader är i euro. Samtidigt sker försälj-
ningen av vindparker till europeiska köpare oftast i euro vilket 
minimerar den totala exponeringen mot euro eftersom turbinerna 
står för mer än 70 procent av den totala etableringskostnaden 
för vindkraftverk. I varje projekt hanteras valutarisker på det 
sätt som möter finanspolicyns krav på riskminimering anpassat 
till respektive projekts förutsättningar. Dessutom tas det också 
hänsyn till koncernens totala in- och utflöden i euro inom samma 
period. Belåningsgraden uppgår normalt till 50–70 procent vid en 
investering i en vindpark och förändringar på räntemarknaden 
kan komma att påverka bolagets lönsamhet. I de flesta projekt är 
det dock kunden som står för finansieringsrisken. En beskrivning 
av finansiella instrument och riskhantering återfinns i not 4.

Forskning och utveckling
Peas arbetar tillsammans med myndigheter, leverantörer och 
övriga inom branschen med ett flertal forsknings- och utveck-
lingsprojekt för att driva utvecklingen av vindkraft. OX2 AB har 
bland annat ett vindkraftsprojekt som utgör ett viktigt nav i det 
europeiska samarbetet New European Wind Atlas, NEWA, vilket 
ger möjlighet att validera analysmetoder och beräkningsverk-
tyg för typiska förhållanden i det skandinaviska inlandet. OX2 AB 
är även representerade i styrelsen för StandUp for Wind vilket 
är ett forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och KTH 
som integrerar all forskning relaterat till vindkraftens etablering, 
samt representant i referensgrupp för pågående forskningsprojekt. 
Sammantaget avser Peas att så långt det är möjligt att kunna 
bidra till att forskningen i Sverige avseende vindkraftens möjlighet 
till effektiv integration i system och miljö sker med stor hänsyn till 
samhälle och teknik.

Framtidsutsikter och trender 

Den globala energiutmaningen
Vi tror inte att det finns en enkel lösning för denna utmaning. 
Men vi tror på att disruptiv teknik, innovationer, systemskiften 
och beteendeförändringar slutligen kommer att leda in oss i en 
 kol dioxidsnål ekonomi. Denna utveckling kan också innebära 
 fortsatt goda affärsmöjligheter för OX2. 

Den globala avfallsutmaningen
Det finns goda målsättningar och ambitioner om att minska 
mängden avfall och återanvända resurser. Men det går för lång-
samt. 2018 var en utmaning för den svenska biogasen med hög 
konkurrens från importerad dansk biogas. Det finns en osäkerhet 
avseende kommande stödsystem, men vi ser ljust på framtiden 
då regeringen satsar på en hållbar omställning i energisektorn 
och förbättrad avfallsåtervinning, där Biond-bolagens verksamhet 
är helt central för att uppnå en cirkulär ekonomi och en fossilfri 
fordonsflotta.

Den globala matutmaningen
Både internationellt och lokalt ser vi ett stort intresse för att 
producera grödor på ett mer hållbart sätt och ställa om till en 
cirkulär ekonomi. Kunskapen om hur cirkulär odling fungerar i 
praktiken är samtidigt begränsad, vilket ger Bonbio goda möjlig-
heter att snabbt etablera sig som en helhetsleverantör. Vi tror 
även att växtnäringen

Bonbio Nutrients och våra grödor Bonbio Greens har stor 
 potential att bli framgångsrika egna produkter på marknaden.

Den lokala energiutmaningen
Enligt World Energy Outlook 2018 förväntas efterfrågan på energi 
öka med ytterligare 25 procent fram år 2040, där större delen 
kommer från tillväxtekonomier. Tack vare teknikutvecklingen 
och en radikal minskning av kostnaderna för förnybara energi-
källor kan utbyggnaden göras billigare, snabbare och smartare än 
med någon annan energi. Denna utveckling skulle gynna samt-
liga aspekter i energitriangeln. Denna utveckling tror vi även kan 
 innebära goda affärsmöjligheter för både Enstar och Utellus.

Styrelsens arbete under året
Vid ordinarie årsstämman 2018 omvaldes en styrelse bestående av 
Johan Ihrfelt (ordf.), Thomas von Otter, Anna-Karin Eliasson Celsing, 
Johan Wieslander, Niklas Midby och Jan Örtegren till ordinarie 
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen 
för Peas Industries AB har under 2018 hållit 8 styrelsemöten.

Förslag till resultatdisposition (kronor)
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Fritt eget kapital 162 682 229

Årets resultat 135 774 900

Summa 298 457 129

Utdelning till aktieägarna 981,31 kr per aktie 100 000 000

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 198 457 129

Summa 298 457 129

Utdelningsbeloppet är beräknat på antalet utestående aktier per 
den 31 december 2018, det vill säga 101 905 aktier.

Beträffande moderföretagets och koncernens resultat i övrigt 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassa-
flödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp utrycks i 
tusental svenska kronor där ej annat anges.

Årsstämma
Peas Industries AB håller årsstämma den 18 juni 2019 i bolagets 
lokaler på Lilla Nygatan 1 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att 
finnas tillgänglig på Peas webbsida från och med den 13 juni 2019.

Nyckeltal, resultat och ställning
Peas Industries AB 

2018 2017 2016

Intäkter 4 364 667 2 338 582 1 122 615

Rörelseresultat 335 465 247 153 122 459

Resultat efter finansiella poster 356 388 257 338 122 527

Rörelsemarginal 8% 11% 11%

Balansomslutning 1 926 642 1 678 343 1 568 054

Soliditet 1) 33% 28% 19%

Avkastning på eget kapital 2) 50% 53% 35%

Avkastning på sysselsatt kapital 3) 44% 57% 40%

Medelantal anställda 126 100 86

1) Eget kapital i relation till balansomslutning
2) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital
3) Rörelseresultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital
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Koncernens resultaträkningar

Belopp i KSEK Not
2018-01-01-
2018-12-31

2017-01-01-
2017-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 4 364 667 2 338 582

Summa intäkter 4 364 667 2 338 582

Kostnad för varor och projektering −3 786 118 −1 909 650

Övriga kostnader 6, 7 −57 860 −46 971

Personalkostnader 8 −170 713 −118 793

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 13, 14, 15 −14 511 −16 015

Summa rörelsens kostnader −4 029 202 −2 091 429

Rörelseresultat 335 465 247 153

Finansiella intäkter 9 45 460 26 303

Finansiella kostnader 10 −24 537 −16 118

Resultat före skatt 356 388 257 338

Skatt 12 −81 140 −54 087

Årets resultat 275 248 203 251

Årets resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 273 659 201 768

Minoritetens andel 1 589 1 483

Koncernens rapport över totalresultat
Periodens resultat 275 248 203 251

Övrigt totalresultat:

Poster som kommer att omföras till resultatet

Omräkningsdifferens vid omräkning av utländska dotterbolag 229 177

Kassaflödessäkringar

Förändringar av verkligt värde 24 −9 100 −451

Skatt hänförligt till kassaflödessäkringar 1 915 99

Summa totalresultat för året, netto efter skatt 268 292 203 076

Årets totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 266 703 201 593

Minoritetens andel 1 589 1 483

Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i KSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar 13 144 150 97 660

Inventarier, verktyg och installationer 14 8 617 6 535

Andra tekniska anläggningar 15 6 053 6 148

Övriga finansiella tillgångar 9 467 194

Summa anläggningstillgångar 168 287 110 537

Omsättningstillgångar

Pågående arbeten för annans räkning 17 292 431 230 888

Kundfordringar 18 382 428 56 921

Övriga fordringar 30 614 69 432

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 215 290 481 105

Likvida medel 837 592 729 460

Summa omsättningstillgångar 1 758 355 1 567 806

Summa tillgångar 1 926 642 1 678 343
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Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i KSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital och skulder
Aktiekapital 20 102 102

Övrigt tillskjutet kapital 21 72 836 72 836

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 566 003 398 383

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 632 228 465 413

Summa eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmade inflytande 6 713 5 908

Summa eget kapital 22 638 941 471 321

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 24 540 376 83 569

Derivatinstrument 25 15 685 451

Uppskjuten skatteskuld 12 28 846 18 722

Summa långfristiga skulder 584 907 102 742

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 26 201 566 485 087

Leverantörsskulder 152 869 113 348

Skatteskulder 29 244 35 199

Övriga skulder 27 150 740 379 781

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 168 375 90 865

Summa kortfristiga skulder 702 794 1 104 280

Summa eget kapital och skulder 1 926 642 1 678 343

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i KSEK
Aktie-

kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital
Omräknings-

reserv
Säkrings-

reserv
Balanserade 

vinstmedel

Summa eget 
 kapital  

hänförligt till 
moder företagets 

aktieägare

Summa 
eget kapital 
hänförligt till 

innehav utan 
bestämmade 

inflytande
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 
1 januari 2017 102 72 836 −79 396 229 070 298 932 3 393 302 325

Periodens resultat 203 251 201 768 1 483 203 251

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens vid 
omräkning av utländska 
dotterbolag 177 177 – 177

Kassaflödessäkringar −352 −352 – −352

Summa övrigt  
totalresultat – – 177 −352 – −175 – −175

Summa årets  
totalresultat – – 177 −352 203 251 201 593 1 483 203 076

Aktieägarutdelning – – – −35 000 −35 000 – −35 000

Förvärv av minoritet – – 920 920 920

Utgående balans per 
31 december 2017 102 72 836 98 44 398 241 465 525 5 796 471 321

Belopp i KSEK
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Omräknings-

reserv
Säkrings-

reserv
Balanserade 

vinstmedel

Summa eget  
kapital  

hänförligt till 
moder  före tagets 

aktieägare

Summa 
eget kapital 
hänförligt till 

innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 
1 januari 2018 102 72 836 98 44 398 241 465 525 5 796 471 321

Periodens resultat 275 248 273 659 1 589 275 248

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens vid 
omräkning av utländska
dotterbolag 229 229 229

Kassaflödessäkringar −7 185 −7 185 – −7 185

Summa övrigt  
totalresultat – – 229 −7 185 – −6 956 0 −6 956

Summa årets  
totalresultat – – 229 −7 185 275 248 266 703 1 589 268 292

Aktieägarutdelning – – – – −100 672 −100 000 −672 −100 672

Förvärv av minoritet – – 0

Utgående balans per  
31 december 2018 102 72 836 327 −7 141 572 817 632 228 6 713 638 941
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Koncernens rapport över kassaflöden
 

Belopp i KSEK Not
2018-01-01-
2018-12-31

2017-01-01-
2017-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 356 388 257 338

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 30 14 511 16 015

Betald inkomstskatt –75 175 –19 413

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förädringar av rörelsekapital 295 725 253 940

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(–) av pågående arbeten –61 531 375 753

Minskning(+)/ökning(–) av kundfordringar –325 507 –32 733

Minskning(+)/ökning(–) av kortfristiga fordringar 304 620 –221 059

Minskning(–)/ökning(+) av leverantörsskulder 39 521 74 110

Minskning(–)/ökning(+) av kortfristiga skulder –434 158 –172 702

Kassaflöde från den löpande verksamheten –181 329 277 309

Investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella tillgångar –7 108 –3 064

