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Om Peas Industries
På Peas Industries drivs vi att av 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; miljömässiga, sociala och ekonomiska.
Peas Industries 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 2019 till 5 160 MSEK.
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odlingscontainer.
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VD har ordet

VÄLKOMMEN TILL PEAS INDUSTRIES
Intresset för bolag och teknologier med syfte att skapa ett hållbart samhälle har ökat markant de senaste åren. Vi etablerade
våra första bolag med detta syfte redan för 15 år sedan. Det tar tid
att skapa hållbara och kloka organisationer, testa teknologier
samt utveckla långsiktigt hållbara affärsmodeller. Våra bolag
befinner sig i alla typer av faser men har samtliga höga ambitioner
att driva förändring mot hållbarhet och cirkularitet i sina respektive sektorer.

Våra bolag har under året
som gått byggt mer vindkraft, framställt mer
biogas och biogödsel, odlat
mer bladgrönt, installerat
ett stort antal solcellsrespektive geoanläggningar och producerat mer
förnybar energi än något
annat tidigare år

Våra bolag har under året som gått byggt mer vindkraft, framställt
mer biogas och biogödsel, odlat mer bladgrönt, installerat ett stort
antal solcells- respektive geoanläggningar och producerat mer
förnybar energi än något annat tidigare år.
Koncernens omsättning ökade från 4 365 MSEK till 5 160 MSEK
samt rörelseresultatet från 336 MSEK till 353 MSEK. För oss och
förhoppningsvis även omvärlden är våra siffror ett bevis på hur
hållbart företagande går att kombinera med god lönsamhet.
Utifrån dessa erfarenheter vill vi göra mer. Vi söker de stora
utmaningarna. De som ger störst positiv påverkan på samhället
och som just därför har potentialen att skapa stor kommersiell
framgång. Vi kan inte vara bäst på allt. Områdena förnybar energi,
cirkulär

bioekonomi,

livsmedelsteknologier

samt

socialt

transformativa bolag är områden vi är intresserade av och gärna
gör fler investeringar inom.
Vi anser att det är viktigt att säkerställa den sociala hållbarheten i
de bolag som vi äger. Vi är övertygade om att icke-hierarkiska,
inkluderande, öppna och modiga företagskulturer är en nödvändighet för att vara relevant i dagens samhälle. Och även en förutsättning för fortsatt affärsmässig innovation och utveckling.

Foto: Christian Gustavsson

Det krävs en hel del för att nå det större bolagets framgång. Vi
finns för att kunna bidra till detta med erfarenheter och de resurser som vi har tillgängliga. Med det enda syftet att skapa än mer
entreprenöriellt, klokt och långsiktigt företagande.

Johan Ihrfelt, VD Peas Industries
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2019 I KORTHET

2019 i korthet samt
ekonomisk utveckling 2015–2019

NETTOOMSÄTTNING (MSEK)
(2018: 4 365)

RÖRELSERESULTAT (MSEK)
(2018: 336)

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
(2018: 356)

5 160
353
350
2015

2016

2017

2018

2019

NETTOOMSÄTTNING (MSEK)

1 624,3

1 122,6

2 338,6

4 364,7

5 159,6

RÖRELSERESULTAT (MSEK)

72,7

122,5

247,2

335,5

352,5

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER (MSEK)

72,3

122,5

257,3

356,4

349,8
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Vi bygger meningsfulla och lönsamma
bolag

WWF identifierar fem
principer företag måste
följa för en hållbar framtid;
en minimering av klimat
utsläppen och övergång till
förnybar energi, en kraftfull minskning av den
landyta som nyttjas och
tas i anspråk, ett åter
ställande av havet till god
hälsa, en eliminering av
avfall genom produkter
och tjänster anpassade till
en cirkulär ekonomi och en
omvärdering av framgång
där företag går över till att
mäta mer samhällsnyttiga
värden.*

01–02.
Medarbetare på
Peas Industries
Foto: Christian Gustavsson
* Our Planet: Our Business,
Världsnaturfonden (WWF)
https://www.wwf.se/
our-planet-our-business/
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AKTIVA OCH LÅNGSIKTIGA ÄGARE
KOMMERSIELLA BOLAG BIDRAR TILL EN BÄTTRE VÄRLD

Aktivt och långsiktigt ägande är inte bara nödvändigt med tanke

Vi grundade Peas Industries utifrån övertygelsen att kommersiella

på de samhällsutmaningar som våra företag tar sig an utan det är

bolag kan bidra till att skapa en bättre värld. De sociala, ekono-

även positivt för företagskulturen i bolagen.

miska och miljömässiga utmaningar som vi ser idag, kommer att
leda till fundamentala förändringar av vårt samhälle. Det kommer

Vi står inför ett spännande nästa steg med breddat engagemang

att påverka de flesta existerande affärsmodeller på ett substanti-

då vi även öppnar upp för nya bolag med olika mognadsgrad och

ellt sätt. Genom att förstå de bakomliggande krafterna, i kombina-

storlek, från relativt nybildade snabbväxande bolag till större bolag

tion med ett kommersiellt tänkande och en entreprenöriell

som har en bevisad affärsmodell och har etablerat sig på

förmåga, vill vi att Peas Industries ska spela en nyckelroll i den här

mark

naden. Vi vill investera i verksamheter som bidrar till en

transformationen.

positiv förändringskraft och eftersträvar att ligga långt fram i

utvecklingen av en hållbar och ekonomiskt attraktiv framtid.

VI SÖKER DE STORA UTMANINGARNA

Planet

Profit

People

För oss handlar det om att bygga meningsfulla och lönsamma

ÖPPNA OCH MODIGA FÖRETAGSKULTURER

bolag som förenar människans behov med omtanke om vår

Störst påverkan inom hållbarhet har Peas Industries som en aktiv

planet. Vi söker de utmaningar som har störst positiv påverkan på

och ansvarsfull ägare. Vi anser att det är viktigt att leda och säker-

HÅLLBARA I ALLA DIMENSIONER – PLANET – PEOPLE – PROFIT

samhället och som just därför har potentialen att skapa långsiktig

ställa den sociala hållbarheten i de bolag som vi äger. Vi är över

Peas hållbarhetsarbete utgår från tre dimensioner. Planet – Hur vår

kommersiell framgång.

tygade om att öppna, modiga och inkluderande företagskulturer

verksamhet både direkt och indirekt har en påverkan på vår

bidrar till både social hållbarhet och ekonomisk tillväxt.

naturliga miljö och hur vi ständigt strävar efter en så positiv påver-

de marknader där det finns möjlighet att göra positiv skillnad

Att vi har medarbetare med olika bakgrund och kompetenser är

företag men även alla människor vi kommer i kontakt med genom

genom att ta sig an stora globala utmaningar; storskalig förnybar

mycket viktigt för Peas Industries framgång. Det berikar den

vår verksamhet. Profit – Hur vi agerar på marknaden och ser till att

energi, cirkulär bioekonomi, hållbar matproduktion och decentra-

styrning och rådgivning vi ger våra bolag och hjälper oss att


vi har ett positivt avtryck i allt vi gör för våra kunder och andra

liserade energilösningar.

utvecklas som ägare och företagsbyggare.

intressenter. Vi mäter våra resultat i alla dessa tre dimensioner.

kan som möjligt. People – Hur vi påverkar människor både i våra

Peas Industries äger och driver företag som är aktiva på flera av

10 — ÅRSREDOVISNING 2019

ÅRSREDOVISNING 2019 — 11
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Våra bolag

Europas ledande utvecklare
av storskalig vindkraft

Nya samhällsnyttor från
organiskt avfall

Transformativa lösningar
för matproduktion

Hållbara och effektiva
energisystem till fastigheter

Smarta energilösningar till
mindre elförbrukare

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förny-

Biond är en biocirkulär affärspartner till

Bonbio grundades 2018 och är en helhets

Enstar är en oberoende samarbetspartner

Utellus är ett elbolag med en vision om ett

bar kraftproduktion, främst genom utbygg-

offentliga och privata företag inom avfall,

leverantör inom cirkulär odling och

till fastighetsbolag, industrier och större

100% förnybart och hållbart energisystem,

nad av storskalig vindkraft. Genom att

transport och jordbruk. Bolagets anlägg-

produktion av grödor. Bolaget har utvecklat

bostadsrättsföreningar som vill skräddarsy

decentraliserat och transparent. Utellus

ständigt öka tillgången av förnybar energi

ningar i Helsingborg och Sävsjö tar emot

ett koncept där matavfall och annat

effektiva energisystem för sina fastigheter

gör det enkelt för hushåll, lantbruk och

driver bolaget omställningen mot en håll-

organiskt avfall från hushåll, industrier, livs-

organiskt avfall behandlas och förädlas till

och verksamheter. Bolagets långa och

mindre bostadsrättsföreningar att ta

bar framtid.

medelsproducenter och jordbruk. Av avfal-

organisk växtnäring som sedan i sin tur

breda erfarenhet inom energibranschen

kontroll över sin egen produktion och

let producerar Biond biogas till transport-

används till att hydroponiskt och yteffek-

ger bästa förutsättning för att skapa

användning av förnybar el.

Inom storskalig landbaserad vindkraft har

sektorn, biogödsel till lantbruk och växt

tivt odla upp nya livsmedel i stadsnära

energieffektiva lösningar med stor utdel-

OX2 genom åren realiserat över 2 GW vind-

näring till livsmedelsproduktion.

odlingscontainrar.

kraft och har idag en stark projektportfölj,

ning för kunden inom två typer av sam-

Bolaget erbjuder elavtal märkt med Bra

arbeten, entreprenad och förvaltning.

Miljöval, andelar i vindkraftverk samt

vilket etablerar OX2 som en av de ledande

Tillsammans med lokala samarbets

Bonbio är i framkant med nya sätt att

Fokus i samtliga projekt ligger på förny-

helhetslösningar för solceller, batterilagring

aktörerna inom förnybar kraftproduktion i

partners verkar Biond för att hitta nya

framställa livsmedel till en växande

bar energi, låg driftkostnad och hög

och elbilsladdning.

Europa.

affärsidéer och nytt värde för det

befolkning och minska koldioxidutsläppen i

avkastning.

organiska avfallet.

jordbrukssektorn.

→ Läs mer om OX2, s. 18
→ Läs mer om Biond, s. 26
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VÄRLDEN STÄLLER OM TILL FÖRNYBAR ENERGI

Världen ställer om till
förnybar energi

Foto: Joakim Lagercrantz

Övergången från fossila bränslen till förnybar energi pågår för fullt. Världen
genomgår en enastående omvandling av ett energisystem till ett annat.
Tidsramen för att få det gjort är snäv och det händer just nu. Vind och sol är
de två största hjältarna i denna omvandling med storskalig vind i täten.

Foto: Joshua Newton
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VÄRLDEN STÄLLER OM TILL FÖRNYBAR ENERGI

VÄRLDEN STÄLLER OM TILL FÖRNYBAR ENERGI

01.
Demonstrationer
uppmärksammar klimatnödläget världen över
Foto: Pexels
02.
Intresset för storskalig
förnybar energi är mycket
starkt bland kapitalägare
Foto: Markus Spiske
*Wind Energy Europe:
Outlook to 2023, Wind
Europe
**Special Report Global
Warming of 1.5ﬁ°C, IPCC
2018

Wind Europe förutspår att ytterligare
kapacitet på upp till 90 GW kommer
att läggas till i Europa under de
kommande 5 åren. Det ger 277 GW
installerad vindkapacitet år 2023.
Merparten av denna kapacitet
kommer att vara landbaserad vindkraft där Sverige, Norge och Spanien
för närvarande visar vägen och där
Frankrike förutspås hämta ikapp
försprånget. När det gäller havsbaserad vindkraft beräknas tillväxten främst ske i Storbritannien,
Tyskland och Nederländerna*

framgång. En av de lösningar som näringslivet redan idag kan skala
upp med stor kommersiell framgång är vindkraft.

VINDKRAFT NU SUBVENTIONSFRI
På bara några år har landbaserad vindkraft utvecklats från en
teknologi beroende av statliga subventioner till att huvudsakligen
bli subventionsfri. Denna trend kommer att fortsätta mycket tack
vare den senaste generationen turbiner för land- och havs-
baserad vindkraft med högre torn, större rotorer och ökad effektkapacitet. Ytterligare innovationer finns vid horisonten, bl.a.
flytande vindkraftverk som kan öppna upp nya marknader för
havs
baserad vind. Vindkraft kommer att spela en nyckelroll i
utbyggnaden av förnybar produktion under de kommande tio
åren, vilket gör det möjligt för många europeiska länder att ställa
om sina energisystem på ett kostnadseffektivt sätt.

TEKNIKUTVECKLING OCH GENERATIONSSKIFTEN
Potentialen för vindkraft ligger inte bara i utbyggnaden av ny kapacitet utan även i ersättningen av befintliga turbiner i vindparker
som närmar sig slutet av sin livslängd, så kallad repowering. En
studie gjord av Wind Europe* visar att den installerade kapaciteten
mer än fördubblats och antalet turbiner minskat med en tredjedel
i repowering projekt där nya turbiner med en effektgrad som är
fyra gånger större än den avvecklade har installerats. Nedmonteringar av föråldrade vindparker följt av generationsskiften med
installation av moderna turbiner öppnar upp för stora effektivitetsvinster, och det är precis det som nu börjar hända. Teknik
utvecklingen visar vägen.

300m

Vindkraftens utveckling, mediantal Sverige. Källa: OX2

250m
200m

01

150m

KLIMATNÖDLÄGE

100m

Klimatförändring har blivit klimatkris, och på senare tid är klimat-

50m

forskarnas uttryck klimatnödläge. Det finns ingen tid att förlora.

2005

Nödläget är allvarligare och accelererar snabbare än de flesta

Effekt

forskare förväntat sig. Naturliga ekosystem och samhället står

Diameter
GWh/år

inför en katastrof om våra globala utsläpp av växthusgaser inte

2010

2015

0,85MW

2MW

2,8MW

4,3MW

4,5MW

Torso,

Ø52m

Ø90m

Ø110m

Ø136m

Ø150m

Malmö

2,2 GWh

5,4 GWh

8 GWh

15 GWh

16 GWh

2019

2020–21

Turning

minskar. Till riskerna räknas värmeböljor, hunger, översvämningar,
bränder, färskvattenbrist, döende hav, oandningsbar luft, natur

MIX AV FÖRNYBARA LÖSNINGAR

katastrofer som inte längre kan beskrivas som naturliga, ekono-

Lösningen ligger inte enbart i ett energislag såsom vind. Lösning-

misk kollaps, klimatkonflikter och massmigrationer.

arna på den globala energiutmaningen kommer att vara en mix av
olika energislag såsom vind, sol, våg, tidvatten, bio och geo i

FÖRNYBAR OMSTÄLLNING

kombination med energieffektivitet och flexibilitet, förbättrad

FN:s klimatpanel IPCC visar i sin rapport** att riskerna kan vara

02

energilagring och ett smart elnät som säkerställer att energi

hanterbara om vi stannar under 1,5 graders global uppvärmning.

AVYTTRING AV FOSSILT – INVESTERING I FÖRNYBART

används på det mest optimala sättet vid varje given tidpunkt.

Mitt i klimatnödläget slår klimatgröna skott ut och driver en

Intresset för storskalig förnybar energi är mycket starkt bland

Detta landskap av energi
initiativ, teknik och intelligens skapar

omställning till förnybar energi som lovar ett slut på den ökande

kapitalägare världen över tack vare en attraktiv avkastning över

otroliga affärsmöjligheter för företag att dra nytta av.

efterfrågan på olja och kol under 2020-talet, långt innan fossila

lång tid. Avyttringar från fossila investeringar följs i allt större takt

bränslen börjar närma sig att ta slut. De rena teknologierna är

av betydande investeringar i förnybart. Företag kommer återigen

Peas Industries gör just det med OX2 i spetsen inom den stor-

många, vissa är redan etablerade och kommer snart att vara de

att ta ledningen i att driva förändringar med sin förmåga att skala

skaliga vindkraftsindustrin. Sol och andra teknologier väntar runt

vanligaste källorna till elproduktion.

upp lösningar, skapa positiva effekter och långsiktig kommersiell

hörnet.
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VÅRA BOLAG: OX2

VÅRA BOLAG: OX2

492

OX2
Europas ledande utvecklare av
storskalig vindkraft

Vindkraftverk i pågående
förvaltningsavtal

20%

Marknadsandel av den

01.
Vindkraftstransport på

bevis på det värde och kvalitet OX2 erbjuder sina investerare. På

projektområde i Finland

intäktsidan har OX2 flera alternativ för att strukturera finansiering

Foto: Joakim Lagercrantz
02.

på lång sikt. Bland annat genom ett Power Purchase Agreement

OX2:s byggprojektledare

(PPA) där OX2 är investeraren behjälplig i att säkra intäkter från

Stefan samtalar med
närboende på ett lokalt
möte i projekt Valhalla,
Sverige

projektet. Ett PPA-avtal ingås vanligtvis med en större elför
brukare, elbolag eller ett elhandelsföretag.

Foto: Joakim Lagercrantz

svenska och finska vindkraften under byggnation

Peas Industries grundade OX2 2004 med övertygelsen att
kommersiella bolag kan driva den globala omställningen till
ett helt förnybart energisystem. Idag är OX2 Europas ledande
utvecklare av storskalig vindkraft och bolaget har en stadigt
växande projektportfölj.

över 2 GW vindkraft. Många kunder är återkommande, vilket är ett

väg till Castle

och i drift

78%

Personalökning under 2019

ERFARENHET AV STORA INFRASTRUKTURPROJEKT
OX2:s erfarna ingenjörer och byggledare involveras i tidigt skede
för att säkerställa att utformning av vindkraftsanläggning, produktion och kostnader optimeras. Teamet har lång erfarenhet av
större infrastrukturprojekt och riktar sig till etablerade leveran
törer vid upphandling av bl.a. vindkraftverk, infrastruktur och
fundament. OX2 projektleder byggnationen av vindparken med

01

totalentreprenadansvar gentemot köparen.

LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING AV VINDPARKER
När en vindpark tas i drift övertar OX2:s tekniska och kommersiella
team den dagliga övervakningen och optimeringen. Kunderna
består både av ägare till vindparker som byggts av OX2 där driften

ÖKAR TILLGÅNGEN PÅ FÖRNYBAR ENERGI

av anläggningen är en del av affären och av ägare till vindkraftverk

OX2 har tagit sig an en av vår tids största utmaningar. Genom att

som utvecklats och byggts av tredje part. OX2 hade vid utgången

öka tillgången på förnybar energi driver OX2 ständigt utvecklingen

av 2019 förvaltningsuppdrag för 492 vindkraftverk med en

mot en hållbar framtid. Vindkraft är OX2:s kärnprodukt, men

beräknad produktion om 5,9 TWh per år.

verksamheten breddas successivt i takt med att nya förnybara
energislag blir kommersiellt gångbara tack vare teknikutveckling

INVESTERARE I VINDKRAFT

och ökad efterfrågan.

Idag består OX2:s kunder huvudsakligen av finansiella investerare,
men även några stora energiförbrukare. Ingka Group, Allianz Capi-

OX2 arbetar med alla steg i värdekedjan av en vindkraftsetable-

tal Partners och Aquila Capital är exempel på återkommande

ring; från utveckling alternativt förvärv av projekträttigheter, via

kunder som investerar i vindkraft.
02

finansiering, försäljning och uppförande, fram till teknisk och
kommersiell förvaltning.

EGEN PROJEKTUTVECKLING OCH FÖRVÄRV
OX2 har en egen utvecklingsprocess som inleds med att identifiera lämpligt område vad gäller lokala förutsättningar såsom vindresurs, elnät och markägarförhållanden. Vidare innefattas även
miljökonsekvensbeskrivningar, produktionsberäkningar, utformning av vindparken och val av turbiner.
Dessutom arbetar OX2 med förvärv av existerande projekt och
samarbeten med andra utvecklare. Bolaget är specialiserat på att
Grundades: 2004

utvärdera och förvärva projekträttigheter från tillståndsutvecklare

Antal anställda: 139

och har expertis från förvärv av projekt under olika faser av

Huvudkontor: Stockholm

utvecklingsprocessen. Under de senaste åren har OX2 anskaffat

Marknadsnärvaro: Finland,

projekträttigheter om flera tusen megawatt vindkraft i Norden och

LOKAL NÄRVARO OCH SAMVERKAN

Frankrike, Litauen, Norge,

Europa och har en omfattande meritlista över komplexa projekt

OX2 tar stor hänsyn till miljö- och samhällspåverkan vid byggnation

Polen, Sverige

som tagits till byggstart.

av vindparker. Området runt byggplatsen, dess närboende, kultur-

Peas Industries äger 100%

STARK FINANSIELL KOMPETENS OCH PPA-AVTAL

sera. OX2 anser att det är viktigt att tillföra värde till bygden, genom

av bolaget

OX2 har en djup kunskap inom finansiering ifrån institutionellt och

ekonomiska resurser till närområdet, till det lokala näringslivet och

industriellt kapital och har under de senaste 15 åren realiserat

till miljön och dess återväxt.

arv och miljökrav är alla viktiga faktorer att väga in och kompen-
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VÅRA BOLAG: OX2 2019

OX2 2019

OX2 bygger över 1 GW
vindkraft i Norden

”OX2 leder omställningen mot en förnybar energisektor och har
en hög tillväxt och stark marknadsposition i Europa. OX2 fokuserar
också på att bibehålla positionen som en eftertraktad, engagerad
och motiverande arbetsgivare där ett sunt arbetsklimat och
livsbalans är i fokus”
PAUL STORMOEN, VD OX2

Under 2019 byggde OX2 14 vindparker i

Vindparker under byggnation 2019 var

Norden som motsvarar över 1 GW vindkraft

Brännliden (42 MW, Sverige), Hornamossen

och en investeringsvolym på cirka

(43 MW), Kjölberget (56 MW, Norge), Korke-

12 miljarder kronor. Sverige och Finland är i

akangas (45 MW, Finland), Kröpuln (30,1

särklass de länder där efterfrågan är som

MW, Finland), Långmossa (30 MW, Finland),

störst. Teknikutvecklingen inom vindkraft

Orrberget (33,1 MW), Ponsivuori (29,5 MW),

har gått oerhört snabbt, på bara några år

Storbacken (30,1 MW, Finland), Ribäcken

har effekten mångdubblats samtidigt som

(22,5 MW, Finland), Tönsen (116 MW,

Varför är vindkraften så viktig för den

kostnaderna sjunkit drastiskt. Kostnaden

Sverige), Verhonkulma (26 MW, Finland),

framtida energiförsörjningen?

för ny landbaserad vindkraft i Sverige ligger

Åmot-Lingbo (250 MW, Sverige), Åndberg

– Vindkraften kan snabbt minska

på under 40 öre/kWh för de bästa projek-

(286 MW, Sverige).

Intervju
Charlotte Unger Larson
VD SVENSK VINDENERGI, BRANSCHORGANISATIONEN FÖR VINDKRAFT I SVERIGE

koldioxidutsläppen, både genom att

ten, vilket gör vindkraften till det billigaste

02

kraftslaget som går att bygga ut idag.

ersätta kolkraft i våra grannländer och
genom elektrifiering av transporter och
industrin här hemma. Den fördubbling av

I Finland bygger OX2 ett av Nordens största

vindkraften som vi räknar med de

subventionsfria vindkraftsprojekt; Castle,

kommande fyra åren kan minska utsläp-

om totalt 25 vindkraftverk (107,4 MW) vilket

pen motsvarande nästan en fjärdedel av

blir OX2:s sjätte avtal med Ingka Group.

Sveriges utsläpp.

I Sverige byggs OX2:s största vindkrafts-

Vad krävs för fortsatt utbyggnad av

projekt hittills. Projekt Valhalla består av

vindkraftsmarknaden?

85 vindkraftverk och har en total installe-

– Med dagens optimistiska investerings

Planet

People

Profit

Under 2019 har OX2 haft pågående bygg-

OX2 har fokuserat på att stärka upp

OX2 omsatte 2019 4 906 MSEK (4 136)

nation av över 1 GW vindkraft i Norden med

ledande positioner och funktioner som

en förväntad årsproduktion om 3 TWh

People & Culture, Communication och

OX2 har under 2019 anslutit sig till FN:s

rad effekt om 366 MW. Anläggningen byggs

klimat förväntas utbyggnad fortsätta i

förnybar energi

Health and Safety

Global Compact (UNGC)

av OX2 på totalentreprenad och driftsätt-

hög takt. 2019 års rekordhöga andel vind

ning är planerad till våren 2020. Vindkraft-

på 20 TWh (14 % av elanvändningen)

Produktionen motsvarar en årlig besparing

Drygt 100 lokala möten har genomförts och

Under året har OX2 uppdaterat och

verken beräknas producera 1,1 TWh årligen

väntas bli över 45 TWh (30% av elanvänd-

på upp till 1,8 miljoner ton koldioxid när den

bygdepeng har betalats ut till 19 vindparker

implementerat en ny uppförandekod

– det motsvarar förbrukning av hushållsel

ningen) år 2023. För detta krävs att

tränger undan kol- och gaskraft i våra

i Sverige till ett värde av 2,8 MSEK

kring affärsetik, miljöhänsyn och socialt

för upp till 230 000 hushåll.

elnäten har kapacitet att leverera elen,

grannländer och/eller möjliggör elektrifi
ering av transportsektorn och industrin
OX2 är certifierat enligt miljölednings

ansvar
OX2:s hälsoindex var fortsatt högt på 99,2%

att tillståndsprocessen för vindkraften

01

väger in den stora klimatnyttan, att det

(99,3%). Inga större arbetsplatsolyckor har

OX2 har ett fortsatt starkt engagemang i

kommunala vetot tas bort och att fastig-

skett under 2019

samhällsdebatten och branschföreningar

hetsskatt som betalas för alla vindkraft-

systemet ISO 14001

verk går direkt till kommunerna där vindKönsfördelningen var 35% kvinnor (22%)

Under 2019 har OX2 ökat sitt fokus gällande

och 65% män (78%) av totalt 139 anställda

skogsavverkning för att minimera den

01.
(366 MW), Sverige
Foto: Joakim Lagercrantz

påverkan och det intrång som sker vid en

OX2 är ett bolag i stark tillväxt och personal-

vindkraftsetablering

styrkan har under 2019 ökat med 78%

Montering av

jämfört med 2018

Orrberget vindpark
(33,1 MW), Sverige
Foto: Joakim Lagercrantz

2019

139

2018
2017

02.
vindkraftverk vid

Antal anställda 2017–2019

78
59

kraft byggs i stället för till staten.

Valhalla vindpark

Hur ser framtiden ut för vindkraft och
attityder kring förnybar energi i stort?
– Vi förutspår större verk, mer havsbaserad vindkraft och en ökad elektrifiering i
samhället. Större förståelse för att vindkraft kan bidra till ett stabilt elsystem t ex.
genom att vindkraft levererar stöd
tjänster. Hållbarhetsfrågans betydelse
växer ytterligare och ger även en
konkurrensfördel. Det räcker inte med att
producera grön el utan branschen måste
ha ett grönt livscykelperspektiv.
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AVFALL BLIR VÄRDEFULLA RESURSER

Avfall blir
värdefulla resurser

Foto: Marc-Olivier Jodoin

Länge har avfall setts som ett problem, en kostnad och något att bränna eller
kassera. Den tiden är snart slut. Vi har inte råd att använda vårt jordklot som
ett skafferi med inbillade oändliga resurser och som en bottenlös soptunna.
Vi har redan slagit i taket vad gäller ändliga resurser och jordens kapacitet
att bryta ner avfall. Det är nu dags att avfall minimeras och omvandlas till
värdefulla resurser. Det är dags för den cirkulära bioekonomin.

Foto: Foodism360
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AVFALL BLIR VÄRDEFULLA RESURSER

Enligt Europeiska kommissionen* är ”övergången till
en mer cirkulär ekonomi,
där värdet på produkter,
material och resurser
behålls i ekonomin så länge
som möjligt och avfallsgenereringen minimeras
en nödvändig del i EU:s
arbete för att utveckla en
hållbar, koldioxidsnål,
resurseffektiv och
konkurrenskraftig
ekonomi.”

AVFALL BLIR VÄRDEFULLA RESURSER

02

biogödsel och växtnäring till åkrar och odlingar samt bladgrönt till
restauranger och skolor.

BIOGASEN – ETT FÖRNYBART DRIVMEDEL
Klimatnödläget kräver en enorm omställning från fossila bränslen
till förnybara. Redan etablerade storskaliga teknologier som soloch vindkraft beräknas täcka 50 procent av världens behov av
elektricitet år 2050 och på så sätt leda till en grön elektrifiering av
fordonsflottan***. Fler hållbara energislag kommer att behövas om
vi inte vill begränsa ekonomisk tillväxt.
Att skala upp tillverkningen av biogas är ett effektivt sätt att ta tillvara på det organiska avfallet som uppstår i våra samhällen och
genom rötningsprocessen omvandla det till förnybar biogas, ett
fossilfritt drivmedel för transportsektorn. Hittills har biogasen haft
svårt att konkurrera med den billigare naturgasen men dagarna för
fossila bränslen är räknade och biogasen blir nu ett utmärkt
substitut som framställs resurseffektivt och cirkulärt.

01

BIOGÖDSEL – DEN NÄRINGSRIKA BIPRODUKTEN
Växter och grödor är beroende av viktiga näringsämnen som
kväve och fosfor för att växa och frodas. Idag sker tillförseln av
växtnäring främst genom konstgödsel. Det är mineralgödsel där
kvävet framställts genom en mycket energikrävande metod och
fosforn genom brytning av fosfatmalm från några få reserver i
Afrika. Reserver som många menar kan upphöra inom en generation. Tillverkningen av mineralgödsel är således en mycket ohållbar
process både ur ett klimat-, resurs- och säkerhetsperspektiv.
Biogödsel produceras däremot cirkulärt och är en näringsrik
biprodukt som erhålls efter återvinning och rötning av biologiskt
avfall till biogas. Certifierad biogödsel används med fördel i
ekologiskt lantbruk där de viktiga näringsämnena återförs till

kretsloppet.