Förvärv av immateriella tillgångar –27 769 –1 598

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 1 762 –3 027

Kassaflöde från investeringsverksamheten –33 115 –7 689

Finansieringsverksamheten

Lämnad utdelning till aktieägarna –100 672 –35 000

Erhållet statligt stöd 500 5 000

Förändring långfristiga reserver 423 228 –

Amortering av leasingskuld –665 –451

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 322 391 –30 451

Årets kassaflöde 107 947 239 169

Omräkningsdifferens i likvida medel 185 –325

Likvida medel vid årets början 729 460 490 616

Likvida medel vid årets slut 837 592 729 460

Moderföretagets resultaträkning
 

Belopp i KSEK Not
2018-01-01-
2018-12-31

2017-01-01-
2017-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 52 895 38 334

Summa intäkter 52 895 38 334

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 6,7 –24 067 –14 597

Personalkostnader 8 –43 173 –27 291

Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar 13, 14 –845 –961

Summa rörelsens kostnader –68 085 –42 849

Rörelseresultat –15 190 –4 515

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 377 166

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 –5 –

Resultat från andelar i koncernföretag 8 596 –87

Resultat efter finansiella poster –6 222 –4 436

Bokslutsdispositioner 11 178 072 127 666

Resultat före skatt 171 849 123 230

Skatt på årets resultat 12 –36 074 –27 240

Årets resultat 135 775 95 990

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat 135 775 95 990

Övrigt totalresultat:

Summa totalresultat för året, netto efter skatt 135 775 95 990

Årets totalresultat 135 775 95 990
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Moderföretagets balansräkning

Belopp i KSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar 13 169 183

Inventarier 14 1 983 2 194

Andelar i koncernföretag 16 121 043 117 734

Uppskjuten skattefordran 12 352 326

Interna långfristiga fordringar 23 650 18 800

Andra långfristiga värdepapper 194 194

Summa anläggningstillgångar 147 391 139 431

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 18 30 26

Fordringar hos koncernföretag 265 666 189 404

Övriga fordringar 36 650 4 429

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 3 430 3 104

Likvida medel 59 505 34 353

Summa omsättningstillgångar 365 281 231 316

Summa tillgångar 512 672 370 747

Moderföretagets balansräkning

Belopp i KSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital

Aktiekapital 20 102 102

Summa bundet eget kapital 102 102

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 162 682 166 693

Årets resultat 135 775 95 990

Summa fritt eget kapital 298 457 262 683

Summa eget kapital 22 298 559 262 785

Obeskattade reserver 23 102 218 49 190

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 838 3 638

Skatteskulder 63 180 30 615

Övriga skulder 27 1 653 948

Övriga skulder till koncernföretag 20 944 14 548

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 21 280 9 023

Summa kortftistiga skulder 111 895 58 772

Summa eget kapital och skulder 512 672 370 747
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Moderföretagets förändringar i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i KSEK Aktiekapital
Balanserad vinst 

eller förlust
Årets  

resultat
Summa 

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2017 102 133 638 68 055 201 795

Periodens resultat 95 990 95 990

Årets totalresultat – – 95 990 95 990

Resultatdisposition enligt beslut 
på årsstämma 68 055 –68 055 0

Aktieägarutdelning –35 000 –35 000

Utgående balans per 31 december 2017 102 166 693 95 990 262 785

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i KSEK Aktiekapital
Balanserad vinst 

eller förlust
Årets  

resultat
Summa  

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2018 102 166 693 95 990 262 785

Periodens resultat 135 775 135 775

Årets totalresultat – – 135 775 135 775

Resultatdisposition enligt beslut 
på årsstämma 95 990 –95 990 0

Aktieägarutdelning –100 000 –100 000

Utgående balans per 31 december 2018 102 162 683 135 775 298 560

Moderföretagets kassaflödesanalys

Belopp i KSEK Not
2018-01-01-
2018-12-31

2017-01-01-
2017-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –6 222 –4 436

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 30 843 1 048

Betald inkomstskatt –4 288 –395

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital –9 667 –3 783

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(–) av kortfristiga fordringar 123 021 70 579

Minskning(–)/ökning(+) av kortfristiga skulder 20 577 –7 511

Kassaflöde från den löpande verksamheten 133 931 59 285

Investeringsverksamheten

Förvärv aktier i dotterbolag –3 310 1 006

Förvärv av immateriella tillgångar –55 –2

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –564 –881

Kassaflöde från investeringsverksamheten –3 929 123

Finansieringsverksamheten

Lämnad utdelning till aktieägarna –100 000 –35 000

Utbetalt lån –4 850 –9 800

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –104 850 –44 800

Årets kassaflöde 25 152 14 608

Likvida medel vid årets början 34 353 19 744

Likvida medel vid årets slut 59 505 34 353



Not 1 Allmän information
Peas Industries AB med organisationsnummer 556829-4515 
är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. 
 Adressen till huvudkontoret är Lilla Nygatan 1. Företagets och 
dess dotterföretags (”koncernen”) affärsidé är att bygga 
meningsfulla och lönsamma bolag som förenar människors 
behov med omsorg om vår planet. Peas yttersta mål är att 
skapa ett hållbart samhälle utifrån alla dimensioner.
 

Not 2 Väsentliga 
redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för Peas Industries AB har  upprättats 
i enlighet med de av EU godkända International  Financial 
Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar av Internatio-
nal Financial Reporting Standards Interpretation Commit-
tee (IFRS IC) som gäller för perioder som börjar den 1 januari 
2018 eller senare. Vidare tillämpar koncernen även Rådet för 
 finansiell rapporterings rekommendation RFR 1  Kompletterande 
 redovisningsregler för koncernen, vilken specificerar de tillägg 
till IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i 
 Årsredovisningslagen.

I koncernredovisningen har värdering av poster skett till 
anskaffningsvärde, utom då det gäller vissa finansiella instru-
ment värderade till verkligt värde och till upplupet anskaffnings-
värde. Nedan beskrivs de väsentliga redovisningsprinciper som 
tillämpats.

Nya och ändrade standarder och tolkningar som gäller 
för 2018

IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och 
värdering och innehåller regler för redovisning, klassificering och 
värdering, nedskrivningar, bortbokning och allmänna regler för 
säkringsredovisning. 

IFRS 15 Intäkter
Koncernen tillämpar sedan 1 januari 2018 IFRS 15 Intäkter från 
Avtal med kunder. Den nya standarden ersätter IAS 18 Intäkter 
och IAS 11 Entreprenadavtal med tillhörande tolkningsuttalan-
den. Redovisning av intäkter utgår i IFRS 15 från när kontrollen 
över en vara eller tjänst överförs till kunden, vilket skiljer sig 
från synsättet i IAS 18 och IAS 11 som utgår ifrån när risker och 
förmåner överförs.

Införandet av IFRS 15 medför därmed ett nytt tankesätt för 
hur intäkter redovisas jämfört mot idag. En intäkt redovisas när 
kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjäns-
ter, en princip som ersätter den tidigare principen att intäkter 
redovisas när risker och förmåner övergått till köparen. Grund-
principen i IFRS 15 är att ett företag redovisar en intäkt på det 
sätt som bäst speglar överföringen av den utlovade varan eller 
tjänsten till kunden. Denna redovisning sker med hjälp av en 
femstegsmodell;

Steg 1: identifiera kontraktet med kunden
Steg 2: identifiera de olika prestationsåtagandena i kontraktet
Steg 3: fastställa transaktionspriset
Steg 4: fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden
Steg 5: redovisa en intäkt när ett prestationsåtagande uppfylls
Standarden medför även ökade upplysningskrav.

Peas har valt att tillämpa framåtriktad metod vid övergången 
till IFRS 15. Detta innebär att koncernen inte presenterar några 
tilläggsupplysningar för tidigare perioder för prestations-
åtaganden återstående vid övergången. Vidare har inte över-
gången fått någon effekt på eget kapital.

Övriga standarder, ändringar och tolkningar som trätt ikraft 
för räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 har inte haft någon 
 väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har 
tillämpats av koncernen 
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räken-
skapsår som börjar efter 1 januari 2018 och har inte tillämpats 
vid upprättandet av denna finansiella rapport. Inga av dessa 
förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella 
rapporter med undantag av de som följer nedan: 

IFRS 16 Leasing
IFRS 16 Leasing ersätter från och med 1 januari 2019 IAS 17 
Leasingavtal med tillhörande tolkningsuttalanden. Den nya 
 standarden kräver att leasetagare redovisar tillgångar och 
 skulder hänförliga till alla leasingavtal, med undantag för avtal
som är kortare än tolv månader och/eller avser små belopp. 
Peas har under 2018 genomfört en analys av vilka effekter den 
nya standarden förväntas få på redovisningen av koncernens 
leasingavtal. En del av den analysen har varit att identifierat 
koncernens samtliga leasingavtal. Peas har i analysen identifie-
rat nedanstående väsentliga leasingavtal: 
Lokalhyror, för vilka leasingbetalningarna under 2018 uppgick till 
7,4 mkr. 

Utöver ovanstående har koncernen identifierat leasingavtal som 
för koncernen bedömts som ej väsentliga. Dessa avser leasing 
av kontorsmaskiner m.m. Se även not 7. 

Moderföretagets redovisningsprinciper
Moderbolaget Peas Industries AB upprättar sin årsredovisning 
enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridiska 
personer”. Även uttalande från Rådet för finansiell rapporte-
ring tillämpas. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolag 
ska tillämpa alla av EU godkända IFRS så långt detta är möjligt 
inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggande lagen samt 
beakta sambandet mellan redovisning och beskattning. Moder-
bolaget tillämpar inte IFRS 9 Finansiella instrument: Redovisning 
och värdering. I moderbolaget tillämpas en metod med utgångs-
punkt i anskaffningsvärde enligt Årsredovisningslagen. Det inne-
bär att finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsätt-
ningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Finansiella skulder 

värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Principer för inbokning och bortbokning 
av finansiella instrument mot  svarar de som tillämpas för koncer-
nen och som beskrivs ovan.

Inga ändringar i RFR 2 Redovisning i juridiska personer har 
påverkat moderbolagets finansiella rapporter.

Ändringar i RFR 2 som ännu inte har trätt ikraft
Inga kommande förändringar i RFR 2 bedöms komma få någon 
väsentlig påverkan på moderbolagets finansiella rapporter. 

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Peas  Industries 
AB och de företag över vilka moderföretaget har bestämmande 
inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande över ett 
företag uppkommer när moderföretaget har inflytande över ett 
företag, exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt 
innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen 
genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestäm-
mande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestäm-
mande inflytandet upphör. För koncernens sammansättning 
hänvisas till not 17. I de fall dotterföretagens tillämpade redo-
visningsprinciper avviker från koncernens, justeras dotterföre-
tagens redovisning för att denna ska följa samma principer som 
tillämpas av övriga koncernföretag. Interna transaktioner mellan 
koncernföretagen samt koncernmellanhavanden elimineras vid 
upprättande av koncernredovisning.

Rörelseförvärv
Förvärv av dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. 
Verkligt värde på förvärvade tillgångar och skulder bestäms per 
den dag då bestämmande inflytande erhålls över det förvärvade 
företaget. Köpeskillingen för förvärvet utgörs av verkligt värde på 
överlåtna tillgångar, skulder och eventuella aktier som emitte-
rats av koncernen. Vidare ingår även verkligt värde av villkorade 
köpeskillingar. Förvärvskostnader ingår inte i anskaffningsvär-
det för dotterföretaget utan kostnadsförs i den period när de 
uppstår. Skillnaden mellan summan av köpeskillingen, värdet på 
minoriteten samt det verkliga värdet på tidigare innehav och det 
verkliga värdet på förvärvade identifierbara tillgångar,  skulder 
och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om det 
uppstår en negativ skillnad redovisas skillnaden direkt i resultat-
räkningen. Minoritetsandel redovisas antingen som en propor-
tionell andel av de förvärvade nettotillgångarna eller till verkligt 
värde, vilket bedöms per förvärv. Tilläggsköpeskilling redovisas 
till bedömt verkligt värde med senare förändringar redovisade i 
resultaträkningen.