LÖSNINGEN FINNS I NATUREN

01.

Lösningarna finns redan framför våra ögon och har gjort det så

konsumtion utarmar jordens

länge det funnits liv på jorden. Naturen har hittat finurliga vägar att
skapa och underhålla liv genom naturliga kretslopp och cykler,

En oöverträffad tillväxt av
naturliga resurser
Foto: Bernard Hermant
02.

BIONÄRING – MATRESTER BLIR MAT IGEN
Vid sidan om biogas och biogödsel är bionäring en flytande närings
lösning som även den framställs genom rötning av matrester och

som t.ex. kolets kretslopp och fosfor- och kvävecyklerna. Kan vi

Biogasen är ett förnybart

bara härma dem i stor skala så kommer vi kunna hantera både

transportsektorn

poniska odlingar, dvs inomhusodlingar i vatten och utan jord, place-

bristen på naturresurser och överflödet av avfall på en och

Foto: Maskot Bildbyrå

rade oftast i stadsnära, urbana miljöer. Gamla matrester blir således

samma gång.

*Att sluta kretsloppet –

genom bionäringen ny mat igen genom att t.ex. färska kryddor och

I dag är vi 7,7 miljarder människor på jorden. År 2030 har den

CIRKULÄR AVFALLSHANTERING

Europeiska Kommissionen

siffran stigit till 8,5 miljarder, enligt en ny rapport från FN**. En


Ett sätt att härma naturen är att se till att vi återcirkulerar viktiga

växande befolkning, högre levnadsstandard och en oöverträffad

näringsämnen som vi använder som föda, tillbaka till naturen.

tillväxt av konsumtion begränsar jordens kapacitet att förse oss

Genom att samla in organiskt avfall från hushåll, rester från slakte-

med naturliga resurser. Istället för att vi minskar svinnet och åter-

rier, gödsel från gårdar, matrester från restauranger och livsmedel

använder resurser, slösas två miljarder ton matavfall bort varje år.

som inte kan säljas i butiker, kan vi ta vara på både energi- och

AKUT RESURSBRIST

drivmedel som används i

en EU-handlingsplan för den
cirkulära ekonomin –

**The 2019 Revision of World
Population Prospects, UN
***New Energy Outlook 2019,
Bloomberg New Energy
Finance (BNEF)

annat biologiskt avfall. Bionäringen lämpar sig väldigt väl för hydro-

bladgrönt odlas lokalt och klimatvänligt. Mängden biogödsel och
bionäring som behövs vida överskrider den begränsade produktion
som finns idag. Den är i princip begränsad till att kunna förse
nischade ekologiska odlingar.
Peas Industries ser en affärsmöjlighet i att effektivt samla in
samhällets organiska avfall och tillgodose ett växande behov av

näringsinnehåll. Det kan göras på flera sätt men ett av de mest

både biogas och biogödsel. Det gör vi genom vårt bolag Biond som

Vi står inför ett skriande behov av att snabbt förvandla en gammal

effektiva sätten är genom en anaerob nedbrytning, även kallad

idag går i bräschen för att etablera cirkulära avfallsanläggningar i

linjär ekonomi med sinande naturresurser till en modern cirkulär

rötning. En avfallsanläggning blir då istället något av en biocirkulär

Sverige. Anläggningarna verkar som biocirkulära industrier med

ekonomi som omfattar produktion av nya värdefulla produkter

industri där avfall förädlas till värdefulla produkter såsom biogas

avfallshantering som tjänst och biogas, biogödsel och bionäring

från olika avfallsströmmar.

för hållbara transporter, fjärrvärme för uppvärmning av byggnader,

som hållbara produkter.
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VÅRA BOLAG: BIOND

95 GWh

Biond
Nya samhällsnyttor från
organiskt avfall

01.
Den insamlade mängden
mat- och restavfall per
person i Sverige är 216 kg
varje år.

Biogas producerad årligen, motsvarande

Källa: Avfall Sverige

drivmedel för ca 315 bussar per år

200 000 ton
Organiskt avfall mottaget årligen

På Peas Industries vill vi ta hand om det som redan finns och ta
vara på det avfall som uppstår till följd av den livsstil vi människor
har idag. Peas Industries bolag Biond återvinner organiskt avfall och
omvandlar det till nya produkter och samhällsnyttor.

285 000 st
Antal hushåll vars matavfall hanteras årligen

01

Foto: Malin Kihlström

BIOCIRKULÄR INDUSTRI
Vad som tidigare var en avfallsanläggning kan vi idag betrakta som
en modern biocirkulär industri där Biond tar ansvar för hela kedjan,
från behandling av avfall till förädling och framställning av nya
produkter för transport, industri, lantbruk och konsumenter. Allt
detta samtidigt som utsläppen minskar, näringsämnen återförs till
kretsloppet och fossila bränslen konkurreras ur systemen.

HANTERAR CA. 200 000 TON ORGANISKT AVFALL ÅRLIGEN
Biond är en affärspartner till offentliga och privata företag inom
avfall, transport och jordbruk. Bolagets anläggningar i Helsingborg
och Sävsjö tar emot ca 200 000 ton organiskt avfall varje år;
sorterat organiskt hushållsavfall, industriellt avfall från storkök och
livsmedelsproducenter samt avfall från slakterier och jordbruk.

DRIVER OMSTÄLLNINGEN MOT FOSSILFRI TRANSPORTSEKTOR
Tillsammans med lokala samarbetspartners jobbar Biond aktivt
för att hitta nya affärsidéer och nytt värde för det organiska avfallet. Bolaget driver omställningen till en 100% fossilfri fordonsflotta
genom produktion av biogas som idag främst används som
bränsle till kollektivtrafik.

EN AV SVERIGES STÖRSTA BIOGASPRODUCENTER
Med en årlig total produktion om ca 95 GWh biogas och ca
190 000 ton biogödsel är Biond en av de största biogasproducenterna i Sverige. Biogasen framställs genom rötning av bland annat

Helsingborg
Biond driver och utvecklar anläggningen
med följande årlig kapacitet

mat- och slaktavfall och uppgraderas sedan till fordonsbränsle
som används i den lokala kollektivtrafiken, t.ex. Jönköpings läns
och Skånetrafikens stadsbussar.

Behandlat avfall: 131 000 ton
Biogasproduktion: 78 GWh
(motsv. cirka 9 miljoner liter bensin)
Biogödselproduktion: 130 000 ton

BIOGÖDSEL TILL ÅKRAR OCH JORDBRUK
Under biogasproduktionen tas näringsrika rester tillvara och blir till
biogödsel som säljs och distribueras till lantbruk och andra intressenter i närområdet. Bionds biogödsel innehåller alla de näringsämnen jorden behöver för att producera nya grödor. Biogödseln
förädlas även till flytande växtnäring som ett annat av Peas
Industries bolag, Bonbio, använder i hydro

ponisk och vertikal
odling. Läs mer om Bonbio på s. 34.

BIOCIRKULÄRA ANLÄGGNINGAR FÖRÄDLAR AVFALLET
Biond erbjuder kommuner och företag utveckling, drift och
Grundades: 2012
Antal anställda: 15
Antal anläggningar: 3
Huvudkontor: Stockholm

kommersiell förvaltning av anläggningar för cirkulär avfalls

Sävsjö
Biond driver och äger anläggningen med
följande årlig kapacitet
Behandlat avfall: 63 500 ton
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Peas Industries äger 91%

Biogasproduktion: 16 GWh

av bolaget

Biogödselproduktion: 62 000 ton

(motsv. cirka 1,2 miljoner liter bensin)

hantering. Bolaget driver för närvarande två biocirkulära anläggningar, en utanför Helsingborg och en i Sävsjö. Biond äger även ett
fjärrvärmeverk i Helsingborg som producerar cirka 7 GWh grön
fjärrvärme årligen. Till fjärrvärmeproduktionen används biogas
från en närliggande deponi och säljs därefter vidare till hushåll i
regionen.
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Biond 2019

01.

Ökad kapacitet och nya
samarbetsavtal

Biond producerar biogas
som säljs vidare som
förnybart drivmedel för
bussar, personbilar och
lastbilar. Foto: Pernilla Hed
02.
Biond använder organiskt
avfall som råvara i
produktionen av
biocirkulära produkter
som biogas och biogödsel
Foto: Elevatebeer

”Under 2019 har Biond fokuserat på den interna organisationen
och produktionsstabilitet, samtidigt som vi har rustat för ökad
lönsamhet och vässat erbjudandet mot kommuner och privata
aktörer inom avfallssektorn. Vi har skalat upp verksamheten i
Sävsjö och inlett nya samarbeten i Sverige och i utlandet”

Ett av Bionds strategiska mål är att hitta

Den närproducerade biogasen kommer att

möjligheter för utökad verksamhet i

användas som drivmedel för busstrafiken i

Helsingborg och Sävsjö. Genom ett antal

Jönköpings län.

Planet

People

Profit

Biond producerade 94 GWh biogas 2019

2019 har Biond haft ett hälsoindex på 94,7%

Biond omsatte 2019 85 MSEK (84,5 MSEk)

som ersätter fossila drivmedel inom

(94,2%)

strategin mot långsiktig lönsamhet och

HÖGRE EFFEKTIVITET I HELSINGBORG

Varför är en cirkulär avfallshantering så

ökad tillväxt påbörjats.

I Helsingborg har driftsättning av en ny

viktigt för Helsingborgs stad?

förbehandlingsanläggning medfört ökad

– Genom en långsiktig strategi och stora

SÄVSJÖ VÄXER MED NYTT AVTAL

kapacitet, större klimatnytta och en bättre

investeringar har Helsingborgs stad

Under våren 2019 blev Biond majoritets

arbetsmiljö för bolagets anställda.

lyckats bygga upp en komplett

ägare av anläggningen i Sävsjö och teck-

Förbehandlingsanläggningen gör att avfalls-

återvinningskedja där vi använder och

nade sedan ett 10-årigt avtal med Fordons-

hanteringen sker i helt sluten miljö och ger

maximerar nyttan av det organiska

Gas Sverige avseende produktion av cirka

en mycket mer effektiv process för rening

avfallet som uppstår. Helsingborg är ett

13 GWh biogas. Avtalet med FordonsGas

och sortering av inkommande organiskt

område där det bor många människor

innebär att anläggningen i Sävsjö kan växa

avfall än vad anläggningen hade tidigare.

och genom den rötningsprocess som
sker på Bionds anläggning så omvandlas

genom ökad produktion, utbyggnad och
rekrytering av personal. Biond är nu en

DANSKT MATAVFALL BLIR SKÅNSK BIOGAS

allt det oundvikliga matavfallet till nyttor

betydande aktör för avfallshantering i regio-

Biond har även vunnit en upphandling med

som biogas och biogödsel och återförs

nen. Avtalet innebär nästan en fördubbling

Helsingörs kommun gällande hantering av

på så sätt till regionen. Cirkulärt och

Bolaget har under 2019 investerat i en ny

av nuvarande biogasproduktion och Biond

stadens matavfall från våren 2020. Detta

klimatvänligt!

Könsfördelningen i organisationen var 20%

modern förbehandlingsanläggning som

kommer under 2020 att investera 6 miljoner

avtal innebär att anläggningen i Helsingborg

kvinnor (18%) och 80% män (82%)

långsiktigt hjälper anläggningen i

kronor i utbyggnad, varav 2,8 miljoner

för första gången tar emot matavfall från

Biogasen – vilka nyttor ger den idag och vad

Helsingborg att öka kapaciteten för

kronor kommer från Klimatklivet och Natur-

utlandet och visar förutsättningar och

ser ni att den kan bidra med i framtiden?

Personalstyrkan för Biond uppgick 2019 till

mottaget matavfall och höja kvaliteten i

vårdsverket. Klimatklivet är ett ekonomiskt

kompetens gällande kapacitet och

– Biogasen ersätter de fossila bränslen

15 anställda (11)

produktionen

stöd i syfte att gynna och främja initiativ

optimering av verksamheten.

som förut använts i allt från stadsbussar,

transportsektorn

2019 som ersätter motsvarande mängd
fossilt mineralgödsel

AVDELNINGSCHEF MILJÖSTRATEGI,
HELSINGBORGS STAD

nya avtal och processer under året, har

PETER FORHAUG, VD BIOND

Biond producerade 192 000 ton biogödsel

Intervju
Jens Gille

Bolaget har under 2019 samlat in

sopbilar och hemtjänstfordon. Det inne-

som minskar utsläpp av koldioxid och andra

194 500 ton organiskt avfall regionalt varav

I februari 2020 tillsattes Peter Forhaug

I december lämnades Biogasmarknads

Biond kan med sin expertis och långa

23 500 ton är matavfall från hushåll

som vd

bär att vi eliminerar bensin och diesel

utredningens betänkande över till reger

erfarenhet inom avfallshantering leda

från våra gator och sätter en standard för

ingen vilken innehöll viktiga förslag för en

vägen framåt för offentliga aktörer och

hur vi tror städer och regioner bör drivas

företag i omställningen till en cirkulär

mer hållbart och klimatvänligt. Biogasen

bioekonomi.

bidrar till ett robustare energisystem som

Bionds anläggningar är certifierade enligt

fortsatt utbyggnad av den svenska biogas

SPCR 120

produktionen
Biond har tecknat ett 10-årigt avtal med

växthusgaser.

01

02

blir mindre sårbart för globala prishöjningar och världspolitiken framöver.

FordonsGas Sverige avseende leverans av
ca 13 GWh biogas årligen. Den producerade

Vad är nästa steg i kommunens

biogasen kommer att användas som driv

hållbarhetsarbete?

medel för busstrafiken i Jönköpings län

– Helsingborg har i den bindande klimatoch energiplanen beslutat att avsätt-

Nytt avtal med Helsingörs kommun har

ningen av lokalt producerad biogas ska

också slutits 2019 för omhändertagande

öka med 15 procent till 2024 så vi arbetar

av matavfall från hushåll i kommunen

för fullt mot det. Ett exempel är den nya
stadsdelen Oceanhamnen och dess
installerade sorterande avloppssystem
”Tre rör ut”.

28 — ÅRSREDOVISNING 2019

ÅRSREDOVISNING 2019 — 29

STADSNÄRA OCH HÅLLBAR MATPRODUKTION

Stadsnära och
hållbar matproduktion

Foto: Holger Ellgaard

Vi vet sedan länge att produktionen av mat är en av de stora orsakerna
till klimatutsläpp. Bara jordbruket orsakar mer växthusgaser än alla våra
lastbilar, tåg och flygplan tillsammans. Om vi ska lyckas minska våra
utsläpp måste vi hitta betydligt fler klimatneutrala metoder för att mätta
en snabbt växande befolkning. Produktionen måste också bli
mer motståndskraftig mot de klimatförändringar vi redan ser.