Vid stegvisa förvärv sker en värdering till verkligt värde vid den 
tidpunkt då kontroll erhållits. Omvärderingseffekter på tidigare 
ägd andel innan kontroll erhållits redovisas i resultaträkningen. 
Ökad eller minskad ägarandel då dotterföretaget är under fort-
satt kontroll redovisas som förändringar inom eget kapital.

Investeringar i intresseföretag
Innehav i intresseföretag redovisas i enlighet med kapital-
andels metoden. Ett intresseföretag är en enhet i vilken koncer-
nen har ett betydande, men inte ett bestämmande  inflytande, 
vilket vanligtvis uppnås av en ägarandel mellan 20–50%. 
 Tillämpning av kapitalandelsmetoden innebär att investeringar 
i intresse företag redovisas i balansräkningen till anskaffnings-
värde med tillägg för förändringar av koncernens andel av 
intresseföretagets nettotillgångar och med avdrag för even-
tuell nedskrivning och utdelning. Resultaträkningen avspeglar 
koncernens andel av intresse företagens resultat efter skatt. 
Transaktioner som redovisas i intresseföretagets övriga total-
resultat redovisas i koncernens övriga totalresultat. 

Om koncernens andel av redovisade förluster i intresseföreta-
get överstiger det redovisade värdet på andelarna i koncernen 
reduceras andelarnas värde till noll. Fortsatta förluster redovi-
sas inte såvida inte koncernen har lämnat garantier för att täcka 
förluster uppkomna i intresseföretaget.

En positiv skillnad mellan anskaffningsvärdet för de förvärvade 
andelarna och koncernens andel av verkliga värden på förvär-
vade identifierbara tillgångar och skulder i intresseföretaget 
utgör goodwill som innefattas i redovisat värde av intresse-
företaget. Uppkommer en negativ skillnad redovisas denna som 
intäkt i samma period som förvärvet skedde. 

Nedskrivningsbehov på redovisade andelar i intresseföretag 
prövas om det finns indikationer på värdenedgång. Vid transak-
tioner mellan koncernföretag och intresseföretag elimineras den 
del av orealiserade vinster som motsvarar koncernens andel av 
intresseföretaget. Orealiserade förluster elimineras på motsva-
rande sätt såvida inte detta är en indikation på ett nedskriv-
ningsbehov.

Intäkter
Intäkterna i Peas består i huvudsak av försäljning av el, vind-
kraftsprojekt, driftstjänster, biogas, energisystem samt försälj-
ning av vindkraftverk.

IFRS 15 intäkter från avtal med kunder ersatte från och med 
januari 2018 IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 
15 baseras på att intäkter redovisas när kontroll över vara eller 
tjänst överförs till kunden. Intäkterna i Peas består i huvudsak 
av försäljning av vindkraftsanläggningar. De nya reglerna har inte 
väsentligt påverkat Peas sätt att redovisa intäkter. 

Intäkter från avtal med kunder
Den vanligaste av avtalstyper inom Peas är överlåtelse av 
projekträttigheter och ingånget entreprenadkontrakt, men det 
kan också förekomma försäljningsavtal där kunden tar över 
driftsatt vindkraftspark när den är färdigställd. Enligt IFRS 
ska intäkter redovisas antingen genom att Peas prestations-
åtagande uppfylls över tid eller vid en tidpunkt.

Intäkter från överlåtelse av projekträttigheter och ingånget 
entreprenadkontrakt
Intäkter från försäljningsavtal där kunden tar över projekt-
rättigheterna och ingår entreprenadavtal med Peas. Eftersom 
dessa avtal innebär att kunden har tagit över projekträttigheter 
och att därefter Peas utför arbete som skapar eller förbättrar 
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en tillgång som kunden kontroller. Detta innebär att intäkterna 
redovisas dels vid försäljning av projekträttigheter och dels över 
tid enligt principen för successiv vinstavräkning. 

Vid tillämpning av successiv vinstavräkning uppdragsinkom-
sten matchas mot uppdragsutgifterna på basis av det arbete 
som utförts till och med balansdagen. Intäkter och kostnader 
hänförs därmed till den redovisningsperiod under vilken arbetet 
utförts.

För att bestämma vilket resultat som har upparbetats vid en 
given tidpunkt krävs uppgifter om följande:
-  Intäkterna ska vara av sådan karaktär att Peas kan tillgodo-

göra sig i form av faktiska faktureringar eller betalningar
- Kostnader ska kunna hänföras till den redovisade intäkten
- Uppföljningen av färdigställandegrad
-  Successiv vinstavräkning innehåller en komponent av 

osäkerhet. Det kan inträffa oförutsedda händelser som kan 
påverka det slutliga resultatet så att den bli både högre eller 
lägre än väntat. Uppföljning av byggprojekt görs löpande och 
reservationer för eventuella förluster görs så snart dessa är 
kända.

Intäkter från försäljningen av driftsatta vindkraftparker
I de fallen när kunden inte har kontrollen över tillgången förrän 
den är färdigställd redovisas intäkten vid en tidpunkt vilket sker 
vid färdigställande och överlämnade till kund. Peas har enligt 
IFRS 15:s definition inte någon alternativ användning av den 
sålda tillgången. Denna avtalsstruktur har inte varit så vanlig för 
Peas.

Intäkter från övriga delar av verksamheten
Intäkter avseende försäljning av el, biogas, fjärrvärme och 
 drifttjänster redovisas i den period som leverans har skett och 
avseende tjänster i den period då tjänsten utförts. Intäkter 
avseende försäljning av energisystem redovisas enligt successiv 
vinstavräkning.

Statliga stöd
Statliga bidrag redovisas i balansräkningen som förutbetald 
intäkt när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att 
erhållas och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som 
är förknippade med bidraget. Bidrag periodiseras systematiskt i 
resultaträkningen på samma sätt och över samma perioder som 
de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Statliga 
bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen som 
en förutbetald intäkt och periodiseras som övrig rörelseintäkt 
över tillgångens nyttjandeperiod.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning 
av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör 
att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under ränte-
bindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran. 

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska 
risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i 
allt väsentlig överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga 
leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal.

Koncernen som leasetagare
Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal redovisas 
som anläggningstillgångar i koncernens balansräkning till verkligt 
värde vid leasingperiodens början eller till nuvärdet av minimi-
leasingavgifterna om detta är lägre. Motsvarande skuld till lease-
givaren redovisas i balansräkningen som en finansiell leasing-
skuld. Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och amor-
tering av skulden. Räntan fördelas över leasingperioden så att 
varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsva-
rar en fast räntesats på den under respektive period redovisade 
 skulden. Räntekostnaden redovisas direkt i resultaträkningen.

En tillgång som innehas under ett finansiellt leasingavtal skrivs 
av över tillgångens beräknade nyttjandeperiod enligt ovan eller 
över leasingperioden om denna är kortare. Leasingavgifter vid 
operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasing-
perioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre åter-
speglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktions dagen. 
Monetära tillgångar och skulder som är uttryckta i utländsk 
valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs 
som gäller per balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår 
vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke  monetära 
tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffnings-
värden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. 
Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga 
värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som 
råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. 

Valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen för den 
period i vilka de uppstår, med undantag för transaktioner som 
utgör säkring som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av 
kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster och förluster 
redovisas i eget kapital.

Utländska verksamheters finansiella rapporter 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika 
 enheterna i koncernen redovisas i den valuta som används i den 
primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen 
bedriver sin verksamhet (funktionell valuta). I koncernredovis-
ningen omräknas samtliga belopp till svenska kronor (SEK), vilket 
är moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta. 

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive good-
will och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräk-
nas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncer-
nens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till valutakursen på 
balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet 
omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör 
en approximation av valutakurser vid respektive transaktions-
tidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräk-
ning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och 
ackumuleras i en separat komponent i eget kapital, benämnd 
omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet 
omklassificeras de ackumulerade omräkningsdifferenserna 
hänförliga till den avyttrade utlandsverksamheten från eget 
kapital till årets resultat som en omklassificeringsjustering vid 
tidpunkten som vinst eller förlust på försäljningen redovisas.

Lånekostnader
Lånekostnader, som är direkt hänförbara till inköp, konstruk-
tion eller produktion av en tillgång som med nödvändighet tar 
betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd använd-
ning eller försäljning, inräknas i tillgångens anskaffningsvärde 
tills den tidpunkt då tillgången är färdigställd för dess avsedda 
användning eller försäljning. Ränteintäkter från tillfällig placering 
av upplånade medel för ovan beskriven tillgång dras av från de 
lånekostnader som får inräknas i tillgångens anskaffningsvärde. 
Övriga lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken 
de hänför sig.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, 
betald sjukfrånvaro m.m., samt pensioner redovisas i takt med 
 intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter 
avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda 
eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har endast 
avgiftsbestämda pensionsplaner.

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter 
till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förplikt-
else att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas 
för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt 
sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.

Skatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för 
 perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultat i resultaträkningen då det har justerats för ej skatte-
pliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter 
och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra 
perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de 
skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på skillnaden mellan det  redo visade 
värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna 
och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av 
skatte pliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k 
balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för 
i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna 
skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla tempo-
rära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen 
kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjutna 
skatteskulder och skattefordringar redovisas inte om den 
temporära skillnaden är hänförlig till goodwill eller om den 
uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovis-
ningen av en tillgång eller skuld (som inte är ett företagsförvärv) 
och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar 
redovisat eller skattemässigt resultat.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga tempo-
rära skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag och 
intresseföretag, utom i de fall koncernen kan styra tidpunkten 

för återföring av de temporära skillnaderna och det är sannolikt 
att en sådan återföring inte kommer att ske inom över skådlig 
framtid. De uppskjutna skattefordringar som är hänförliga till 
avdragsgilla temporära skillnader avseende sådana investe-
ringar och intressen redovisas bara i den omfattning det är 
sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga 
överskott och det är troligt att ett sådant utnyttjande kommer 
att ske inom överskådlig framtid. 

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid 
varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte längre 
är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att 
finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den 
uppskjutna skattefordran. Uppskjuten skatt beräknas enligt de 
skattesatser som förväntas gälla för den period då tillgången 
återvinns eller skulden regleras, baserat på de skattesatser (och 
skattelagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen.

Aktuella och uppskjutna skatter kvittas då de hänför sig till 
inkomstskatt som debiteras av samma myndighet och då 
koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett netto-
belopp.

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller 
intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till 
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana 
fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital. 

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar samt immateriella anläggnings-
tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt 
kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den 
på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med 
anskaffningen. Lånekostnader inkluderas i anskaffningsvärdet 
när kriterierna för detta uppfylls. Materiella anläggningstillgångar 
som består av delar med olika nyttjandeperioder behandlas 
som separata komponenter av materiella anläggningstillgångar. 

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del 
och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla 
andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period 
de uppkommer. En tillkommande utgift läggs till anskaffnings-
värdet om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter 
eller delar därav. Eventuella oavskrivna redovisade värden på 
utbytta komponenter utrangeras och kostnadsförs i samband 
med utbytet. Utgifter för reparationer och underhåll kostnads-
förs löpande.