Foto: Damien Kühn
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STADSNÄRA OCH HÅLLBAR MATPRODUKTION

01.

Enligt World Resource
Institute bidrar jordbruket
med nästan en fjärdedel av
de globala utsläppen av
växthusgaser, använder
37 procent av landmassan
(exklusive Antarktis) och
står för cirka 70 procent av
världens sötvattenuttag.*

DAGENS OHÅLLBARA OCH UTSATTA JORDBRUK
År 2050 måste jorden klara av att föda en befolkning på 10 miljarder människor. Samtidigt är en tredjedel av jordbruksmarken i
världen allvarligt påverkad av miljöförstöring och varje år går
24 miljarder ton odlingsbar mark förlorad på grund av industriellt
**

jordbruk, omfattande kemikalieanvändning, skogsavveckling och
klimatförändringar. En omställning till resurseffektiva odlingssätt
som tar hänsyn till yta, vatten och energi är både nödvändigt och
ofrånkomligt. Jordbruket kommer också behöva ta hänsyn till ett

Grödor och bladgrönt
odlas vertikalt och hydroponiskt i högteknologiska
inomhusmiljöer
Foto: Olle Nordell
02.
En tredjedel av jordbruksmarken i världen
är allvarligt påverkad av
miljöförstöring
Foto: Unsplash
*Better Indicators of

alltmer instabilt klimat med förlorade skördar på grund av extremt

Agriculture's Environ-

väder som en allt vanligare företeelse. Vi kommer behöva komplet-

Resource Institute

mental Impact – World

tera det traditionella jordbruket med ett klimatresilient alternativ

**Global Land Outlook,

som levererar stabila skördar året runt oavsett väder.

UNCCD 2017
***SLU Holding, press-

VAD ÄTER VI I FRAMTIDEN?

meddelande 20191001

Det går inte att förneka att vi behöver utveckla nya sätt att både
odla, förvara, konsumera, och återvinna vår mat på. Hållbart
producerade livsmedel med energi- och näringstätt innehåll
kommer att spela en avgörande roll för vår hälsa och livskvalitet i

01

framtiden.
Forskare och konsumenter är överens om att en minskning av
köttproduktionen är nödvändig för både klimatet och miljöns skull.
Det pågår ett proteinskifte där nya produkter från växtbaserade
källor och mer hållbara animaliska källor utvecklas. Odlat kött,
även kallat cellbaserat kött kan till exempel minska metan

02

utsläppen och få stopp på en plågsam djurindustri. Växtbaserade

Odlingen sker i vattenrännor fördelade på flera vertikala hyllsystem

alternativ som alger, svamp eller kikärtor med hög proteinhalt

inomhus. Energisnål LED-belysning ger den nödvändiga UV-strål-

odlas med lägre belastning för miljön redan idag. Livsmedel och

ningen och hydroponisk bevattning förmedlar växtnäring i

djurfoder baserade på insekter, mjölmaskar och fiskrens har

rännorna. Inga transporter behövs eftersom odlingen placeras i

potential att bli en av framtidens viktigaste proteinkällor.

anslutning till matbutiker, restauranger eller skolor där grödorna
säljs eller konsumeras direkt efter skörden.

MOT ETT CIRKULÄRT JORDBRUK
Jordbruket kommer med största sannolikhet för en överskådlig

DEN MEDVETNA KONSUMENTEN

framtid fortsätta att behövas i stor skala. Det måste dock föränd-

Varannan svensk kan tänka sig att ändra sina matval för miljön och

ras till att bli mer klimatneutralt och anpassas till de nya klimat

klimatet, enligt en undersökning*** från Sveriges lantbruksuniversi-

förhållanden som kommer att råda. Med den samtidigt tydliga

tet, SLU. Minska matsvinnet, handla mer närproducerat, ekologiskt

trenden av urbanisering där det uppskattas att två tredjedelar av

och vegetariskt är några exempel på åtgärder som flest kan tänka

världens befolkning kommer bo i storstäder 2050, är det tydligt att

sig. I undersökningen anger särskilt restaurangchefer att det är

det är i, och runt, våra storstäder som den största delen av maten

genom användning av närproducerade råvaror man har störst

kommer att behövas. Det finns därför anledning till att fundera på

möjlighet att minska matens påverkan på miljön och klimatet.

hur maten skall produceras lokalt i urban miljö. Samtidigt behöver
vi utveckla cirkulära odlingsmetoder som tar mindre landyta och

Efterfrågan på klimatsmart mat driver matindustrin mot att

naturresurser i anspråk och som återanvänder avfall och resurser

utveckla nya produkter och produktionssätt. Behovet av en

så mycket som möjligt.

cirkulär livsmedelsproduktion där avfall inte uppstår och resurser
behålls i ett kretslopp är allt större.

URBAN, VERTIKAL OCH HYDROPONISK ODLING
Det har hänt mycket inom foodtech-sektorn de senaste åren.

Peas Industries investerar i cirkulär matproduktion genom vårt

Högteknologiska innovationer gör det idag möjligt att odla grödor

bolag Bonbio, som utvecklar cirkulära odlingar anpassade till det

året runt, i helt kontrollerade inomhusmiljöer med ett betydligt

urbana landskapet. Bolaget erbjuder lokalt producerade, närings

mindre fotavtryck vad gäller vatten, näring, energi och mark

täta och smakrika grödor vilket ligger helt i linje med den medvetna

användning samt helt utan bekämpningsmedel. Ett exempel på en

konsumentens krav och den globala omställningen till mer resurs-

sådan typ av odling är vertikal hydroponisk odling.

effektiva odlingssätt.
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VÅRA BOLAG: BONBIO

Bonbio
Transformativa lösningar
för matproduktion

CIRKULÄR EKONOMI GENOM INNOVATION

01.
Hydroponiskt odlad sallat

Med hjälp av teknikens framfart och forskning kan producenter

från Bonbio

hitta nya sätt att framställa mat på. Idag odlas bladgrönsaker fort-

Foto: Bonbio
02.

farande till stor del på åkermark och i växthus med gammal teknik

Bonbios hortonom Martin

och stor miljöpåverkan. Bonbio kan med hjälp av nya tillväga

kontrollerar grödorna i

gångssätt producera livsmedel som genom hela livscykeln är

Foto: Olle Nordell

odlingscontainern

snällare mot klimat och natur.

03.
Flytande växtnäring
framställd cirkulärt från

EN HELHETSLEVERANTÖR INOM URBAN CIRKULÄR ODLING

Matindustrin befinner sig mitt i en omvälvande förändring.
Vad vi äter och hur maten produceras är helt avgörande för en
hållbar utveckling och tillväxt. Peas Industries bolag Bonbio
använder teknik, innovation och affärsutveckling för att etablera
transformativa lösningar för matproduktion på marknaden.

organiskt matavfall
Foto: Bonbio

Bonbio grundades 2018 och är idag en helhetsleverantör inom
cirkulär odling av grödor och bladgrönt. Bolaget har utvecklat ett
koncept där matavfall och annat organiskt avfall behandlas och

70 KG
Sallat producerad/m2/år

95%

Lägre vattenförbrukning än
traditionell odling

100%
Närproducerat livsmedel

förädlas till organisk växtnäring. Växtnäringen används sedan till
att odla fram nya grödor i högteknologiska odlingscontainrar
01

01

placerade nära städer och konsumenter. Möjligheterna att framställa olika livsmedel är oändliga och Bonbio testodlar och optime-

BONBIO GREENS

rar nya produktionsströmmar kontinuerligt.

Bonbio Greens är det bladgrönt Bonbio odlar idag. De växer utan
att belasta jorden och är färska, närodlade och obesprutade

ANVÄNDER FRAMTIDENS ODLINGSPROCESSER

grödor som kan sås och skördas året om. Bonbio forskar även på

Bonbio använder den egenframställda växtnäringen i hydroponisk

andra livsmedel, t.ex. hållbar framställning av alger och proteiner.

vertikal containerodling. Det är precisionsodling där produktens
kvalitet garanteras av Bonbios hortonomer genom bevakning och
optimering av näring, bevattning, temperatur och LED-belysning.
Odlingen sker yteffektivt i flera vertikala hyllsystem i containern, i
en helt stängd och kontrollerad miljö utan risk för skadedjur och
utan bekämpningsmedel. Dessutom används 95% mindre vatten
än i traditionell odling genom bevattning i kretslopp utan läckage.

03

BONBIO NUTRIENTS
Bonbio Nutrients tillverkas helt utan fossila bränslen och förädlas
från biogödsel som framställts från organiskt matavfall. Växt
näringen kan användas både för hemmaodling och för storskalig
hydroponisk produktion av växter och grönt. Idag produceras
växtnäringen av biogödsel från en av Sveriges största biogas
anläggningar utanför Helsingborg som drivs av Bonbios syster
företag Biond. Läs mer om Biond på sid. 26.
02
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Grundades: 2018

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER MINSKAR

KUNDERBJUDANDE MED LEVERANS AV BLADGRÖNT

Antal anställda: 4

Odlingscontainern kan med fördel placeras lokalt, nära konsu-

Bonbio samarbetar idag med företag, kommuner och restau-

Kontor: Stockholm,

menten eller kunden, som både genererar matavfallet men också

ranger kring utveckling av hydroponiska odlingar och optimerar

Helsingborg

är nyttjare av livsmedlet. På så vis minskas transporterna och det

både produktionsflödena och affärsmodellen ständigt. Bolaget

cirkulära kretsloppet sluts. Denna odlingsmetod kompletterar

arbetar systematiskt med att hitta nya återförsäljare och har ett

Peas Industries äger 91%

traditionellt jordbruk som står för en mycket stor del av jordens

flexibelt erbjudande när det kommer till placering av container,

av bolaget

utsläpp av växthusgaser.

mängd gröda eller förpackningsdesign.
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Bonbio 2019

Produktutveckling, optimering
och samarbeten

01.
Odlingscontainer utanför
IKEA varuhuset i Malmö.
Ett av Bonbios projekt
under 2019
Foto: IKEA

Intervju Georg Carlsson
UNIVERSITETSLEKTOR & DOCENT

”Under 2019 har Bonbio stärkt upp sin interna organisation
och säkrat expertis inom de för verksamheten avgörande
områden näringslära, biologi och produktion. Bolaget har skapat
förutsättningar för tillväxt, lönsamhet och nya kunder genom olika
samarbeten och pilotprojekt”

I LANTBRUKSVETENSKAP,
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

FREDRIK OLROG, VD BONBIO

Bonbio har under året kontinuerligt förbätt-

den hydroponiskt och vertikalt odlade

rat produktion, system och processer i den

sallaten. Hållbarhetsresultat och klimat

dagliga verksamheten. I ett pilotprojekt

påverkan från Bonbios sallat har jämförts

med IKEA har Bonbio levererat odlings

med traditionell sallatsodling. Analysen

Vad gör SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)

containrar till varuhusen i Helsingborg och

visar att Bonbios sallat har ca 30% mindre

inom cirkulär odling?

Malmö. Biond har uppnått leveransmålen

klimatpåverkan än importerad sallat.

– På universitetet bedriver vi forskning

mot IKEA:s restauranger, optimerat sallat

och undersöker synergier och lösningar

odlingarna, och utvecklat specialistkom-

DRIVER OPINION FÖR CIRKULÄR

vid odling i slutna system. Bland annat vill

petenser i bolaget.

STADSODLING

vi reda ut hur hydroponisk odling kan bli

Bonbio har inlett ett antal samarbeten i

så effektiv och resurssnål som möjligt, till

Bonbio har genomfört ett antal tester för

syfte att öka medvetenheten kring hållbar

exempel genom att studera närings

att utöka produktsortimentet och utveckla

matförsörjning och driva opinion för

utnyttjande i cirkulär odling som baseras

egna sallatssorter. Vidare har bolaget

cirkulär odling. Talespersoner från Bonbio

på användning av restprodukter.

Planet

People

Profit

Bolaget har genomfört en LCA-analys*

Bonbio har under året stärkt organisatio-

Bonbio har under 2019 blivit en partner till

medverkat på ett antal av IKEA:s större

har deltagit i möten som Sveriges Lant

(Life Cycle Analysis) som uppvisar att

nen genom att anställa hortonomer, växt-

H22 – A Smarter City Helsingborg

event med ett odlingssystem på plats både

bruksuniversitet (SLU) anordnat och

Vad är de främsta fördelarna med att odla

produktionen har stora miljöfördelar

näringsexperter och produktutvecklare

i Tyskland och Halmstad för att kunna

bolaget har även ingått ett partneravtal

hydroponiskt och vertikalt?

Bonbio har medverkat på Sveriges Lant

erbjuda färska bladgrönsaker under event-

med H22 – A Smarter City. Det är ett initiativ

– Det finns såklart en fördel med att odla

Inga allvarliga incidenter har inträffat på

bruksuniversitets (SLU) Venture Lab i syfte

veckorna.

från Helsingborgs stad i syfte att under-

på höjden då det är platseffektivt. Det

arbetsplatserna

att utbilda studenter kring möjligheter

söka innovation och hållbar stadsutveck-

öppnar också upp för möjligheten att

jämfört med traditionellt fältodlad sallat:
–

ca 30% lägre klimatpåverkan än för 		
importerad sallat producerad på fält

gällande framtidens odling och avfall som

FÖRBÄTTRAD VÄXTNÄRING PÅ MARKNADEN

ling. Under året har bolaget erhållit stort

kunna odla nära eller i städer där det blir

resurs

Växtnäringsexperterna har med hjälp av

internationellt intresse från media och

viktigt att producera så stor mängd gröda

Bonbios systerföretag Biond lyckats att

andra intressenter.

som möjligt på minsta möjliga yta. Genom

01

odlingskonceptet kan man därmed kapa

ca 95% mindre vattenanvändning p.g.a.

Samtliga inom Bonbio har gått livsmedels-

cirkulerande system

säkerhetsutbildning samt medverkat i

–

inga bekämpningsmedel

Bonbios arbetsmiljöarbete och HACCP**

Bolaget har under 2019 utvecklat sitt

utveckla förädlingsprocessen av biogödsel

–

upp till 75% mindre markanvändning

plan

koncept för containerodling och optimerat

för framställning av Bonbio Nutrients.

långa transporter och flytta produkterna

produktionsnivåerna samt näringslösningen

Under 2019 har bolaget tagit fram en ännu

närmre konsumenterna. Det är även en

Bonbios hälsoindex är fortsatt högt på 98,1%

mer kvalitativ cirkulärt framställd växt

stor fördel att kunna odla i slutna utrym-

(99,3%)

näring som helt kan ersätta vanlig fossil

men där växtnäring och vatten kan åter-

näring framställd på syntetiskt sätt.

cirkulera.

–

Personalstyrkan för Bonbio uppgick 2019 till

Växtnäringen har optimerats och testats

4 anställda (3)

under året i de olika projekt Bonbio ingått

Vad ser du för utmaningar med att använda

och har bevisat sig lika effektiv och verk-

denna typ av odlingsteknik?

Bonbio har jämnat ut jämställdhetstalen

sam som traditionellt framställd närings-

– Det finns osäkerheter i resursanvänd-

mellan kvinnor och män i organisationen till

lösning. Arbetet fortgår och Bonbios mål är

ningen beroende på system och energi-

50% kvinnor (33%) och 50% män (67%)

att ha en konkurrenskraftig konsument-

källor, och det skulle därför vara önskvärt

produkt redo för marknaden under 2020.

att genomföra fler analyser för att
bedöma klimatpåverkan och olika

BRA HÅLLBARHETSRESULTAT OCH

hållbarhetsaspekter. Vidare ser jag att

MINDRE KLIMATPÅVERKAN

det kan finnas utmaningar i att metoden

Points (standardiserad arbetsmetod som

Tillsammans med forskningsinstitutet RISE

kräver hög teknikkunskap jämfört med

beskriver hur man systematiskt

som ägs av svenska staten har Bonbio

traditionell odling.

* LCA genomförd av RISE i september 2019
** Hazard Analysis and Critical Control

kartlägger, bedömer och kontrollerar faror
i livsmedelsproduktionen)
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tagit fram en livscykelanalys (LCA)* kring
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FÖRNYBARA OCH LOKALA ENERGISYSTEM

Förnybara och lokala
energisystem

Foto: Roy Buri

Förnybar elproduktion och effektivare energianvändning krävs för att
minska växthuseffekten och samtidigt tillgodose det ökande behovet
av energi i vårt samhälle. Teknikutvecklingen inom solceller, vindkraft
och geoenergi i kombination med energioptimering av fastigheter
öppnar upp för ökad lokal elproduktion och stora besparingar.

Foto: Max Lederer
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FÖRNYBARA OCH LOKALA ENERGISYSTEM

HISTORIA AV STORSKALIG FOSSIL ENERGIPRODUKTION
I över 200 år har storskalig produktion och distribution av fossil
energi varit tillväxtkraften i den industriella revolutionen. Natur
resurser såsom kol och gas har grävts upp för produktion av
värme och elektricitet. Råolja har utvunnits och raffinerats till
bensin, diesel eller flygbränsle för transporter. Storskalig och
centraliserad energiproduktion har varit nödvändig för den snabba
samhällsutveckling vi genomgått, men den har också åsamkat
stor skada på vår miljö. Fossila bränslen står idag för mer än
75 procent av de globala utsläppen av växthusgaser och närmare
90 procent av koldioxidutsläppen. Kamp om fossila resurser har
också varit anledning till konflikt och våld världen över.

FÖRNYBAR ENERGI TILLGÄNGLIG ÖVERALLT
Investeringar och infrastruktursatsningar i fossil energi utmanas
idag av teknikeffektiva och kommersiellt gångbara teknologier för
förnybar energiproduktion. Solkraft, vindkraft, geo- och bioenergi
är förnybara energislag som finns tillgängliga överallt och som
lämpar sig för lokal energiproduktion i anslutning till villor, bostadsrättsföreningar, lantbruk eller kommersiella fastigheter. I den
lokala energiförsörjningen är transportsträckan kortare och energi
förlusterna minskas. Medvetenheten kring den egenproducerade
energin ökar, vilket leder till större incitament för effektiviseringar
och energibesparingar.

MAKTEN ÖVER ENERGIN DISTRIBUERAS
Eftersom energi nu är möjlig att producera lokalt till en allt lägre
kostnad öppnas möjligheter upp för privatpersoner och företag att
bli sina egna elproducenter. Byggnader kan i princip bli självför
sörjande med hjälp av en blandning av energislag som solenergi
genom solceller på tak eller i glaspaneler, geoenergi genom bergvärmepumpar och energiåteranvändning genom till- och frånluftssystem. Byggnader kan också husera laddningsstationer för
elfordon genom laddstolpar kopplade till solceller. Vi får då ett så
kallat distribuerat energisystem.

01

02

3.	Digitalisering av både nätet med smart mätning, smarta

DET NYA ENERGISAMHÄLLET

sensorer, automatisering och andra digitala nätverkstekno


Ett distribuerat energisystem utnyttjar den lokala tillgången på

logier bortom mätaren, tillsammans med utvecklingen av

förnybar energi och decentraliserar makten över den. Energi blir

Internet of Things (IoT) och en våg av kraftförbrukande

inte längre en produkt att handla med på en reglerad marknad

anslutna enheter.

utan snarare en tjänst som ser till att produktionen och förbrukningen av energi utnyttjas på det mest effektiva sättet på varje

NYTT GRÄNSSNITT MELLAN NÄT OCH KONSUMENT

given plats för privatpersoner, kollektiv av personer eller företag.

Det nya gränssnittet mellan det centrala elnätet, mikronät och
konsumenter, är inte helt olikt det vi sett för informationssamhället.

KONVERGERANDE TRENDER SKAPAR PARADIGMSKIFTE

Energi likt information förutspås bli fri och gratis, men intelligensen

Tre trender i synnerhet konvergerar och skapar ett paradigmskifte:

och infrastrukturen som tillhandahåller den blir en avancerad
tjänst för marknaden att kapitalisera på.

1.	Elektrifiering av stora delar av ekonomin som transport och
värme.

Peas Industries gör just det med våra bolag Enstar och Utellus.

2.	Decentralisering, stimulerad av den kraftiga minskningen av

Enstar optimerar driften av fastigheter med hjälp av effektiva

kostnaderna för distribuerade energiresurser som distribuerad

energisystem som tar tillvara på all förnybar energi i och runt om

lagring, distribuerad produktion, efterfrågeflexibilitet och energi

fastigheten. Utellus tillhandahåller förnybara och smarta energi-

effektivitet.

tjänster till privatpersoner och företag.
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World Economic Forum
värderar omvandlingen till
ett elektrifierat, decentraliserat och digitaliserat
energisystem till över
2 400 miljarder USD de
kommande tio åren.
Samhället kommer att dra
nytta av en renare generationsmix, nettoskapande
av nya jobb relaterade till
distributionen av denna
teknik och ett större val för
konsumenter.*

01.
Ett distribuerat energi
system utnyttjar den lokala
tillgången på f örnybar energi
Foto: Scott Webb
02.
Konsumenter och företag
laddar inför en elektrifiering
av transportsektorn
Foto: ChargeAmps
*The future of electricity:
New technologies
transforming the grid edge
– World Economic Forum
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53%

Enstar
Hållbara och effektiva
energisystem till fastigheter

01.
Den hållbara stadsdelen
Hammarby Sjöstad i
Stockholm där Enstar har

Ökning av antal anställda 2019

utfört flera energiprojekt
Foto: Patrick Miller

400 GWh

02.
Enstar erbjuder både
energientreprenad och
energiförvaltning
Foto: Maskot Bildbyrå

Genererad energibesparing åt kunder sedan start

200 st

Allt fler fastighetsägare vill ställa om sitt sätt att producera, lagra
och använda energi, bland annat genom investeringar i förnybar
energiproduktion och effektiva energisystem. Peas Industries bolag
Enstar har spetskompetens inom dessa områden och riktar sig mot
fastighetsbolag, industrier och stora bostadsrättsföreningar.

Levererade energisystem sedan start

01
01

DRIVER PROJEKT SOM TOTALENTREPRENAD
Enstar erbjuder fastighetsägare kostnadseffektiva och hållbara

02

systemlösningar för värme, kyla och el med fokus på förnybar
energi. Bolaget arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med alltifrån

FT-ventilation till FTX eller från direktverkande el till vattenburen

rådgivning och analys kring energieffektivisering till design och

värme.

implementation av lösningar inom värmepumpsteknik, geoenergi,
Energiförvaltningskonceptet är framtaget för de som vill ta ett

solenergi och anläggningsdrift.

helhetsgrepp för fastigheters energiprestanda och arbetet kan

EFFEKTIVARE ENERGITEKNIK I FASTIGHETER

innefatta teknisk förvaltning, energioptimering och andra energi

Enstar optimerar fastigheternas effekt- och energianvändning

sparande åtgärder.

med hjälp av modern teknik och digitala lösningar, till exempel
byte av fjärrvärmecentraler, installation av system för frånlufts

Båda verksamhetsområden innefattas i en tre-stegs process där

återvinning, konvertering från fjärrvärme till bergvärme eller från

Enstar utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheters energisystem

direktverkande el till vattenburen värme. Fastighetsägare erbjuds

åt kund.

flexibla lösningar där geoenergisystem och solcellsanläggningar
integreras och anpassas till fastighetens storlek och energibehov.

1. Utveckla
Enstar inleder alltid med ett blankt papper. Inga projekt eller fastig-

EKONOMI OCH MILJÖ

heter är det andra likt och förutsättningarna för att spara energi är

Investering i hållbara energisystem ger fastighetsägare en stor

alltid olika. I utvecklingsstadiet har Enstar tjänster inom förstudier,

utdelning i form av bättre inomhusklimat, ekonomi och miljö.

energikartläggning och energiplanering men erbjuder också t.ex.

Genom optimering och styrning av fastighetens elförbrukning,

riskanalyser, myndighetskontakter och ansökningar. En konkret

värme, temperatur och ventilation minimeras energiförlusterna

plan tas fram för konstruktion och design för det tilltänka energi-

samtidigt som energiprestanda förbättras och potentialen för

systemet. Enstar levererar ett komplett beslutsunderlag för inves-

energi- och kostnadsbesparingar ökar. Lägre energianvändning i

teringen med en väl genomarbetat budget som grund.

kombination med lokal elproduktion från solceller ger betydande
miljöförbättringar i form av minskade utsläpp samt minskad halt

2. Förädla

av klimatpåverkande gaser och luftföroreningar.

I denna fas förverkligas det nya energisystemet och Enstar tar ett
helhetsansvar för funktion och genomförande. Bolaget har

AFFÄRSMODELLEN TÄCKER TVÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN

utvecklat en egen process för att säkerställa att varje projekt

Enstar erbjuder tjänsterna energientreprenad och energiförvaltning:

levereras med bästa kvalitet och lönsamhet och i enlighet med
den överenskomna tidsplanen.

Energientreprenad innebär att bolaget äger totalt ansvar för ett

42 — ÅRSREDOVISNING 2019

Grundades: 2004

projekt som innefattar t.ex. investeringar i nya energisystem eller

3. Förvalta

Antal anställda: 26

modernisering av ett existerande. Enstar arbetar då på total

Bolaget erbjuder ren förvaltning i form av drift och service med

Huvudkontor: Stockholm

entreprenad och bär ansvar för projektets funktion, genom

flexibel omfattning. Via Enstars egen driftcentral övervakas

förande och kvalitet. Exempel på dessa projekt är installation av

kundens system och Enstar kan på så sätt säkerställa en stabil

Peas Industries äger 52%

solceller och system för frånluftsåtervinning. Det kan även vara

och säker drift. Tjänster som erbjuds är bland annat teknisk

av bolaget

konverteringsprojekt,

förvaltning, kyl- och värmepumpsservice och energioptimering.

från

fjärrvärme

till

bergvärme,

från
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Enstar 2019

Samarbete med kommersiella
aktörer och större bostadsrättsföreningar
Intervju
Christer Porsvi

”Enstar har fortsatt en stark tillväxt och har under 2019 arbetat med att
utveckla projektportföljen och utöka specialistkompetensen i bolaget.
Enstar ser tydligt att kommersiella aktörer och fastighetsbolag alltmer
inkluderar energieffektivisering som en central del i strategi och målsättning.
Att investera i förnybar energi är en självklar del i att ta ansvar för vår
framtid och Enstars erbjudande ligger helt rätt i tiden”
JOHN VON WOVERN, VD ENSTAR

Sveriges näst största bostadsrättsförening

arbetet med att ersätta München

Bosvedjan, med över 1 000 lägenheter

bryggeriets energisystem. Det nya energi-

fördelat på 53 fastigheter som har tagit ett

Hur kan fastighetsbranschen påverka omställningen mot en förnybar energisektor?

systemet kommer att förse München

beslut om att utveckla sina fastigheter för

Energitillförseln till fastighetssektorn

bryggeriet med kyla och värme och

en hållbar framtid.

som nyttjar ett stort geoenergilager samt

Solcellsprojektet innefattar en installation

andra förnybara energikällor. AFA har ökat

med drygt 1,2 MW solcellseffekt (ca 4 000

sin satsning på klimatfrågor, och genom att

st. solcellspaneler) med en förväntad årlig

ha en tydlig miljöstrategi arbetar de aktivt

produktion om mer än 1 GWh solel.

riets nya energisystem spelar en nyckelroll

Föreningen är mycket aktiv i sin förvaltning

för att AFA ska nå sina energimål för 2020.

och har tidigare tillsammans med Enstar
gjort stora insatser för att minska energi

Planet

People

Profit

Enstar ska genom totalentreprenaden

användningen för värme och varmvatten.

ersätta befintliga kylmaskiner och fjärr

Tidigare har Enstar installerat 11 FX-system

Energibesparing i Enstars projekt tecknade

Enstar jobbar vidare med att utveckla

Enstar omsatte 2019 124 MSEK (84 MSEK)

värme med nya kyl- och värmepumpar

som återvinner energi ur bostadsventilatio-

under 2019 har uppgått till 14 GWh

sin personal och uppnådde 65 NPS

med en miljövänlig kylmedia och energi

nen. Totalt genererar Enstars nya energi
system besparingar om ca 7 GWh/år.

2019

8,3MW

2018

Enstar har under året tecknat 11 nya förvalt-

brunnar. Systemet kommer att leverera en

medarbetarutvärderingen

ningsavtal och 20 nya entreprenadavtal

total värmeeffekt om ca 1 500 kW och en

Enstar hälsoindex 2019 var 97,3% (99,9%)

4,08MW
1,8MW

Bolaget har även ingått 16 nya samarbets

samlade energibesparingen kommer att

avtal för att utveckla nya projekt

uppgå till ca 2 300 MWh om året, mot

Inga allvarliga incidenter har inträffat på
arbetsplatserna 2019
Könsfördelning var 15% kvinnor (12%) och

-

Årlig direktavkastning 10%

installation av en av Sveriges största

85% män (88%) i organisationen – Enstar

-

Energikostnadsbesparing/år ca 11 MSEK

solcellsinstallationer i Sundsvall. Det är

arbetar vidare mot 50/50
Under året har Enstar arbetat med fastigPersonalstyrkan för Enstar uppgick 2019 till

heter om en total yta på 294 000 m2 yta

26 anställda (17)

Atemp* som gett följande resultat:

-

104 SEK/m2 / 47 SEK/m2

vidare på att hitta lösningar för ett klimatneutralt byggande.
Idag så har de flesta fastighetsägare i
Sverige på agendan att se över sin
klimatpåverkan. De stora fjärrvärme
leverantörerna har planer på hur de i sin
tur ska minska sina utsläpp, vilket vi fastighetsägare är beroende av för att kunna
göra en större reducering av våra utsläpp

Vi strävar efter ett cirkulärt resursutnyttjande i hela vår verksamhet. Det innefattar förutom förnybar och effektiv

01

energianvändning, bland annat cirkulära
och effektiva materialflöden, minimerade
avfallsflöden som återanvänds och återvinns, minimerad användning av miljöoch hälsofarliga kemikalier samt minimerade utsläpp av miljö- och hälsofarliga
ämnen.