Avskrivningar baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde 
med avdrag för bedömt restvärde vid nyttjandeperiodens 
slut och redovisas linjärt över bedömd nyttjandeperiod för 
 respektive väsentlig komponent. Nyttjandeperioden för  samtliga 
komponenter i vindkraftverk, fundament och elanläggningar 
bedöms sammanfalla varför någon ytterligare uppdelning ej 
skett. Nyttjande perioder och restvärden är föremål för årliga 
 omprövningar.
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Bedömda nyttjandeperioder är enligt följande:
Inventarier 4–7 år 
Immateriella tillgångar 5–10 år

Den vinst eller förlust som uppstår vid utrangering eller avyttring 
av materiella anläggningstillgångar utgör mellanskillnaden mellan 
vad som erhålls för tillgången och dess redovisade värde och 
redovisas i rörelseresultatet.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar som förvärvats i ett företagsförvärv 
 identifieras och redovisas separat från goodwill när de uppfyller 
definitionen av en immateriell tillgång och deras verkliga värden 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anskaffningsvärdet för 
sådana immateriella tillgångar utgörs av deras verkliga värde vid 
förvärvstidpunkten.

Efter det första redovisningstillfället redovisas immateriella 
 tillgångar förvärvade i ett företagsförvärv till anskaffnings värdet 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och  even tuella 
ackumulerade nedskrivningar på samma sätt som separat 
förvärvade immateriella tillgångar. 

Koncernens koncessionsrätt avseende drift och utveckling av 
biogasanläggning redovisas som en immateriell tillgång. Den 
immateriella tillgången redovisas initialt till anskaffningsvärdet, 
vilket utgörs av nuvärdet av de framtida betalningar om koncer-
nen kommer att erlägga för denna rättighet. Avskrivning sker 
baserat på en nyttjandeperiod om 10 år.

Nedskrivningar
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade 
värdena för materiella och immateriella tillgångar för att fast-
ställa om det finns något som tyder på att dessa tillgångar har 
minskat i värde. Om något tyder på detta, beräknas tillgångens 
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av eventuell 
nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinnings-
värdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen återvinnings-
värdet av den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. 
Dessutom nedskrivningsprövas årligen immateriella tillgångar 
med obestämbar nyttjandeperiod och materiella tillgångar som 
ännu inte är tillgängliga att användas.

Återvinningsvärdet är det högre värdet av verkligt värde minus 
anskaffningskostnad och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till 
nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar 
aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker 
som förknippas med tillgången.

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande 
enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, 
skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagene-
rerande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning 
redovisas direkt i resultaträkningen. Om en nedskrivning sedan 
återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens) 
redovisade värde till det omvärderade återvinningsvärdet, men 
det förhöjda redovisade värdet får inte överskrida det redo-
visade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts 
av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare 
år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultat-
räkningen. Nedskrivning av goodwill återförs inte.

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balans-
räkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsenliga 
villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen 
när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när bolaget 
förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld bokas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat 
sätt utsläcks.

Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det finns  objektiva 
indikationer om att en finansiell tillgång eller en grupp av finan-
siella tillgångar, som inte värderas till verkligt värde med värde-
förändringar redovisade i resultaträkningen, är i behov av 
nedskrivning på grund av inträffade händelser. Finansiella instru-
ment redovisas till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt 
värde beroende på den initiala kategoriseringen enligt IAS 39.

Finansiella instrumentens verkliga värde
De finansiella tillgångarnas och finansiella skuldernas verkliga 
värden bestäms enligt följande: Det verkliga värdet för finansiella 
tillgångar och skulder med standardvillkor som handlas på en 
aktiv marknad bestäms med hänvisning till noterat marknads-
pris.

Det verkliga värdet på andra finansiella tillgångar och  skulder 
bestäms enligt allmänt accepterade värderingsmodeller, 
exempelvis modeller baserade på diskonterade kassaflödes-
analyser. I största möjliga utsträckning används  observerbara 
 marknadsdata i de värderingsmodeller som tillämpas. För 
samtliga finansiella tillgångar och skulder bedöms det redovi-
sade värdet vara en god approximation av dess verkliga värde, 
då löptiden är kort, om inte annat särskilt anges i efterföljande 
noter.

Derivatinstrument och säkringsredovisning
Alla derivatinstrument värderas till verkligt värde och redovisas 
som antingen tillgångar eller skulder i balansräkningen beroende 
på om instrumentets verkliga värde är positivt eller negativt på 
balansdagen. Redovisningen av instrumentets värdeförändringar 
är beroende av om derivatinstrumentet är identifierat som ett 
säkringsinstrument eller inte.

Om ett derivatinstrument är identifierat som ett säkrings-
instrument i en kassaflödessäkring redovisas den effektiva 
delen av förändringarna i derivatinstrumentets verkliga värde i 
övrigt totalresultat och ackumuleras i säkringsreserven i eget 
kapital. Den ineffektiva delen av kassaflödessäkringar  redovisas 
direkt i koncernens resultat. Belopp som hänförts till eget 
 kapital återförs i koncernens resultat under de perioder när den 
säkrade posten påverkar koncernens resultat.

Värdering till verkligt värde
Upplysningar lämnas om metod för fastställande av  verkligt 
värde enligt en värderingshierarki bestående av tre nivåer. 
 Nivåerna ska återspegla i vilken utsträckning verkligt värde 
bygger på observerbar marknadsdata respektive egna antagan-
den. Nedan följer en beskrivning av de olika nivåerna för fast-
ställande av verkligt värde.

Nivå 1
Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån 
 observerbara (ojusterade) noterade priser på en aktiv marknad 
för identiska tillgångar och skulder. En marknad betraktas som 
aktiv om noterade priser från en börs, mäklare, industrigrupp, 
prissättningstjänst eller övervakningsmyndighet finns lätt och 
regelbundet tillgängliga och dessa priser representerar verk-
liga och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på 
armslängds avstånd.

Nivå 2
Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån 
 värderingsmodeller som baseras på andra observerbara data 
för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 
1, antigen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. 
härledda från prisnoteringar). Exempel på observerbar data 
inom nivå 2 är data som kan utgöra grund för bedömning av 
pris, till exempel marknadsräntor och avkastningskurvor. 

Nivå 3
Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån 
 värderingsmodeller där väsentlig indata baseras på icke 
 observerbar data.

Fastställande av verkligt värde

Valutaterminer
Verkligt värde för valutaterminer fastställs utifrån aktuella 
terminskurser för kontraktens återstående löptid på balans-
dagen. Samtliga valutaterminer hänförs till nivå 2 i  verkligt 
värde-hierarkin ovan. Verkligt värde för valutaoptionerna 
 fastställs med hjälp av Black Scholes-modellen, som erhålls 
kvartalsvis. Dessa hänförs till nivå 2 i verkligt värde-hierarkin. 

Kvittning av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett 
nettobelopp i balansräkningen när det finns en legal rätt att 
kvitta och när avsikt finns att reglera posterna med ett netto-
belopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skul-
den. Inga kvittningar har gjorts av de finansiella tillgångarna och 
skulderna i koncernen och det föreligger inte heller någon legal 
kvittningsrätt. 

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavan-
den samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan 
omvandlas till kontanter samt är föremål för en obetydlig risk 
för värdeförändringar. För att klassificeras som likvida medel får 
löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvär-
vet. Kassamedel och banktillgodohavanden kategoriseras som 
”Lånefordringar och kundfordringar” vilket innebär värdering 
till upplupet anskaffningsvärde. På grund av att bankmedel är 
betalningsbara på anfordran motsvaras upplupet anskaffnings-
värde av nominellt belopp.

Kundfordringar
Kundfordringar kategoriseras som ”Lånefordringar och kund-
fordringar” vilket innebär värdering till upplupet anskaffnings-
värde. Kundfordringarnas förväntade löptid är dock kort, varför 
redovisning sker till nominellt belopp utan diskontering. Avdrag 
görs för fordringar som bedömts som osäkra. Nedskrivningar av 
kundfordringar redovisas som rörelsens kostnader.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder kategoriseras som ”Övriga finansiella 
 skulder” vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. 
Leverantörsskuldernas förväntade löptid är dock kort, varför 
skulden redovisas till nominellt belopp utan diskontering.

Skulder till kreditinstitut och andra låneskulder
Räntebärande banklån, checkräkningskrediter och andra lån 
kategoriseras som ”Övriga finansiella skulder” och värderas till 
upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Even-
tuella skillnader mellan erhållet lånebelopp (netto efter transak-
tionskostnader) och återbetalning eller amortering av lån redo-
visas över lånens löptid enligt koncernens redovisningsprincip 
för lånekostnader (se ovan).

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig 
 förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad 
händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras.

Det belopp som avsätts utgör den bästa uppskattningen av 
det belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen 
på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och  osäkerheter 
förknippade med förpliktelsen. När en avsättning beräknas 
genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas för 
att reglera förpliktelsen, ska det redovisade värdet motsvara 
nuvärdet av dessa utbetalningar. Där en del av eller hela det 
belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli 
ersatt av en tredje part, ska gottgörelsen särredovisas som en 
tillgång i balansräkningen när det är så gott som säkert att den 
kommer att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och 
beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Redovisningsprinciper för moderföretaget
Moderbolaget Peas  Industries AB upprättar sin årsredovisning 
enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridiska 
personer”. Skillnaderna mellan moderföretagets och koncer-
nens redovisningsprinciper beskrivs nedan:

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärde-
metoden. Förvärvsrelaterade kostnader för dotterföretag, 
som kostnadsförs i koncernredovisningen, ingår som en del i 
anskaffningsvärdet för andelar i dotterföretag. Det redovisade 
värdet för andelar i dotterföretag prövas avseende eventu-
ellt nedskrivningsbehov då indikation på nedskrivningsbehov 
 föreligger. 
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Koncernbidrag och aktieägartillskott
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren 
och redovisas mot aktier och andelar hos givaren, i den mån 
nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag mellan moderföretaget 
och dotterföretag redovisas som en bokslutsdisposition.

Leasing
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna 
för operationell leasing.

Not 3 Bedömningar och uppskatt-
ningar i de finansiella rapporterna
Koncernredovisningen baseras på olika uppskattningar och 
bedömningar som gjorts av företagsledningen som påverkar 
tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Gjorda 
bedömningar kan komma att avvika från framtida resultat. 

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. 
Effekterna av ändringar i uppskattningar redovisas i den period 
ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, 
eller i den period ändringen görs och framtida perioder om 
ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Nedskrivningar av anläggningstillgångar
Fastställande av om en anläggningstillgång skall skrivas ned eller 
ej kräver en bedömning av återvinningsvärdet. Återvinnings-
värdet är det högsta av tillgångens nyttjandevärde eller  verkliga 
värde med avdrag för försäljningskostnader. Beräkningen av 
nyttjandevärdet kräver bedömningar av framtida kassa flöden 
och diskonteringsränta. Sådana bedömningar innefattar av 
naturliga skäl alltid en viss osäkerhet.

Bedömning av redovisning av koncession
Koncernen innehar en koncession som innebär en rättighet 
att driva och utveckla en biogasanläggning. För denna rättig-
het betalar koncernen månatligen arrende- och koncessions-
avgifter till motparten. Avgifterna har vid bedömning av den 
redovisningsmässiga hanteringen ansetts utgöra ett enda avtal. 
Avtalet har bedömts uppfylla definitionen av en tillgång varför 
koncernen redovisar en immateriell tillgång för denna rättighet. 
Den immateriella tillgången värderas till anskaffningsvärde med 
avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Anskaff-
ningsvärde utgörs av nuvärdet av de framtida betalningar som 
koncernen kommer att erlägga för denna rättighet. Motsvarande 
belopp redovisas initialt som en skuld som därefter minskar i 
takt med amorteringar. 