02

Vi vill samarbeta med aktörer som har
samma höga ambitionsnivå som oss,
01.
Installationen i Sundsvall
för BRF Bosvedjan är en
av Sveriges största

* Atemp är den area som ska användas vid

Foto: Holger Ellgaard

beräkning av en byggnads energiprest

02.

anda. Atemp utgör den invändiga arean för

Münchenbryggeriet på

våningsplan, vindsplan och källarplan som

Södermalm, Stockholm

värms till mer än 10°C i byggnaden.

Foto: Enstar
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nya byggnader. Man bör således arbeta

Hur jobbar AFA med hållbarhet och klimatfrågor i sin förvaltning?

(före Enstars arbete och efter):
119 kWh/m² / 36 kWh/m2

utsläpp uppkommer i produktionsledet av

förnybara energikällor, vilket är jättebra!

Energiprestanda och kostnadsbesparing
-

totala utsläppen medan en alltför stor del

investeringsvilja driver på utvecklingen av

Kostnadsbesparingar i Enstars projekt
Vidare har Enstar även tecknat avtal om

igheter utgör dock bara ca 10% av de

Fastighetsbranschens engagemang och

svarande 63%.
tecknade under 2019 har uppgått till:

energin som används för driften av fast-

och klimatpåverkan.

total kyleffekt om ca 2 000 kW. Den

5,4MW

2017
2016

(Net Promoter Score) i den senaste

utgör en betydande del av Sveriges totala
energianvändning - cirka 40%. Den del av

baseras på en värmepumpsanläggning

med ambitiösa miljömål. Münchenbrygge-

Installerad effekt MW 2016–2019

ENERGIANSVARIG AFA FASTIGHETER

Under hösten 2019 inledde AFA Fastigheter

vilket innebär hög affärsetik och respekt
för mänskliga rättigheter, våra intressenter, vårt samhälle och vår miljö. Vi strävar
efter att integrera hållbarhetsarbetet i
hela vår verksamhet från strategi till
uppföljning.
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1 403 kW

Utellus
Smarta energilösningar till
mindre elförbrukare

Effekt solpaneler sålda sedan start motsvarande årlig elförbrukning för 120 villor

Anders i Enskede har
solceller på sitt hustak och
är i det närmsta
själv försörjande på
egenproducerad el

5 094 st

Foto: Olle Nordell

6,5%

Foto: Christian Gustavsson

Antal anslutna elanläggningar

Peas Industries verkar för övergången från konventionell
centraliserad kraftproduktion till decentraliserade förnybara
energilösningar. Med vårt bolag Utellus produceras energin 
närmare användarna, eller till och med av användarna själva.

01.

Andel av elanläggningarna som
också har solceller

02.
Michael i Åkersberga
laddar sin elbil med el
genererad av solcellerna
på garagetaket

till installation och även under produktionstiden. Många kunder
vittnar om den tillfredsställande känslan av att själv producera
energi för eget bruk, och samtidigt bidra till att mer förnybar el
skickas ut på nätet.

01
01

UTELLUS – WE EMPOWER YOU

LAGRING AV SOLEL I BATTERI

Utellus vill möjliggöra och underlätta för konsumenter att produ-

Utellus erbjuder också batterier för lagring av solel hemma. Med ett

cera sin egen el och på det sättet bli delaktiga i utbyggnaden av

batteri kan solproducenter spara den energi som solcellerna över-

det förnybara elsystemet. Målet är att alla ska ges chans att bidra,

producerat och istället använda den t.ex. på natten då solen inte

vare sig det sker genom delägarskap av andelar i vindkraftverk,

skiner och panelerna inte genererar el. På detta sätt maximeras

som innehavare av solceller och producent av solel eller endast

nyttan av solcellerna och genom att ge möjlighet att kapa anlägg-

som nyttjare av miljömärkt grön el i hemmet.

ningens effekttoppar skapas en mer hållbar energiförsörjning.

ÖKAR MÄNGDEN FÖRNYBAR EL

LADDNING AV ELBILAR MED LADDBOX I HEMMET

Utellus strävar mot att tillsammans med sina kunder bygga ut det

Dessutom kan personer med elbil med Utellus hjälp skaffa en egen

hållbara och förnybara elsystemet genom att inte endast förmedla

laddbox, för att effektivisera laddtiden och se till att bilen alltid är

befintlig el, utan även öka mängden miljövänlig el i systemet.

redo att köras när den behöver vara det. Utellus erbjuder en av
marknadens minsta laddboxar som är helt gjord av återvunnen

HELHETSLEVERANTÖR AV SOLCELLER

aluminium. Alla inställningar nås lätt via molnet så att kunden alltid

Utellus har sedan flera år hjälpt villaägare och bostadsrätts

ska kunna sätta på, stänga av eller t.ex. anpassa laddningen efter

föreningar installera skräddarsydda solcellspaket. Bolaget har ett

tillgången på solenergi från den egna anläggningen på taket.

transparent erbjudande där inga dolda kostnader tillkommer och
solrådgivaren är närvarande under hela projektet, från planering,
02

EL MÄRKT MED BRA MILJÖVAL FRÅN NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Utellus är stolta över att ha tillstånd från Naturskyddsföreningen
att märka sin el med Bra Miljöval. Det innebär att all el Utellus säljer
kommer från anläggningar som Naturskyddsföreningen godkänt
och där miljökraven på den förnybara elproduktionen tar hänsyn
till miljö, klimat, växter, djur och människor. Dessutom så går en del
av försäljningen till projekt som reparerar miljöskador och minskar
elanvändningen.

ANDELSÄGD VINDKRAFT
Sedan starten 2006 förvaltar Utellus Solivind El Ekonomisk Förening som är Sveriges största vindkraftskooperativ. Tillsammans
äger ca 4 000 medlemmar nio vindkraftverk fördelade över hela
Sverige. Föreningen har en samlad årsproduktion om ca 60 GWh.
Grundades: 2006

FRAMTIDEN ÄR LJUS FÖR DEN FÖRNYBARA ENERGISEKTORN

Antal anställda: 7

Idag har Utellus många återkommande kunder, och det är vanligt

Huvudkontor: Stockholm

att vindandelskunder även tecknar avtal för solceller. Utellus ser
fram emot att bredda sitt erbjudande med nya produkter och
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Peas Industries äger 91%

tjänster, och att tillsammans med kunder och samarbetspartners

av bolaget

driva omställningen mot en 100% förnybar energisektor.
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Utellus 2019

Ökat intresse för solceller
under 2019

”Utellus ser en fortsatt ökad medvetenhet och intresse för förnybara
energilösningar på konsumentsidan. Under 2019 har vi framförallt
utvecklat vårt solerbjudande och tilläggsprodukter, som till exempel
batterier för ellagring och laddboxar för elbilsladdning, för att möta
den växande efterfrågan”

Allt fler konsumenter ser möjligheterna

MÖT UTELLUS KUND MATIAS SALINAS I TIERP

med att bli självförsörjande på förnybar el.

Matias Salinas sökte en solcellsleverantör

Under 2019 har en större mängd kunder

som kunde hjälpa honom att bidra till miljö-

efterfrågat hållbara energilösningar till

frågan på bästa sätt. Installation och

hemmet än någonsin tidigare. Många har

montering gick smidigt och hela processen

fått upp ögonen för att det går att påverka

från idé till färdig installation tog bara några

och ha kontroll över sin egen elanvändning

månader.

Profit

100% av Utellus sålda el är förnybar och

Utellus har haft ett hälsoindex på 95,6%

märkt med Naturskyddsföreningens

under 2019 (92,2%)

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

omställningen med egen mikroproduktion

Matias hade ingen kunskap om solceller

energisystem ut?

av el.

innan han fick kontakt med Utellus som

– Det är fossilfritt, förnybart och flexi-

förklarade bra och gav en bra och genom

belt. Vi kommer att använda betydligt

Prisutvecklingen och mer effektiv teknik

tänkt rekommendation – valet föll snabbt

mindre energi än vad vi gör idag. Det

för solceller de senaste åren har gjort att

på Utellus framför andra leverantörer.

handlar t.ex. om energieffektivisering av

KIA AGERHEM, VD UTELLUS

People

SAKKUNNIG ENERGI,

Hur ser framtidens hållbara

och även att det går att bidra till energi

Planet

Intervju
Kristina Östman

det är ekonomiskt mycket fördelaktigt att

byggnader, elektrifiering och mindre

producera egen solel. Vid sidan av de

bilism. Elen används betydligt smartare

många privata hushåll som har börjat

än idag och användningen anpassas

producera solel, installerade Utellus också

efter tillgången.

större solcellsanläggningar under 2019,
till exempel hos BRF Fruängsporten i

För konsument & individ, vad kommer

Stockholm och på en lantbruksfastighet i

att förändras?

Utellus omsatte 2019 41,5 MSEK (45 MSEK)

Munka-Ljungby, Skåne.

– En del saker kommer märkas, andra

Under 2019 har Utellus utökat sin produkt-

Utellus ser också ett ökat intresse för

blir kollektivtrafik och cykel istället för bil

Utellus har jämnat ut jämställdhetstalen

portfölj med elbilsladdare, batterier för

integrerade lösningar och smarta hem och

kommer påverka ens vardag, men att

Under 2019 har Utellus sålt solceller till en

mellan kvinnor och män i organisationen till

energilagring, timdebiteringsavtal för

erbjuder villaägare batterier för lagring av

värmepumpen hemma styrs efter

installerad effekt av 665 kW

71% kvinnor (100%) och 29% män (0%)

elkunder samt solerbjudande gentemot

solel sam laddboxar för elbilar.

elpriset märker man inte alls förutom

märkning Bra Miljöval

inte. Att normen för transporter i städer

bostadsrättsföreningar
Utellus bidrog till att ca 1 200 MWh solel

I september 2019 tillträdde Kia Agerhem

beräknas ha producerats under 2019 vilket

som ny vd

ger en koldioxidbesparing motsvarande

jämnare inomhustemperatur och lägre
elräkning. Energieffektiviseringen
kommer leda till lägre elkostnader

Utellus kunder är klimatmedvetna, och
02

vill i allt större utsträckning vara med och

överlag.

Personalstyrkan för Utellus uppgick 2019

påverka den förnybara utvecklingen

Bostad: Missionshus på

till 7 anställda (3)

genom att bli mikroproducenter. Under

landet byggt år 1904.

Denna solel motsvarar hushållsel för

2019 såldes hela 77% av solcellerna till

Luftvärmepump

240 villor under ett år och ersätter andra

befintliga kunder.

ca 1000 stycken träd

Uppvärmning:
Beräknad årsproduktion:
11 600 kWh

fossila bränslen

Andel från solen:
Solcellerna kommer
generera ca 27% av

Bolaget bidrar till elektrifieringen av

Matias totala elbehov

fordonsektorn genom att tillhandahålla

Solceller:

laddboxar för elbilar

Total investering:

Monokristallina paneler
Ca 158 000 kr efter
investeringsstöd om 20%

01.
Utellus erbjuder ellagring i
kompakta och moderna
batterier
Foto: Sonnen Batterie
02.
En glad och nöjd Matias
Salinas i fönstret av sitt
hus i Tierp
01
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Vad innebär ett ’smart hem’ och
smarta hus?
- Det är ett begrepp för styrning av eloch värmeanvändningen. Elsystemet
har historiskt utformats för att produktionen alltid ska anpassas efter användningen. Med ett alltmer förnybart
elsystem behöver vi istället öka
elanvändningen när det blåser mycket
och minska den när det inte blåser. Ett
s.k. smart hem anpassar uppvärmningen efter elpriset, låter elnätsföre
tagen styra elanvändningen i ditt
kylskåp eller lagrar den solel du producerat så att du kan använda den vid ett
senare tillfälle.

Foto: Olle Nordell
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Mål

Nyckeltal och de globala
hållbarhetsmålen
Här följer en sammanfattning av de viktigaste konsoliderade nyckeltalen inom
hållbarhet för Peas Industries samt en mappning av våra bolags verksamhets
relevans till de 17 globala hållbarhetsmålen. 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 årsredovisning för 2019 på www.ox2.com

Relevans

Påverkan

Mål 1.
Ingen fattigdom

Genom att främja anständiga och meningsfulla arbeten i leverantörskedjan samt verka för positiv
förändring i lokalsamhället kan Peas Industries bidra till socialt skydd och ekonomiska resurser för
både män, kvinnor och barn (SDG 1.2).

Mål 2.
Ingen hunger

Genom vårt bolag Biond omvandlas organiskt avfall till värdefull biologisk gödning och näring vilket
främjar ett hållbart jordbruk och genom vårt bolag Bonbio erbjuds produkter och lösningar för cirkulär
odling där näringen i organiskt avfall tas tillvara och används för att odla nya grödor (SDG 2.1, 2.3 och
2.4).

Mål 3.
God hälsa och
välbefinnande

Peas Industries strävar efter att genom förebyggande arbete, såsom mindfulnessutbildning och friskvårdsbidrag, främja psykisk och fysisk hälsa och välbefinnande för våra anställda i alla bolag (SDG 3.4).

Mål 4.
God utbildning
för alla

Peas Industries värnar kompetensförsörjningen i de branschen våra bolag är aktiva inom t.ex. för OX2
genom engagemang i det svenska initiativet ”Bli Vindkraftstekniker”, för att säkerställa relevanta färdigheter och yrkeskunnande på en växande marknad (SDG 4.4).

Mål 5.
Jämställdhet

Då Peas Industries bolag är expansiva och regelbundet anställer personal har bolaget stor möjlighet att
engagera sig i frågor om jämställdhet både i rekryteringsprocessen och i den dagliga verksamheten.
Peas målsättning är att åstadkomma en så jämställd och inkluderande arbetsplats som möjligt, och att
ge kvinnor lika möjligheter till ledarskap (SDG 5.1, 5.5).

Mål 6.
Rent vatten och
sanitet för alla

Då fossila bränslen ersätts med förnybar energi minskar föroreningar till både luft och vatten. Genom
stor hänsyn vid verksamheter i och i närheten av vatten samt bolag som minimerar vattenanvändningen i odlingscontainrar kan Peas minimera påverkan på vattendrag i områden där vi bedriver
verksamhet (SDG 6.3, 6.4).

Mål 7.
Hållbar energi
för alla

Peas Industries bidrar väsentligt med sina bolag till att öka andelen förnybar energi på de marknader
bolagen verkar, men skapar även förutsättningar på andra marknader genom att driva utveckling och
kostnadsminskningar (SDG 7.2 och 7.3).

Mål. 8
Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Peas Industries bidrar till ekonomisk tillväxt och produktiv sysselsättning, och har en viktig roll i att
ställa tydliga krav på anständiga arbetsvillkor i hela värdekedjan (SDG 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 och 8.8).

På Peas Industries värnar vi både miljö, människor och långsiktig kommersiell framgång på en sund och rättvis marknad. Det innebär att
vi a
 rbetar systematiskt med frågor kring medarbetarnas hälsa och välmående, en sund arbetsplats genomsyrad av trygghet, öppenhet
och en inkluderande kultur och vi säkerställer hög miljömässig efterlevnad.

2019

2018

2017

HÄLSOINDEX

97,7%

97,7%

98%

OLYCKSFREKVENS

0 allvarliga olyckor

0 allvarliga olyckor

0 allvarliga olyckor

24 mindre olyckor

37 mindre olyckor

Uppgift saknas om

75 incidenter

52 incidenter

mindre olyckor och

63% män

67% män

70% män

37% kvinnor

33% kvinnor

30% kvinnor

DISKRIMINERING

1 fall

1 fall

1 fall

ANTAL DELTAGARE MINDFULLNESS-UTBILDNING

87

66

32

Mål. 9
Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur

Utbyggnaden av förnybar och distribuerad energi leder till förstärkning av regionala och lokala elnät
och vägar, vilket bidrar till människors välbefinnande, lokal ekonomisk utveckling och arbetstillfällen.
Våra bolag inom cirkulär bioekonomi ligger också i framkant gällande innovation inom hållbar och
cirkulär odling och avfallshantering (SDG 9.1 och 9.2).

490 MW

220 MW

426 MW

2 040 kW

942 kW

357 kW

Mål 10.
Minskad ojämlikhet

Såld produktion biogas

86,0 GWh

83,5 GWh

77,9 GWh

I takt med att bolagen växer, både till storlek och geografiskt, finns möjligheter att utjämna olikheter i
könsfördelning och främja mångfald för att stärka personalstyrkan och säkerställa social inkludering
(SDG 10.2).

MILJÖMÄSSIG EFTERLEVNAD
(ISO-CERTIFIERADE LEVERANTÖRER)

60% i antal

64% i antal

65% i antal

96% i inköpsvärde

99% i inköpsvärde

99% i inköpsvärde

Mål 11.
Hållbara städer
och samhällen

Genom våra bolags verksamhet med att bygga förnybar och distribuerad energi samt cirkulär avfallshantering och produktion av biogas och näringsämnen bidrar Peas bolag till renare städer genom
renare transporter och minskade utsläpp från fossila energikällor (SDG 11.2 och 11.4).

UTSLÄPP PÅ LAND OCH TILL HAVS

Inga allvarliga miljöutsläpp eller spill har skett under 2017, 2018

Mål 12.
Hållbar konsumtion
och produktion

Genom våra bolag inom förnybar energiproduktion bidrar vi till ett mer hållbart nyttjande av våra naturresurser och genom våra bolag inom cirkulär avfallshantering och cirkulär matodling bidrar vi till en mer
hållbar avfallshantering, minimering av matsvinn samt förutsättningar för en mer hållbar livsstil (SDG
12.2, 12.3, 12.5 och 12.8).

Mål 13.
Bekämpa klimat
förändringar

Storskalig vindkraft och solkraft samt distribuerade energilösningar är betydande och effektiva klimatåtgärder där flera av våra bolag är ledande aktörer. Genom våra cirkulära och klimatresilienta odlingskoncept skapar vi möjlighet för större motståndskraft mot negativa effekter av klimatförändringarna
kopplat till matproduktion (SDG 13.1 och 13.2).

Mål 14.
Hav och marina
resurser

Havsbaserade vindkraftparker planeras utifrån att minimera negativ påverkan på marina och kustnära
ekosystem. I samband med utveckling av havsbaserad vindkraft finns stor potential att utforska
lösningar som har positiv påverkan på ekosystem (SDG 14.2).

Mål 15.
Ekosystem och
biologisk mångfald

Omfattande inventeringar görs i varje vindprojekt för att identifiera skyddade arter, och stor hänsyn tas
vid avverkning för att skydda naturliga livsmiljöer. Stor potential finns att i samband med byggnation
vidta åtgärder för att främja biologisk mångfald, även om den största nyttan för många arters fortlevnad är den förnybara energins klimatnytta och bidrag i att bekämpa klimatförändringarna (SDG 15.5).

Mål 16.
Fredliga och
inkluderande
samhällen

Att vara lyhörd och inkluderande i samband med beslutsfattande kring vindkraftsprojekt är en förutsättning, och avgörande för den lokala acceptansen (SDG 16.7).

Mål 17.
Genomförande
och partnerskap

Peas Industries jobbar ofta med många olika samarbetspartners i våra bolag där alla har det gemensamma målet att bygga ut den förnybara och distribuerade energin. Arbetet mot en cirkulär avfallshantering och matproduktion kräver också ett nära samarbete både med kommuner och andra
aktörer i värdekedjan (SDG 17.16 och 17.17).

incidenter.

JÄMSTÄLLDHET

FÖRNYBAR ENERGI
Såld installerad effekt vindkraft
Såld installerad effekt solkraft

eller 2019. Det mindre spill som förekom kunde hanteras och
saneras på ett miljöriktigt sätt.

ANTIKORRUPTION

Inget ärende kring korruption eller annat bedrägligt beteende

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDEDEN

annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med

LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN

den inriktning och omfattning som en revision enligt International

Till bolagsstämman i Peas Industries AB, org.nr 556829-4515
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år
2019 på sidorna 50-51 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.

rapporterades under 2017, 2018 och 2019.

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 14 april 2020
Deloitte AB

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.


Jonas Ståhlberg

Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en

Auktoriserad revisor
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Styrelse och revisorer
Under 2019 bestod Peas Industries styrelse av sex styrelse
ledamöter.
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 2019 bestod
Peas Industries styrelse av sex styrelseledamöter, inklusive
styrelseordföranden.
På årsstämman den 18 juni 2019 fick Deloitte AB, med
Jonas Ståhlberg som ansvarig revisor, förnyat förtroende
för tiden fram till årsstämman 2020.

JOHAN IHRFELT

THOMAS VON OTTER

ANNA-KARIN ELIASSON CELSING

STYRELSEORDFÖRANDE

STYRELSELEDAMOT

STYRELSELEDAMOT

Nuvarande befattning: Verkställande

Nuvarande befattning: Vice verkställande

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i

direktör i Peas Industries AB.

direktör i Peas Industries AB.

SVT AB. Styrelseledamot i Lannebo

Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i ett fler-

Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i ett

tal bolag i Peas Industries samt medlem i

flertal bolag i Peas Industries samt i ett

advisory board i ett antal externa bolag.

antal externa bolag.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan

Utbildning: Ekonomlinjen, Stockholm

i Stockholm, NYU, Stern School of Business

Business School.

i New York samt studier vid juristlinjen,
Stockholms Universitet.

Fonder AB, Landshypotek Bank AB,
Serneke AB, Volati AB samt i OX2 AB.
Utbildning: Civilekonom, Handelshög
skolan i Stockholm.
Född: 1962

Född: 1966

Född: 1967

JOHAN WIESLANDER

JAN ÖRTEGREN

NIKLAS MIDBY

STYRELSELEDAMOT

STYRELSELEDAMOT

STYRELSELEDAMOT

Nuvarande befattning: Verkställande

Nuvarande befattning: Finansdirektör

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i

direktör i Procure It Right AB.

Grimaldi Industri AB.

Sbanken ASA, stoEr AB och Credon AB

Övriga uppdrag: Inhouse AB, Johan

Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i bolag

Wieslander AB, J&J Wieslander AB,

inom Grimaldi Industrikoncernen.

Deseven International AB, Deseven Capital
AB samt bolag inom Newground Alliance.
Utbildning: Civilingenjör och civilekonom,
Chalmers Tekniska Högskola respektive

Utbildning: Handelshögskolan i
Stockholm.
Född: 1961

samt styrelseledamot i Consiglio Capital
AB, Resscapital AB och OX2 AB.
Utbildning: Civilekonom, Handelshög
skolan i Stockholm.
Född: 1959

Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet.
Född: 1960
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Förvaltningsberättelse

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.

Väsentliga händelser under 2019
I februari 2019 tecknade OX2 ett avtal med Ardian Infrastructure,
om försäljningen av projekträttigheter och byggnationen av
projekt Åndberg 53 vindkraftverk (250 MW) i Sverige.
I april 2019 tecknade OX2 avtal med Stadtwerke München,

Styrelsen och verkställande d
 irektören i
Peas Industries AB, org. nr. 556829-4515,
med säte i Stockholm får härmed avge
årsredovisning och koncernredovisning för
verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

I oktober 2019 förvärvade OX2 projekträttigheterna till Ljungbyholm, 12 vindkraftverk, 50 MW i Sverige.
I november 2019 vann OX2 den statliga auktionen för vindkraftsprojektet Grajewo i Polen.
I december 2019 driftsatte och överlämnade OX2 vindparken
Ponsivuori till IKEA Retail Group. Ponsivuori är en av fyra vind
parker som OX2 bygger i totalentreprenad åt IKEA Retail Group
och består av sju vindkraftverk.
I december 2019 tecknade Biond Production Sävsjö ett 10-årigt
avtal med FordonsGas Sverige avseende 13 GWh biogas.

Eidsiva Energi and Gudbrandsdal Energi om byggnation av projekt

I december 2019 sålde OX2 vindparken Korkeakangas till Aquila

Kjølberget, 13 vindkraftverk, i Norge. Vindparken planeras produ-

Capital. Vindparken består av nio verk och finns i Karstula,

cera ca 195 GWh per år.

Finland. Projektet byggs utan statliga subventioner och är det

I april 2019 tecknade Enstar ett avtal med HEBA Fastighets AB
avseende ett hybridsystem för en av deras fastigheter, inkluderande både solceller, geoenergilager samt frånluftsåtervinning.
I maj 2019 gjordes en namnändring av moderbolaget OX2 Group
AB till Peas Industries AB.
I juni 2019 förvärvade Green Investment Group (GIG) Horna
mossen vindpark med tio vindkraftverk i Habo kommun. Byggnationen startade omgående och vindparken förväntas vara färdigbyggd i slutet av 2020.
I juli 2019 förvärvade OX2 projekträttigheterna till Metsälamminkangas, 24 vindkraftverk (150 MW), i Norra Österbotten i Finland.
Projektet är det tredje största vindkraftsprojekten i Finland. Vindparken förväntas färdigställas sommaren 2021. Årsproduktionen
kommer att motsvara elförbrukningen för ca 82 000 hushåll.
I augusti 2019 tecknade OX2 ett avtal med Infracapital, om
försäljningen av två vindparker i Finland, Kröpuln vindpark i
Nykarleby och Storbacken vindpark i Vörå. Projektet består av
14 vindkraftverk (60 MW) och kommer att producera ca 206 GWh
per år vilket försörjer 120 000 hushåll. Vindparken förväntas
färdigställas under slutet av 2021.
I september 2019 tecknade Enstar ett avtal med AFA Fastigheter

femte vindkraftsprojektet med Aquila som investerare.

Resultatutveckling och finansiell ställning
INTÄKTER
Intäkterna uppgick under 2019 till 5 159,6 miljoner kronor
(4 364,7). För intäkter per verksamhet, se not 5.

KOSTNADER
Kostnader för varor och projektering uppgick under 2019 till
4 476,6 miljoner kronor (3 786,1). Övriga externa kostnader
uppgick under 2019 till 81,7 miljoner kronor (57,9). Ökningen av
externa kostnader jämfört med motsvarande period föregående
år är relaterad till att verksamheten har vuxit. Personalkostnaderna uppgick under 2019 till 224,7 miljoner kronor (170,7).
Ökningen av personalkostnader förklaras av att antal anställda
har ökat i alla verksamheter inom koncernen jämfört med
motsvarande period föregående år. Ökningen i antal anställda
jämfört med föregående period uppgår till 50%.

RESULTAT
Rörelseresultatet för 2019 uppgick till 352,5 miljoner kronor
(335,5). Periodens resultat för 2019 uppgick till 294,6 miljoner
kronor (275,2).

för att förse Münchenbyggeriet i Stockholm med förnybar energi
för värme och kyla. Systemet kommer att leverera en total

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

värmeeffekt om ca 1 500 KW och total kyleffekt om ca 2 000 KW.

Omsättningstillgångarna uppgick per sista december 2019 till

Den samlade energibesparingen kommer uppgå till cirka

2 619,6 miljoner kronor (1 800,9). Likvida medel uppgick per

2 300 MWh om året, motsvarande 63%.

31 december 2019 till 1 147,2 miljoner kronor (837,6). Övriga lång-

I september 2019 driftsatte OX2 vindparken Stigshöjden enligt
plan. Vindparken består av sex vindkraftverk och den genomsnittliga produktionen uppgår till ca 62 GWh per år.

fristiga skulder uppgick per sista december 2019 till 131,8 miljoner
kronor (540,4). Kortfristiga skulder uppgick per 31 december
2019 till 1 789,8 miljoner kronor (702,8).

I oktober 2019 tecknade Bonbio ett avtal med Helsingborgs stad

KASSAFLÖDE

avseende cirkulär stadsodling i projektet H22 – A Smarter City.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av

H22 är en långsiktig investering i innovation och hållbar stads

rörelsekapital uppgick under året till 286,2 miljoner kronor (295,7)

utveckling av Helsingborg. Bonbio är stolt partner i detta projekt

och hänförs till det upparbetade resultatet. Kassaflödet från den

och kommer agera experter inom cirkulär stadsodling.

löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick
under 2019 till 418,0 miljoner kronor (302,9). Kassaflödet från

54 — ÅRSREDOVISNING 2019

ÅRSREDOVISNING 2019 — 55

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

investeringsverksamheten uppgick under året till –122,0 miljoner

FORSKNING OCH UTVECKLING

STADSNÄRA OCH HÅLLBAR MATPRODUKTION

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION (KRONOR)

kronor (–104,9). Kassaflödet från finansieringsverksamheten

Peas arbetar tillsammans med myndigheter, leverantörer och

Vi vet sedan länge att produktionen av mat är en av de stora

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

uppgick under året till 3,5 miljoner kronor (-90,0). Det totala

övriga inom branschen med ett flertal forsknings- och utveck-

orsakerna till klimatutsläpp. Enligt World Resource Institute bidrar

kassaflödet för 2019 uppgick 309,5 miljoner kronor (107,9).

lingsprojekt för att driva utvecklingen av förnybar energi. OX2 är

jordbruket med nästan en fjärdedel av de globala utsläppen av

bland annat representerade i styrelsen för StandUp for Wind

växthusgaser, använder 37 procent av landmassan (exklusive

MODERBOLAGET

vilket är ett forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och

Antarktis) och står för cirka 70 procent av världens sötvatten

I moderbolaget Peas Industries AB finns den koncernöver

KTH som integrerar all forskning relaterat till vindkraftens etable-

uttag. Med hjälp av teknikens framfart och forskning kan produ-

gripande ledningen och administrationen. Intäkterna under 2019

ring, samt representant i referensgrupp för pågående forsknings-

center hitta nya sätt att framställa mat på. Idag odlas blad

uppgick till 51,7 miljoner kronor (52,9) och avser främst intern

projekt. Under 2019 har OX2 också deltagit i ett projekt inom

grönsaker fortfarande till stor del på åkermark och i växthus med

fakturering av management- och servicetjänster. Rörelseresulta-

ramen för Nätverket för vindbruk, kopplat till Uppsala Universitet

gammal teknik och stor miljöpåverkan. Bonbio kan med hjälp av

tet för 2019 uppgick till –12,7 miljoner kronor (–15,2). Periodens

och finansierats av Energimyndigheten, som syftar till att ta fram

nya tillvägagångssätt producera livsmedel som genom hela livs-

resultat för 2019 uppgick till 101,0 miljoner kronor (135,8). Moder-

en vägledning för att få till bättre processer vid samråd kring

cykeln är snällare mot klimat och natur.

bolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2019 till

vindkraft. Sammantaget avser OX2 att så långt det är möjligt att

299,6 miljoner kronor (298,6). Likvida medel uppgick per den

kunna bidra till att forskning och utveckling i Sverige avseende

FÖRNYBARA OCH LOKALA ENERGISYSTEM

31 december 2019 till 98,1 miljoner kronor (59,5).

vindkraftens möjlighet till effektiv integration i system och miljö

Förnybar energiproduktion och effektivare energianvändning

sker med stor hänsyn till samhälle och teknik. Bonbio är ett

krävs för att minska växthuseffekten och samtidigt tillgodose det

MEDARBETARE

ledande företag inom regenerativ odling i urbana miljöer, bedriver

stigande energibehovet i vårt samhälle. Analys gjord av World

Per sista december 2019 uppgick antalet anställda till 211 (141) varav

bolaget egen forskning och utveckling inom de för Bonbio viktiga

Economic Forum pekar på mer än 2,4 biljoner dollar i värde från

37 (33) procent var kvinnor. Antalet anställda har därmed ökat med

områden biologiska processer, återvinning av näringsämnen,

omvandlingen till det nya elektrifierade, decentraliserade och

50 procent (27) jämfört med motsvarande period föregående år.

precisionsodling samt resursnäringsoptimering. Resultaten av

digitaliserade energisystemet under de kommande tio åren.