Bedömning av färdigställandegrad vid succesiv vinstavräkning
Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning vid redovisning 
av projekt som säljs som byggentreprenad. Successiv vinst-
av räkning innebär att koncernen måste göra uppskattningar 
 avseende färdigställandegraden på balansdagen. 

Redovisning av kassaflöden vid förvärv och försäljning av bolag
De kassaflödespåverkande effekter som uppstår vid försäljning 
och förvärv av bolag relaterade till projekt i bolagsform redo-
visas som förändringar i rörelsekapital i koncernens kassa-
flödesanalys. De kassaflödespåverkande effekter som uppstår 
vid försäljning och förvärv av bolag där syftet inte är paketera 
projekt redovisas som förändringar i investeringsverksamheten i 
koncernens kassaflödesanalys i enlighet med IAS 7.

Not 4 Finansiell riskhantering och 
finansiella instrument 
Finanspolicy
Peas utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker 
i form av marknadsrisker som inkluderar valuta- och ränte-
risker, kredit- och finansieringsrisker. Koncernens övergripande 
riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de 
finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera poten-
tiellt ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. 
Riskhanteringen görs enligt den finanspolicy som gäller för hela 
Peas och fastställs av styrelsen. Styrelsen har upprättat skrift-
liga principer såväl för den övergripande riskhanteringen som 
för specifika områden, såsom valuta risk, ränterisk, motparts-
risk samt placering av överlikvid itet. Finanspolicyn uppdateras 
 årligen och vid behov.

Marknadsrisker

Inledning
Peas huvudsakliga affärsmodell är att bygga meningsfulla och 
lönsamma bolag som förenar människors behov med omsorg 
om vår planet. Peas yttersta mål är att skapa ett hållbart 
samhälle utifrån alla dimensioner.
De flesta av marknadsriskerna är indirekta, d. v. s. Peas kunder 
får hantera riskerna och Peas drabbas indirekt via minskad 
efterfrågan och/eller lägre försäljnings priser.

Valutarisker
Försäljningen av vindkraftsprojekt sker främst i EUR, vilket föran-
leder en valutarisk. Vid utvärdering av valutarisken tas hänsyn till 
projektens totala in- och utflöden i utländsk valuta. Beställning 
av vindturbiner sker från europeiska leverantörer i EUR, vilket 
innebär en naturlig hedge mot försäljningen i EUR. Varje projekts 
valutarisk hanteras på det sätt som möter kraven från  policyn 
avseende riskminimering anpassat till respektive projekts förut-
sättningar. Vid säkring av respektive projekt tas hänsyn till 
 gruppens totala valutaexponering.

Säkringar under året har endast avsett EUR/SEK. Givet 2018 års 
flöden och ingen valutasäkring, skulle en förändring av EUR/
SEK-kursen med 10 öre påverka resultatet med +/- 5,2 MSEK 
(+/- 5,3). Vid en förändring av EUR/SEK-kursen om 10 öre vid 
årsskiftet skulle påverkan på eget kapital uppgå till ca +/-5,9 
MSEK (+/-8,5) givet de valutasäkringar som redovisas via eget 
kapital. 

Ränterisker
I koncernen finns ett banklån på 27 MSEK med rörlig ränta 
sedan 2018-10-31. 22 MSEK av lånet är räntesäkrat genom ett 
derivat (ränteswap för rörlig till fast ränta). För den osäkrade 
delen skulle en ökning av räntan med 0,01 innebära en extra
kostnad på 0,0 MSEK. Utöver detta finns utestående lån på 
41 MEUR med fast ränta 2 % för projektfinansiering, vilket därmed 
inte har någon känslighet mot en ränteförändring.

Koncernen påverkas därtill av räntekomponenten i valuta-
derivatens terminskurs som ingår i säkringarna för valutarisker, 
se vidare under stycket Valutarisker. En förändring av termins-
kursen med +/- 0,01 vid öppnandet av respektive termin skulle 
inneburit en extra kostnad på -/+ 0,8 MSEK (0,9), baserat på 
aktuella valutaterminskontrakt under 2018.

Placeringar
Koncernens kassaflöde genererat från den löpande verksam-
heten och från försäljning av projekt/driftsatta vindkraftverk 
avses användas för utveckling av nya projekt och finansiering 
av den löpande verksamheten. Överskottslikviditet placeras hos 
motparter som har hög kreditvärdighet och därmed låg kredit-
risk. Givet 2018 års siffror skulle en säkning av intäktsräntan 
till 0 procent, innebära en minskning av ränteintäkter med ca 
0,2 MSEK (0,0). Peas har inte betalat negativ ränta för medel på 
andra bankkonton. 

Prisrisk för el
Marknadspriset på el varierar över tiden . Det framtida priset för 
el är den enskilt viktigaste parametern i kundernas investerings-
kalkyler. Därmed påverkas Peas verksamhet på både kort och 
lång sikt av hur terminsmarknaden för el utvecklas. Peas följer 
marknaden noga för att kunna förstå hur marknaden funge-
rar och hur den hänger samman med priset på andra energi-
slag, konjunkturen m.m. Svängningar i elpriset påverkar därmed 
koncernens potentiella kunder.

Kreditrisk
Med kreditrisk eller motpartrisk avses risken för förlust om 
motparten inte fullföljer sina åtaganden. Den  kommersiella 
kreditrisken omfattar kundernas betalningsförmåga och 
 hanteras genom bevakning och uppföljning av kundernas 
 finansiella rapporter. Peas kunder är främst med stora bolag 
inom finansiell sektor som oftast har reglerad verksamhet. 
Koncernens totala kreditrisk är fördelad på ett fåtal kunder som 
står för förhållandevis stor andel av koncernens kundfordringar. 
På leverantörssidan jobbar Peas med endast väletablerade 
bolag där betalningsstrukturen baseras i större utsträckning på 
betalningar efter genomfört arbete. 

Likviditets- och finansieringsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen påverkas  negativt 
av bristande hantering och kontroll av likvida medel och 
betalnings flöden. Med finansieringsrisk avses risken att koncer-
nen inte kan uppbringa tillräckligt med likvida medel för att möta 
dess åtaganden. Peas arbetar löpande med likviditetsprognoser 
och när det gäller vindkraftverk som säljs driftsatta till kunder, 
strävar bolaget efter att likvidmässigt matcha betalnings-
planerna från kunderna med de som bolaget har gentemot de 
största leverantörerna i respektive projekt.
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Not 4 Finansiell riskhantering och finansiella instrument, forts

Löptidsfördelning av kontraktsenliga betalningsåtaganden relaterade till koncernens och moderföretagets finansiella 
 tillgångar och skulder framgår av tabellerna nedan.

Koncernen
Belopp i KSEK 2018 2017

Tillgångar 0–3 mån 3–12 mån 1–5 år Summa 0–3 mån 3–12 mån 1–5 år Summa

Kundfordringar 379 963 2 465 – 382 428 56 303 618 – 56 921

Övriga kortfristiga fordringar 30 614 – – 30 614 69 432 – – 69 432

Likvida medel 837 592 – – 837 592 729 460 – – 729 460

Summa 1 248 169 2 465 – 1 250 634 855 195 618 – 855 813

Skulder 0–3 mån 3–12 mån 1–5 år Summa 0–3 mån 3–12 mån 1–5 år Summa

Övriga långfristiga skulder – – 540 376 540 376 – – 83 569 83 569

Derivatinstrument – 15 685 – 15 685 – 451 – 451

Leverantörsskulder 152 869 – – 152 869 113 348 – – 113 348

Övriga kortfristiga skulder – 150 740 – 150 740 – 379 781 – 379 781

Summa 152 869 166 425 540 376 859 670 113 348 380 232 83 569 577 149

Moderföretaget
Belopp i KSEK 2018 2017

Tillgångar 0–3 mån 3–12 mån 1–5 år Summa 0–3 mån 3–12 mån 1–5 år Summa

Kundfordringar – 30 – 30 – 26 – 26

Fordringar på koncernföretag – 265 666 – 265 666 – 189 404 – 189 404

Övriga kortfristiga fordringar 36 650 – – 36 650 4 429 – – 4 429

Likvida medel 59 505 – – 59 505 34 353 – – 34 353

Summa 95 155 265 696 – 361 851 38 782 189 340 – 228 212

Skulder 0–3 mån 3–12 mån 1–5 år Summa 0–3 mån 3–12 mån 1–5 år Summa

Leverantörsskulder 4 838 – – 4 838 3 638 – – 3 638

Skulder till koncernföretag – 20 944 – 20 944 – 14 548 – 14 548

Övriga kortfristiga skulder – 1 653 – 1 653 – 948 – 948

Summa 4 838 22 597 – 27 435 3 638 15 496 – 19 134

Not 4 Finansiell riskhantering och finansiella instrument, forts
Kredit- och motpartsrisk

Kreditrisk innebär risken att motparten inte kan fullfölja sina avtalsenliga förpliktelser gentemot koncernen vilket resulterar i 
en finansiell förlust. I samband med försäljning av vindkraftverk tar de externa köparna del av kreditrisken. Storleken på den 
del som extern köparna tar är beroende på om leverans skett eller inte. I samband med försäljning av vindkraftverk kan även 
externa köpare ställa säkerhet för sina förpliktelser. Vidare erlägger köparen en förskottsbetalning i enlighet med en betal-
ningsplan. Koncernens och moderföretagets maximala exponering för kreditrisk motsvaras av bokförda värden på samtliga 
finansiella tillgångar och framgår av tabellen nedan.

Koncernen Moderföretaget

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Kundfordringar 382 428 56 921 30 26

Fordringar hos koncernföretag – – 265 666 189 404

Övriga fordringar 30 614 69 432 36 650 4 429

Likvida medel 837 592 729 460 59 505 34 353

Maximal exponering för kreditrisk 1 250 634 855 813 361 851 228 212

Kategorisering av finansiella instrument
Bokfört värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder fördelat per värderingskategori i enlighet med IAS 39 framgår av 
tabellen nedan.

Koncernen Moderföretaget

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Finansiella tillgångar

Lånefordringar och kundfordringar ¹)

Kundfordringar 382 428 56 921 30 26

Fordringar på koncernföretag – – 265 666 189 404

Övriga kortfristiga fordringar 30 614 69 432 36 650 4 429

Likvida medel 837 592 729 460 59 505 34 353

Summa finansiella tillgångar 1 250 634 855 813 361 851 228 212

Finansiella skulder

Derivat identifierade som säkringsinstrument

Derivatinstrument ²) 15 685 451 – –

Övriga finansiella skulder ¹)

Övriga långfristiga skulder 540 376 83 569 – –

Skulder till koncernföretag – – 20 944 14 548

Leverantörsskulder 152 869 113 348 4 838 3 638

Övriga kortfristiga skulder 150 740 379 781 1 653 948

Summa finansiella skulder 859 670 577 149 27 435 19 134

1) Värderade till upplupet anskaffningsvärde.
2) Tillhör kategori 2

För kortfristiga finansiella instrument har en diskontering ingen väsentlig effekt. Vår bedömning är även att det ej före ligger 
några väsentliga förändringar i kreditrisken varför verkligt värde och bokfört värde på våra långfristiga skulder anses i allt 
väsentligt vara samma. Det har inte skett några omklassificeringar mellan värderingskategorierna ovan under perioden. 

Hantering av kapitalrisker
Koncernens mål för förvaltning av kapital är att säkerställa koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att koncer-
nen kan fortsätta att generera skälig avkastning till aktieägarna och fördelar till övriga intressenter. Koncernens strategi är att 
inte ha någon skuldsättning förutom finansiering av lager, kundfordringar och i vissa fall vindkraftsprojekt.
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Not 5 Intäkter
Peas redovisade intäkter kommer från försäljning av vindkraftsparker, el, biogas, energisystem samt försäljning av förvaltnings-
tjänster kopplade till vindkraftverk.

Koncernen Moderbolaget

Intäkter per kategori 2018 2017 2018 2017

Försäljning av vindkraftsparker 4 135 513 2 152 503

Elförsäljning 43 255 50 412 – –

Avgår energiskatt –1 663 –19 995 – –

Försäljning av biogas och fjärrvärme 58 046 51 212 – –

Försäljning av energisystem 84 424 67 835 – –

Försäljning av förvaltningstjänster 18 468 15 322 – –

Försäljning av övriga tjänster 637 19 251 1 331 1 049

Bidrag från energimyndigheten 25 987 2 042 – –

Service- och management fee – – 51 564 37 285

Totalt 4 364 667 2 338 582 52 895 38 334

Koncernen

Intäkter fördelade per land 1) 2018 2017

Sverige 3 252 676 904 520

Finland 191 056 987 620

Norge 920 935 446 442

Totalt 4 364 667 2 338 582

1) Intäkterna fördelade per land är baserade på var projekten är lokaliserade.

Koncernen

Tidpunkt för intäktsredovisning 2018 2017

Vid en viss tidpunkt 150 753 982 190

Över tid 4 213 914 1 356 392

Totalt 4 364 667 2 338 582

Följande tabell visar det sammanlagda beloppet av det transaktionspris som fördelats till de 
prestations åtaganden som är ouppfyllda (eller delvis ouppfyllda) i slutet av rapportperioden.

Koncernen

Avtalstillgångar 2018 2017

Pågående arbete för annans räkning (se även not 17) 16 785 229 008

Upplupna intäkter (se även not 19) 47 337 104 320

Redovisat värde 64 122 333 328

varav

Långfristiga tillgångar – –

Kortfristiga tillgångar 64 122 333 328

Redovisat värde 64 122 333 328

Not 5 Intäkter, forts

Följande tabell visar hur stor del av redovisade intäkter under perioden som är hänförligt till erhållna förskott som ingick i 
redovisad avtalsskuld vid ingången av året. Inga intäkter har redovisats under året som är hänförligt till uppfyllda prestations-
åtaganden under tidigare perioder.

Koncernen

Avtalsskulder 2018 2017

Förskott från kunder (se även not 26) 201 566 485 087

Förutbetalda intäkter (se även not 28) 21 960 2 725

Redovisat värde 223 526 487 812

varav

Långfristiga skulder – –

Kortfristiga skulder 223 526 487 812

Redovisat värde 223 526 487 812

Not 6 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

Koncernen Moderföretaget

(KSEK) 2018 2017 2018 2017

Deloitte AB

revisionsuppdrag 1 590 1 260 209 411

revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 85 164 84 43

skatterådgivning 734 523 84 8

Summa 2 409 1 947 377 462

Med revisionsarvode avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av års -
redovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning 
som lämnats i samband med revisionsuppdraget. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser i huvudsak andra 
kvalitets säkringstjänster än lagstadgad revision. 

Not 7 Leasing

Operationell leasing
Moderbolaget operationella leasing avser kontorsmaskiner samt hyra för kontorslokaler. Hyra för kontorslokal (huvudkontoret) 
har redovisats till fullo i moderbolaget men vidarefaktureras delvis till dotterbolag enligt fördelningsnyckel. Årets kostnad för 
operationella leasingavtal uppgår till 6 636 KSEK (5 226) för moderföretaget. Koncernens operationella leasing avser kontors-
maskiner, hyra för kontorslokaler, arrende och nyttjanderättsavtal. De avtalen inkluderar indexklausuler som innebär att hyra 
är föremål för prisjustering enligt KPI. Årets kostnad för operationella leasingavtal uppgår till 7 670 KSEK (7 646) avseende 
koncernen. På balansdagen hade koncernen utestående åtaganden under icke uppsägningsbara operationella leasingavtal, 
med förfallotidpunkter enligt nedan:

Koncernen Moderföretaget

(KSEK) 2018 2017 2018 2017

År 1 8 418  7 717 6 895 6 714

Mellan 2 och 5 år 13 889 13 890 12 648 13 128

Senare än 5 år – – – –

Summa 22 307 21 607 19 543 19 842
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Not 8 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2018 2017

Medelantal anställda
Antal

anställda
Varav

antal män
Antal

anställda
Varav

antal män

Moderföretaget

Sverige 25 6 21 5

Totalt i moderföretaget 25 6 21 5

Dotterföretag

Sverige 91 71,5 73 59

Finland 6,5 5 4,5 4,0

Litauen 1 1 1 1

Frankrike 1,5 1,5 0,5 0,5

Tyskland 1,5 1 0,5 0,5

Totalt i dotterföretag 101 80  79 65

Totalt i koncernen 126 86 100 70

Koncernen Moderföretaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Fördelning ledande befattningshavare  
per balansdagen

Kvinnor:

styrelseledamöter 1 1 1 1

andra personer i företagets ledning inkl. VD 2 2 1 1

Män:

styrelseledamöter 10 5 4 4

andra personer i företagets ledning inkl. VD 9 6 1 1

Totalt 22 14 7 7

2018 2017

Soc kostn Soc kostn

(KSEK)
Löner och andra 

ersättningar
(varav pensions- 

kostnader)
Löner och andra  

ersättningar
(varav pensions- 

kostnader)

Löner, ersättningar m m

Moderbolaget 19 157 20 780 16 465 8 214

(11 852) (2 379)

Dotterföretag 81 126 35 127 59 570 24 877

(9 894) (7 190)

Totalt koncernen 100 282 55 907 76 035 33 091
 

2018 2017

Löner och ersättningar fördelade mellan  
styrelseledamöter m fl och anställda

Styrelse och
VD (varav  

tantiem o d)
Övriga

anställda

Styrelse och
VD (varav  

tantiem o d)
Övriga

anställda

Moderföretaget 2 506 16 651 1 916 14 550

(0) (0)

Dotterföretag 14 397 66 798 12 041 47 528

(5 521) (5 430)

Totalt i dotterföretag 14 397 66 798 12 041 47 528

Totalt i koncernen 16 902 83 449 13 956 62 077

(5 521) (5 430)

Ersättning till ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Under 2018 har kostnader 
för styrelsearvoden uppgått till 714 KSEK (591). Ersättning till verkställande direktör och vice verkställande direktör har under 
året uppgått till 1 900,8 KSEK (1 854,4). Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av 
grundlön, bonus, övriga förmåner och pension. Med ledande befattningshavare avses de tre personer som tillsammans med 
verkställande direktören utgör koncernens ledningsgrupp. Johan Wieslander som är styrelseledamot i Peas Industries AB har 
ett konsultuppdrag inom Peas vilket faktureras löpande och enligt marknadsmässiga villkor. 

Bonus
En vinstbaserad bonus avseende 2018 har reserverats för samtliga anställda uppgående till totalt 18 349 KSEK (14 610).

Pensioner
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkar årets resultat. 
Pensionsålder för verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien får maximalt uppgå till 35% av den pensionsgrundande 
lönen. Med pensionsgrundande lön avses grund lönen. Pensionsåldern för andra ledande befattningshavare är 65 år. Pensions-
premien för andra ledande befattningshavare är individuellt avtalade och uppgår vanligtvis till maximalt 24% av den pensions-
grundande lönen. För VD och vice VD uppgår dock pensionspremien till 26% av den pensionsgrundande lönen.

Avgångsvederlag
Vid uppsägning från företagets sida har verkställande direktör och vice verkställande direktör en uppsägningstid om 6 måna-
der och inget avgångsvederlag förekommer. För andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om 3–6 månader. 
Avtal om avgångsvederlag saknas för andra ledande befattningshavare.
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Not 9 Finansiella intäkter

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2018 2017 2018 2017

Ränteintäkter 377 40 – –

Interna ränteintäkter – – 377 166

Orealiserade värdeförändringar – 60 – –

Valutakursvinster 45 083 26 203 – –

Summa finansiella intäkter 45 460 26 303 377 166

Samtliga ränteintäkter hänför sig i sin helhet till finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen.

Not 10 Finansiella kostnader

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2018 2017 2018 2017

Externa räntekostnader –257 –4 – –

Interna räntekostnader – – –5 –

Räntekostnader leasingskuld – –25 – –

Valutakursförluster –24 105 –16 089 – –

Orealiserade värdeförändringar –175 – –

Summa finansiella kostnader –24 537 –16 118 –5 –

Samtliga räntekostnader hänför sig i sin helhet till finansiella skulder som inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen.

Not 11 Bokslutsdispositioner

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2018 2017 2018 2017

Erhållna koncernbidrag – – 250 000 183 500

Lämnade koncernbidrag – – –18 900 –14 544

Avsättning till periodiseringsfond – – –53 000 –41 000

Avskrivning över plan – – –28 –290

Summa bokslutsdispositioner – – 178 072 127 666

Not 12 Skatt
Redovisad skattekostnad

Koncernen Moderföretaget

(KSEK) 2018 2017 2018 2017

Aktuell skatt

Årets skattekostnad –59 620 –40 862 –36 099 –27 303

Justeringar som redovisats innevarande år avseende  
tidigare års aktuella skatt –9 –1 –21 –

Uppskjuten skatt

Skatt hänförlig till underskott – –24 – –

Förbättringsarbeten annans fastighet 46 63 46 63

Periodiseringsfond –21 551 –13 171 – –

Överavskrivningar –6 –93 – –

Summa redovisad skattekostnad –81 140 –54 087 –36 074 –27 240

Inkomstskatt i Sverige beräknas med 22% på årets skattemässiga resultat. I Finland är motsvarande skattesats 20%. Nedan 
presenteras en avstämning mellan redovisat resultat och årets skattekostnad. Uppskjuten skatt beräknas enligt de skatte-
satser som förväntas gälla för den period då tillgången återvinns eller skulden regleras, baserat på de skattesatser (och 
skattlagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen.

Avstämning årets skattekostnad
Koncernen Moderföretaget

(KSEK) 2018 2017 2018 2017

Årets resultat före skatt 356 388 257 338 171 849 123 230

Skatt beräknad enligt svensk skattesats –78 405 –56 614 –37 807 –27 111

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –2 514 –2 148 –184 –193

Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter 5 5 714 1 938 63

Skatteeffekt av underskott – –234 – –

Skatteeffekt koncernjusteringsposter 44 –790 – –

Skatteeffekt filial –261 –14 – –

Skatt hänförlig till fg år –9 –1 –21 –

Årets redovisade skattekostnad –81 140 –54 087 –36 074 –27 240

Koncernen
Uppskjutna skattefordringar/skatteskulder

2018-12-31 2017-12-31

Finansiella instrument 1 915 99

Förbättringsarbeten annans fastighet 352 326

Periodiseringsfond –40 606 –19 055

Överavskrivningar –99 –93

Temporär skillnad 9 591 –

Summa –28 846 –18 722

Moderbolag
Uppskjutna skattefordringar/skatteskulder

2018-12-31 2017-12-31

Immateriella tillgångar 352 326

Summa 352 326
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Not 13 Övriga immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Moderföretaget

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 128 670 127 072 1 136 1 134

Erhållen koncessionsrättighet – – – –

Inköp 57 433 1 598 55 2

Årets utrangering –220 – – –

Utgående ack. anskaffningsvärden 185 883 128 670 1 191 1 136

Ingående avskrivningar –31 010 –17 630 –953 –782

Årets avskrivningar enligt plan –10 723 –13 380 –69 –171

Utgående ack. anskaffningsvärden –41 733 –31 010 –1022 –953

Utgående planenligt restvärde 144 150 97 660 169 183

Bedömd nyttjandeperiod för immateriella anläggningstillgångar är 5–10 år. 

Not 14 Inventarier
Koncernen Moderföretaget

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 24 331 22 148 6 939 6 082

Omklassificeringar – – – –

Inköp 4 343 2 217 564 881

Nedskrivningar – –24 – –24

Årets utrangering –1 131 –10 – –

Utgående ack. anskaffningsvärden 27 543 24 331 7 503 6 939

Ingående avskrivningar –19 238 –17 066 –4 745 –3 978

Årets avskrivningar enligt plan –3 104 –2 182 –775 –767

Årets utrangering 856 10 – –

Utgående ack. avskrivningar –21 486 –19 238 –5 520 –4 745

Utgående planenligt restvärde 6 057 5 093 1 983 2 194

Framtida leasingavgifter avseende finansiella leasingavtal med en återstående löptid:

Koncernen

2018-12-31 2017-12-31

(KSEK) Nominellt Nuvärde Nominellt Nuvärde

Mindre än 1 år 486 464 460 438

Längre än 1 år men högst 5 år 602 538 474 430

Längre än 5 år – – – –

Summa 1 088 1 002 934 868

Not 15 Andra tekniska anläggningar

Koncernen

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 148 –

Inköp 482 6 148

Utgående ack. anskaffningsvärden 6 630 6 148

Ingående avskrivningar – –

Årets avskrivningar enligt plan –577 –

Utgående ack. avskrivningar –577 –

Utgående planenligt restvärde 6 053 6 148

Andra tekniska anläggningar är hänförligt till Sävsjö Biogas AB. I samband med investeringen 
uppstod ett koncernmässigt övervärde vilket är hänförligt till anläggningen. 

Not 14 Inventarier, forts
Finansiella leasingavtal
Koncernens finansiella leasingavtal avser leasing av 8 (7) personbilar.

Koncernen

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 150 3 916

Inköp 2 109 639

Försäljning –1 303 –1 404

Utgående ack. anskaffningsvärden 3 956 3 150

Ingående avskrivningar –1 708 –2 016

Försäljning 901 761

Årets avskrivningar enligt plan –589 –453

Utgående ack. avskrivningar –1 396 –1 708

Utgående planenligt restvärde 2 560 1 442

Total summa inventarier 8 617 6 535
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Not 16 Andelar i koncernföretag

Moderföretaget

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 117 734 118 827

Inköp 4 413 46

Försäljning –1 104 –1 052

Nedskrivningar 0 –87

Utgående anskaffningsvärde 121 043 117 734

I koncernen ingår följande dotterföretag per den 31 december 2018:

Företagets namn
Antal 

andelar
Kapital-
andel %

Bokfört värde
(KSEK) 2018

Bokfört värde
(KSEK) 2017

OX2 AB 10 000 100% 116 080 116 080

OX2 TCM AB 1 000 100% 100 100

Utellus AB 1 000 0% – 100

Biond Holding AB 910 91% 404 404

OX2 Distributed Solutions AB 455 91% 4 459 46

Enstar AB 104 000 0% – 1 004

Summa 121 043 117 734

Företagets namn Org nr Säte
Eget kapital

inkl. årets resultat Resultat

OX2 AB 556675-7497 Stockholm 264 896 163 573

OX2 TCM AB 556749-1534 Stockholm 1 416 941

Biond Holding AB 556889-1567 Stockholm 452 48

OX2 Distributed Solutions AB 559136-6223 Stockholm 6 813 1 918

Samtliga dotterföretaget konsolideras i koncernen. Rösträttsandelen i de dotterföretag som ägs direkt av moderföretaget 
skiljer sig inte från den ägda andelen stamaktier. Det totala ägandet för innehavare utan bestämmande inflytande uppgår för 
perioden till 6 713 KSEK (5 796).

Not 17 Pågående arbete för annans räkning

Koncernen

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31

Yxpila – 226 542

Ponsivuori 99 953 –

Ribäcken 68 474 –

Verhonkulma 44 933 –

Långmossa 41 421 2 466

Orrberget 16 785 –

Halsua 10 408 –

Kröpuln 2 160 1 880

Övrigt 8 297 –

Utgående redovisat värde 292 431 230 888

Pågående arbete avser nedlagda kostnader för respektive projekt. 

Not 18 Kundfordringar

Koncernen Moderföretaget

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Kundfordringar, brutto 382 428 56 921 30 26

Reserv för osäkra fordringar – – – –

Summa kundfordringar, netto efter reserv för osäkra fordringar 382 428 56 921 30 26

Ledningen bedömer att redovisat värde för kundfordringar, netto efter reserv för osäkra fordringar, överensstämmer med 
verkligt värde. 

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31

Koncernen
Åldersanalys kundfordringar

Brutto Reserv osäkra 
kundfordringar

Brutto Reserv osäkra 
kundfordringar

Ej förfallna 377 439 – 23 229 –

Förfallna 30 dagar 890 – 32 979 –

Förfallna 31-60 dagar 1 489 – 54 –

Förfallna 61-90 dagar 145 – 41 –

Förfallna > 90 dagar 2 465 – 618 –

Summa 382 428 – 56 921 –

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31

Moderbolag
Åldersanalys kundfordringar

Brutto Reserv osäkra
kundfordringar

Brutto Reserv osäkra
kundfordringar

Ej förfallna 30 – 26 –

Förfallna 30 dagar – – – –

Summa 30 – 26 –

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen Moderföretaget

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Övriga förutbetalda kostnader 5 658 4 231 1 830 1 502

Förutbetald hyra 2 168 2 121 1 600 1 602

Förutbetalda byggkostnader 160 127 370 523 – –

Upplupna intäkter såld el 10 962 11 693 – –

Upplupna projektintäkter 27 743 87 110 – –

Övriga upplupna intäkter 8 632 5 427 – –

Summa 215 290 481 105 3 430 3 104

Not 20 Aktiekapitalets utveckling

Händelse
Förändring, 

aktiekapital SEK
Totalt aktie- 
kapital i SEK

Antal A-Aktier/
förändring

Antal B-aktier/
förändring Kvotvärde

Bolaget registrerades 100 000 100 000 1 000 – 100

Nyemission 1 905 101 905 100 905 – 1

Omvandling av aktier serie A till serie B – 101 905 –49 977 49 977 1

101 905 51 928 49 977 1,00

Aktiekapital: 101 905 aktier till ett kvotvärde på 1 kr fördelat på 51 928 aktier av serie A, 49 977 aktier av serie B och inga 
 preferensaktier. En aktie av serie A berättigar till 10 röster och aktier av serie B berättigar till en röst vardera.
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Not 21 Övrigt tillskjutet kapital
I samband med omstrukturering under 2011 erhöll Peas Industries AB ett kapitaltillskott om 72 836 KSEK. 

Not 22 Omräkningsreserv och säkringsreserv

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven omfattar valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från 
de dotterbolag och filialer som har upprättat sina finansiella rapporter i euro eller norska kronor. 

Säkringsreserv
Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde 
på ett kassa flödesinstrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte inträffat.

Not 23 Obeskattade reserver

Moderföretaget

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31

Periodiseringsfond tax 2017  7 900 7 900

Periodiseringsfond tax 2018 41 000 41 000

Periodiseringsfond tax 2019 53 000 –

Överavskrivning 318 290

Summa 102 218 49 190

Not 24 Långfristiga skulder

Koncernen

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31

Förfaller till betalning  
2 - 5 år efter balansdagen:

Finansiering ny förbehandlingsanläggning 10 800 –

Finansiell leasing 1 895 990

Projektfinansiering * 423 228 –

Koncessionsskuld 57 624 58 985

Förfaller till betalning senare än 5 år 

efter balansdagen:

Finansiering ny förbehandlingsanläggning 15 930 –

Koncessionsskuld 30 899 23 594

Summa 540 376 83 569

*  Avser finansiering av byggnationen av projekten Långmossa, Ribäcken, Ponsivuori och Verhonkulma. 
Lånen från IKEA Oy har en fast ränta om 2%. Lånet löper under byggnationstiden och parken planeras 
färdigställas Q1 2020.

Not 25 Derivatinstrument

Valutaterminer Koncernen

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31

Värdeförändring valutasäkring per balansdatum –15 685 –979

Summa –15 685 –979

Utestående valutaterminskontrakt 2018-12-31 2017-12-31

Förfalloår 2018 EUR EUR

Belopp (EUR) – 45 800

Genomsnittlig kontraktskurs – 9,694

Terminskurs per 2018-12-31 – 9,850

Förfalloår 2019 EUR EUR

Belopp (EUR) 58 650 39 500

Genomsnittlig kontraktskurs 9,994 9,958

Terminskurs per 2018-12-31 10,275 9,850

Förfalloår 2020 EUR EUR

Belopp (EUR) 21 890 –

Genomsnittlig kontraktskurs 10,339 –

Terminskurs per 2018-12-31 10,275 –

Ränteoptioner Koncernen

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31

Värdeförändring ränteoption per 2018-12-31 – 528

Summa – 528

Utestående ränteoptioner 2018-12-31 2017-21-31

Förfalloår 2018 EUR EUR

Nominellt belopp (EUR) – 31 200

Summa Derivatinstrument Koncernen

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31

Värdeförändring per 2018-12-31 -15 685 -451

Summa -15 685 -451

Peas använder sig av valutaderivat som säkring mot fluktuationer i valutakurser. Derivat-
instrument ger en orealiserad värdeförändring avseende valutasäkringar som är en del 
av kassaflödessäkringar för projekten Brännliden, Castles, Högkölen, Lehtirova, Orrberget, 
Snow White, Stigshöjden och Valhalla. Peas tillämpar säkringsredovisning av finansiella instru-
ment i enlighet med IFRS 9. Det innebär bland annat att värdeförändringar i olika derivat som 
anskaffats för säkring av kassaflödesrisker redovisas mot eget kapital. Nominellt belopp för 
utestående valutaterminskontrakt uppgår per den 31 december 2018 till 812,5 MSEK (837,3). 
Marknadsvärdet för utestående valutaterminskontrakt per den 31 december 2018 uppgick 
till -15,7 MSEK (-1,0) . Uppgifterna för värderingen av derivatinstrument har inhämtats från 
bankerna vilken vi bedömer är i enlighet med nivå 2 värderingen då den baseras på diskonte-
rade kassaflöden med hjälp av marknadsdata per bokslutsdatum. Det fanns inga utestående 
optioner per 31 december 2018. Under 2018 har en realease gjorts av valutasäkringar där 
kassaflödet redan inträffat. Release för 2018 uppgår netto till 5,1 MSEK.
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Not 26 Förskott från kunder
Koncernen

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31

Förskott från kunder projekt Brännliden 75 332 –

Förskott från kunder projekt Lingbo 74 293 147 747

Förskott från kunder projekt Tönsen 33 793 67 745

Förskott från kunder projekt SnowWhite 10 030 –

Förskott från kunder projekt Stigshöjden 6 452 24 766

Förskott från kunder projekt Lehtirova – 99 179

Förskott från kunder projekt Raskiftet – 78 824

Förskott från kunder projekt Högkölen – 33 390

Förskott från kunder projekt Orrberget – 24 843

Förskott avseende projekt Långmossa – 7 233

Förskott från kunder projekt Enstar 1 066 1 359

Förskott från kunder projekt Bio 600 –

Summa 201 566 485 087

Not 27 Övriga kortfristiga skulder
Koncernen Moderföretaget

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Projektfinansiering – 183 795 – –

Moms 84 483 110 456 1 184 450

Köpeskilling förvärv av Åmot-Lingbo 48 693 48 693 – –

Erhållet bidrag Naturvårdsverket 1 337 16 000 – –

Kortfristig del koncessionsskuld 10 856 11 797 – –

Skuld avseende förvärv av Sävsjö Bio AB – 4 196 – –

Energiskatt 1 637 2 198 – –

Källskatt 3 054 2 111 461 477

Kortfristig del skuld finansiell leasing 665 451 – –

Övriga poster 15 84 8 21

Summa 150 740 379 781 1 653 948

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen Moderföretaget

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna projektkostnader 9 980 32 052 – –

Upplupna personalkostnader inkl. sociala avgifter 60 227 36 424 20 345 7 984

Förutbetalt statligt stöd 19 037 – – –

Upplupen kostnad såld el 11 122 7 847 – –

Upplupna konsultkostnader 5 309 3 684 – 721

Upplupen energiskatt – 2 639 – –

Upplupna byggkostnader 55 792 2 064 – –

Upplupna driftskostnader – 1 108 – –

Förutbetalda intäkter 2 923 2 725 – –

Övriga poster 3 985 2 322 935 318

Summa 168 375 90 865 21 280 9 023

Not 29 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter

Koncernen Moderföretaget

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Aktier i dotterbolag 29 917 25 – –

Bankmedel 59 782 71 368 – –

Summa 89 699 71 393 – –

Spärrade bankmedel redovisas även under likvida medel i balansräkningen.

Eventualförpliktelser
Koncernen Moderföretaget

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Motförbindelse 1) 743 607 1 014 790 604 935 1 019 625

Moderbolagsgaranti mot externa leverantörer 
och köpare 2) 1 122 532 584 637 1 228 333 584 637

Summa 1 866 139 1 599 427 1 833 268 1 604 262

1) Peas Industries AB och OX2 Construction AB har ingått en motförbindelse gentemot Atradius Credit Insurance NV i anledning av att 
 Atradius Credit Insurance NV har ställt ut fullgörandegaranti gentemot Austri Raskiftet DA i anledning av Entreprenad avtal (EPC) daterat 
5 augusti 2016 gällande byggnationen av projektet Raskiftet. Enligt motförbindelsen skall Peas Industries AB och OX2 Construction AB ersätta 
Atradius Credit Insurance NV för det fall Atradius Credit Insurance NV tvingas infria sin borgensförbindelse. Det sammanlagda beloppet av 
borgensförbindelsen på koncernnivå per 2018-12-31 uppgår till ca 29,2 MSEK och på moderbolagsnivå till ca 29,2 MSEK.

Peas Industries AB och OX2 Construction AB har ingått en motförbindelse gentemot Atradius Credit Insurance NV i anledning av att 
 Atradius Credit Insurance NV har ställt ut betalningsgaranti gentemot Windfarm Högkölen AB i anledning av Entreprenadavtal (CATA) daterat 
22 november 2016 gällande byggnationen av projektet Högkölen. Enligt motförbindelsen skall Peas Industries AB och OX2 Construction 
AB ersätta Atradius Credit Insurance NV för det fall Atradius Credit Insurance NV tvingas infria sin borgensförbindelse. Det sammanlagda 
 beloppet av borgensförbindelsen på koncernnivå per 2018-12-31 uppgår till ca 37,9 MSEK och på moderbolagsnivå till ca 37,9 MSEK.

Peas Industries AB och OX2 Construction AB har ingått en motförbindelse gentemot Atradius Credit Insurance NV i anledning av att Atradius 
Credit Insurance NV har ställt ut betalningsgaranti gentemot Lehtirova Wind AB i anledning av Entreprenadavtal (CATA) daterat 11 augusti 
2016 gällande byggnationen av projektet Lehtirova. Enligt motförbindelsen skall Peas Industries AB och OX2 Construction AB ersätta Atradius 
Credit Insurance NV för det fall Atradius Credit Insurance NV tvingas infria sin borgensförbindelse. Det sammanlagda beloppet av borgens-
förbindelsen på koncernnivå per 2018-12-31 uppgår till ca 71,5 MSEK och på moderbolagsnivå ca 71,5 MSEK.

Peas Industries AB, OX2 Construction AB och OX2 Wind Finland AB har ingått en motförbindelse gentemot Atradius Credit Insurance NV i 
anledning av att Atradius Credit Insurance NV har ställt ut betalningsgaranti gentemot Ykpihlaja WInd Oy i anledning av aktieöverlåtelse-
avtal och EPC-avtal i anledning av försäljningen och uppförandet av Ykspihlaja vindkraftverksparken daterade 23 februari 2017. Enligt 
motförbindelsen skall Peas Industries AB och Ox2 Construction och OX2 Wind Finland AB ersätta Atradius Credit Insurance NV för det fall 
Atradius Credit Insurance NV tvingas infria sin borgensförbindelse. Det sammanlagda beloppet av borgensförbindelsen på koncernnivå per 
2018-12-31 uppgår till ca 17,1 MSEK och på moderbolagsnivå till ca 17,1 MSEK.

Peas Industries AB och OX2 Construction AB har ingått två motförbindelser gentemot Atradius Credit Insurance NV i anledning av att Atradius 
Credit Insurance NV har ställt ut två betalningsgarantier gentemot Ellevio AB i anledning av anslutning av vindkraftverk vid Tönsen i Bollnäs 
kommun samt anslutning av vindkraftverk vid Åmot-Lingbo i Ockelbo kommun daterade den 15 december 2017. Enligt motförbindelsen skall 
Peas Industries AB och OX2 Construction AB ersätta Atradius Credit Insurance NV för det fall Atradius Credit Insurance NV tvingas infria sina 
borgensförbindelser. Det sammanlagda beloppet av borgensförbindelserna på koncernnivå per 2018-12-31 uppgår till ca 267,9 MSEK och på 
moderbolagsnivå till ca 267,9 MSEK.

Peas Industries AB, OX2 Construction AB och OX2 Wind Production AB har ingått en motförbindelse gentemot Euler Hermes SA i anledning 
av att Euler Hermes SA har ställt ut en fullgörandegaranti gentemot Albatros Projects VII S.á.r.l. i anledning av ett ramavtal, två aktieöver-
låtelseavtal och två EPC-avtal i anledning av försäljningen och uppförandet av två vindkraftverksparker vid Tönsen i Bollnäs kommun och 
vid Åmot-Lingbo i Ockelbo kommun daterat den 15 december 2017. Enligt motförbindelsen skall Peas Industries AB, OX2 Construction AB 
och OX2 Wind Production AB ersätta Euler Hermes SA för det fall Euler Hermes SA tvingas infria sin borgensförbindelse. Det sammanlagda 
 beloppet av borgensförbindelserna på koncernnivå per 2018-12-31 uppgår till 312,0 MSEK och på moderbolagsnivå till ca 312,0 MSEK.

Peas Industries AB och OX2 Construction AB har ingått två motförbindelser gentemot Atradius Credit Insurance NV i anledning av att 
Atradius Credit Insurance NV har ställt ut två betalningsgarantier gentemot WPD construction Sweden AB i anledning av el anslutningen av 
vindkraftverk Brännliden daterade den 27 juli 2017. Enligt motförbindelsen skall Peas Industries AB och OX2 Construction AB ersätta Atradius 
Credit Insurance NV för det fall Atradius Credit Insurance NV tvingas infria sina borgensförbindelser. Det sammanlagda beloppet av borgens-
förbindelserna på koncernnivå per 2018-12-31 uppgår till ca 8,0 MSEK och på moderbolagsnivå till ca 8,0 MSEK

2) Utöver det har Peas Industries AB ställt moderbolagsgaranti till säkerheter för OX2 Construction AB:s förpliktelse gentemot motparter i 
entreprenadavtalen för pågående byggprojekt och Biond Production Helsingborg AB för dotterbolagets låneåtagande hos Swedbank. Peas 
Industries AB har också ställt moderbolagsgaranti till säkerhet för OX2 Wind Finland AB och dess dotterbolag för finansiering av projektet 
”Castles” i Finland.
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Not 30 Kassaflödesanalys
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen  Moderföretaget

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Avskrivningar/nedskrivningar 14 511 16 015 843 1 048

Summa 14 511 16 015 843 1 048

Upplysning om betalda och erhållna räntor
Koncernen
Under året uppgick betald ränta till 257 KSEK (29) och erhållen ränta till 377 KSEK (40).

Moderföretaget
Under året uppgick betald ränta till 1 KSEK (0) och erhållen ränta till 377 KSEK (166).

Not 31 Händelser efter räkenskapsårets utgång
I februari 2019 tecknades ett avtal med Ardian Infrastructure, om försäljningen av projekträttigheter och byggnationen 
av projekt Åndberg 53 vindkraftverk (250 MW) i Sverige. 

I april 2019 tecknades avtal med Stadtwerke München, Eidsiva Energi and Gudbrandsdal Energi om byggnation av 
projekt  Kjølberget 13 vindkraftverk i Norge. Vindkraftsparken planeras producera ca 195 GWh per år.

I maj 2019 har en namnändring gjorts av moderbolaget OX2 Group AB till Peas Industries AB.

Not 32 Förslag till resultatdisposition (kronor)
Förslag till resultatdisposition (kronor)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Fritt eget kapital 162 682 229

Årets resultat 135 774 900

Summa 298 457 129

Utdelning till aktieägarna 981,31 kr per aktie 100 000 000

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 198 457 129

Summa 298 457 129

Utdelningsbeloppet är beräknat på antalet utestående aktier per den 31 december 2018, det vill säga 101 905 aktier.

Not 33 Godkännande av finansiella rapporter
Årsredovisningen fastställdes av styrelsen och godkändes för utgivning den 13 juni 2019.

Intygande
Styrelsen och den verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisnings-
lagen samt RFR 1.3 och 2.3 och ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen 
ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsent-
liga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att 
koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Standards (IFRS) såsom de antagits av EG, och ger en 
rättvisande bild av koncernens ställning och resultat och att förvaltnings berättelsen för koncernen ger en rättvisande 
översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat som beskriver väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer som företaget står inför. 

Stockholm den 13 juni 2019

Johan Ihrfelt Thomas von Otter Anna-Karin Eliasson Celsing  
Styrelseordförande,   
Verkställande direktör

Jan Örtegren Johan Wieslander Niklas Midby 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 13 juni 2019  
Deloitte AB

Jonas Ståhlberg 
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Peas Industries AB
organisationsnummer 556829-4515
 
Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Peas Industries AB för räkenskapsåret 2018-01-01 
– 2018-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 44–83 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisnings lagen och ger en i alla väsentliga  avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 
31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt årsredovisningslagen.  Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
 finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, 
och års  redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
 Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och  koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen finns på 
sidan 1–43 men innefattar inte årsredovisningen, koncernredo-
visningen och vår revisionsberättelse avseende dessa.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
 uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-

redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande  direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings lagen 
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de 
antagits av EU. 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 förhållan-
den 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 revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktig-
heter 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av  
års  redovisningen finns på  Revisorsinspektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
 beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och  
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för Peas Industries AB för 
räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 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 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
 fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncer-
nens 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, eller

▪   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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
 beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 13 juni 2019
Deloitte AB

Jonas Ståhlberg
Auktoriserad revisor
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