Medelantalet anställda under året 2019 uppgick till 176 (126).

Bonbios forskning används för att utmana dagens linjära värde-

Samhället kommer att dra nytta av en renare generationsmix,

kedjor och är anledning till att Bonbio existerar.

nettoskapande av nya jobb relaterade till distributionen av denna

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Branschen för förnybar energi är beroende av den allmänna
ekonomiska och politiska situationen i omvärlden. De klimat och
miljömål som beslutas i EU och de enskilda länder där bolaget har
sin verksamhet påverkar också möjligheterna för bolagets
utvecklingspotential. Marknaden för förnybarenergin regleras av
lagar och förordningar både vad gäller stödsystem och tillståndsprocess exempelvis för etablering av vindkraftverk. Peaskoncernen är också beroende av elpriset. Priset på el påverkas
av fundamentala faktorer som vattentillgång, tillgång till produktionskapacitet, bränslepriser, priser på utsläppsrätter och
elkonsumtion. Eurokursen påverkar dotterbolagens investeringskalkyler eftersom turbinleverantörernas kostnader är i euro.
Samtidigt sker försäljningen 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 risk
minimering 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
koncernens lönsamhet. I de flesta projekt är det dock kunden
som står för finansieringsrisken. En beskrivning av finansiella
instrument och riskhantering återfinns i not 4.

Framtidsutsikter och trender
VÄRLDEN STÄLLER OM TILL FÖRNYBAR ENERGI
Övergången från fossila bränslen till förnybar energi pågår för
fullt. Världen genomgår en enastående omvandling av ett energisystem till ett annat. Tidsramen för att få det gjort är snäv och
det händer just nu. Vind och sol är två av hjältarna i denna
omvandling med storskalig vind i täten. Wind Europe förutspår att
ytterligare en kapacitet på upp till 100 GW kommer att läggas till i
Europa under de kommande 5 åren, totalt upp till 299 GW 2023.
Merparten av denna kapacitet kommer att vara landbaserad
vindkraft där Sverige, Norge och Spanien för närvarande visar
vägen och där Frankrike förutspås hämta ikapp försprånget.
Denna utveckling kan också innebära fortsatt goda affärsmöjligheter för OX2.

AVFALL BLIR VÄRDEFULLA RESURSER
Länge har avfall setts som ett problem, en kostnad och något att
bränna eller kassera. Enligt Europeiska kommissionen är övergången till en mer cirkulär ekonomi, där värdet på produkter,
material och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt
och avfallsgenereringen minimeras en nödvändig del i EU:s
arbete för att utveckla en hållbar, koldioxidsnål, resurseffektiv
och konkurrenskraftig ekonomi. Biond-verksamheten har en god
affärsmöjlighet i att effektivt samla in samhällets organiska avfall
och tillgodose ett växande behov av både biogas och biogödsel.
Biond går dessutom idag i bräschen för att etablera cirkulära
avfallsanläggningar i Sverige.
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teknik och ett större val för konsumenter. Denna utveckling tror vi
även kan innebära goda affärsmöjligheter för både Enstar och
Utellus.
Sammanfattningsvis har Peas goda förhoppningar att Peas
verksamheter ska utvecklas positivt under 2020 även om den
senaste tidens utveckling på grund av Corona-pandemin skapar
viss osäkerhet. Omställningen till en förnybar energiförsörjning är
ett långsiktigt och viktigt projekt för samhället och trots orolig
heterna i marknaden ser Peas största dotterbolag OX2 positivt på
framtiden. Dess bransch har ett starkt politiskt stöd eftersom det
både skapar tillväxt i ekonomin och anses vara det mest effektiva sättet att reducera de globala koldioxidutsläppen. Energi
bolag och finansiella investerare ser allt mer ägande i förnybar
energi som en långsiktigt stabil och attraktiv infrastrukturinvestering.
Peas verksamheter befinner sig samtliga i sektorer som är
grundläggande och samhällskritiska idag likväl som i framtidens
hållbara samhälle, vilket ger de goda möjligheter att fortsatt
utvecklas både på kort och lång sikt.

STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRET
Vid ordinarie årsstämman 2019 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 2019 hållit 7 styrelsemöten.

Fritt eget kapital

198 457 129

Årets resultat

101 026 520

Summa

299 483 649

Utdelning till aktieägarna 1 471,96 kr per aktie

150 000 000

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras

149 483 649

Summa

299 483 649

Utdelningsbeloppet är beräknat på antalet utestående aktier per
den 31 december 2019, det vill säga 101 905 aktier.
Beträffande moderföretagets och koncernens resultat i övrigt
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp utrycks i
tusental svenska kronor där ej annat anges.

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 redovisningsregler
för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats 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 50 procent av
bolagets egna kapital och 18 procent av koncernens egna k
 apital.
Styrelsen bedömer att intjäningsförmågan i koncernen är
tillfredsställande. Mot denna bakgrund anser styrelsen att
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bolaget och koncernen har goda förutsättningar att tillvarata

HÅLLBARHET

framtida affärsmöjligheter och även tåla eventuella förluster.

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Bolaget valt att upprätta den

Planerade investeringar har beaktats vid bestämmande av den

lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen

föreslagna vinstutdelningen. Vinstutdelningen kommer inte att

avskild rapport. Hållbarhetsrapporten återfinns på sidorna 50-51

negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att göra

i detta tryckta dokument.

Koncernens resultaträkningar
Belopp i KSEK

Not

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

5 159 566

4 364 667

ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar enligt antagna
planer.

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

LIKVIDITET
Den föreslagna vinstutdelningen bedöms inte påverka bolagets
förpliktelser.

Kostnad för varor och projektering

NYCKELTAL, RESULTAT OCH STÄLLNING PEAS INDUSTRIES AB
2019

2018

2017

5 159 566

4 364 667

2 338 582

Rörelseresultat

352 543

335 465

247 153

Resultat efter finansiella poster

349 764

356 388

257 338

Intäkter

Rörelsemarginal

7%

8%

11%

2 800 035

1 926 642

1 678 343

Soliditet 1)

30%

33%

28%

Avkastning på eget kapital 2)

40%

50%

53%

Avkastning på sysselsatt kapital 3)

37%

44%

57%

176

126

100

Balansomslutning

Medelantal anställda

5 159 566

Summa intäkter

och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalnings

KSEK

5

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

Övriga kostnader

6, 7

Personalkostnader

8

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

13, 14, 15

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter

9

Finansiella kostnader

10

Resultat före skatt
Skatt

12

Årets resultat

4 364 667

–4 476 620

−3 786 118

–81 687

−57 860

–224 701

−170 713

–24 015

−14 511

–4 807 023

−4 029 202

352 543

335 465

39 427

45 460

–42 206

−24 537

349 764

356 388

–55 178

−81 140

294 586

275 248

292 744

273 659

1 842

1 589

294 586

275 248

–197

229

13 718

−9 100

Årets resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Minoritetens andel

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Periodens resultat
Övrigt totalresultat:

ÅRSSTÄMMA

Poster som kommer att omföras till resultatet

Peas Industries AB håller årsstämma den 29 april 2020 i bolagets

Omräkningsdifferens vid omräkning av utländska dotterbolag

lokaler på Lilla Nygatan 1 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att

Kassaflödessäkringar

finnas tillgänglig på Peas webbsida från och med den 16 april 2020.

Förändringar av verkligt värde
Skatt hänförligt till kassaflödessäkringar
Summa totalresultat för året, netto efter skatt

26

–2 894

1 915

305 214

268 292

303 372

266 703

1 842

1 589

Årets totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Minoritetens andel
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Koncernens rapport över finansiell ställning

Koncernens rapport över finansiell ställning, forts
Belopp i KSEK

Belopp i KSEK

Not

2019-12-31

Not

2019-12-31

2018-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
TILLGÅNGAR

Aktiekapital

21

102

102

Anläggningstillgångar

Övrigt tillskjutet kapital

22

72 836

72 836

770 617

566 003

835 600

632 228

7 955

6 713

23

843 555

638 941

Långfristiga räntebärande skulder

25

131 753

540 376

Derivatinstrument

26

–

15 685

12

Övriga immateriella anläggningstillgångar

13

108 268

Inventarier, verktyg och installationer

14

8 993

8 617

Andra tekniska anläggningar

15

5 673

6 053

Nyttjanderättstillgångar

16

31 638

–

25 910

9 467

180 482

125 742

Övriga finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar

101 605

Omsättningstillgångar

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Pågående arbeten för annans räkning

18

959 511

334 976

Uppskjuten skatteskuld

Kundfordringar

19

90 093

382 428

Summa långfristiga skulder

50 263

30 614

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

368 579

215 290

Derivatinstrument

26

3 931

–

1 147 176

837 592

Summa omsättningstillgångar

2 619 553

1 800 900

Skatteskulder

Summa tillgångar

2 800 035

1 926 642

Övriga skulder

28

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29

Likvida medel

28 846
584 907

385 219

201 566

283 386

152 869

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

27

Leverantörsskulder

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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34 926
166 679

-

29 244

874 505

150 740

246 691

168 375

1 789 801

702 794

2 800 035

1 926 642
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i KSEK
Ingående balans per
1 januari 2018

Koncernens rapport över kassaflöden

Övrigt
Aktie- tillskjutet Omräknings Säkrings Balanserade
kapital
reserv
reserv
vinstmedel
kapital
102

72 836

98

44

398 241

Summa eget
kapital hänförligt
till moderföretagets
aktieägare

Summa eget
kapital hänförligt
till innehav utan
bestämmande
inflytande

Summa
eget
kapital

465 525

5 796

471 321

Belopp i KSEK

Not

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

349 764

356 388

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

27 746

14 511

Övrigt totalresultat

Betald inkomstskatt

–91 285

–75 175

Omräknings
differens vid
omräkning av
utländska
dotterbolag

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

286 226

295 725

Periodens resultat

275 248

229

273 659

1 589

229

275 248

229

–7 185

–7 185

–

–7 185

Summa övrigt
totalresultat

229

–7 185

–

–6 956

-

–6 956

Summa årets
totalresultat

229

–7 185

275 248

266 703

1 589

268 292

Aktieägarutdelning
102

72 836

–

–

–100 672

–100 000

–672

–100 672

327

–7 141

572 817

632 228

6 713

638 941

Minskning (+)/ökning (–) av kundfordringar
Minskning (+)/ökning (–) av kortfristiga fordringar

Belopp i KSEK
Ingående balans per
1 januari 2019

Summa eget
kapital hänförligt
till innehav utan
bestämmande
inflytande

Summa
eget
kapital

572 817

632 228

6 713

638 941

294 586

292 744

1 842

294 586

Övrigt
Aktie- tillskjutet Omräknings Säkrings Balanserade
kapital
reserv
reserv
vinstmedel
kapital
102

72 836

327

–7 141

Periodens resultat

–556 292

–104 076

292 335

–325 507

–155 695

304 620

Minskning (–)/ökning (+) av leverantörsskulder

130 503

39 521

Minskning (–)/ökning (+) av kortfristiga skulder

420 915

92 572

Kassaflöde från den löpande verksamheten

417 992

302 856

–72 928

–

Investeringsverksamheten
Förvärv av bolag under samma bestämmande inflytande

Summa eget
kapital hänförligt
till moderföretagets
aktieägare

31

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning (+)/ökning (–) av pågående arbeten

Kassaflödes
säkringar

Utgående balans per
31 december 2018

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Förvärv av finansiella tillgångar

–16 442

–7 108

Förvärv av immateriella tillgångar

-18 069

–99 581

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-4 570

1 762

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-112 009

-104 928

–100 600

–100 672

–

500

Finansieringsverksamheten
Lämnad utdelning till aktieägarna
Erhållet statligt stöd

Övrigt totalresultat

Förändring långfristiga skulder

116 372

10 856

Omräknings
differens vid
omräkning av
utländska
dotterbolag

Amortering av leasingskuld

-12 235

–665

3 537

-89 981

309 521

107 947

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
–197

Kassaflödes
säkringar

–197
10 825

10 825

–197
–

10 825

Summa övrigt
totalresultat

–197

10 825

-

10 628

–

10 628

Summa årets
totalresultat

–197

10 825

294 586

303 372

1 842

305 214

–

–

–100 600

–100 000

–600

–100 600

130

3 684

766 803

835 600

7 955

843 555

Aktieägarutdelning
Utgående balans per
31 december 2019
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102

72 836

Årets kassaflöde
Omräkningsdifferens i likvida medel

63

185

Likvida medel vid årets början

837 592

729 460

Likvida medel vid årets slut

1 147 176

837 592

ÅRSREDOVISNING 2019 — 63

PEAS RÄKENSKAPER

PEAS RÄKENSKAPER

Moderföretagets resultaträkning
Belopp i KSEK

Moderföretagets balansräkning
Not

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

5

Summa intäkter

51 569

52 895

51 569

52 895

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

6,7

–32 999

–24 067

Personalkostnader

8

–30 563

–43 173

Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

13, 14

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9

Räntekostnader och liknande resultatposter

10

Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

11

–744

–845

–64 306

–68 085

–12 737

–15 190

418

377

–1

–5

–

8 596

–12 320

–6 222

141 077

178 072

128 757

171 849

–27 730

–36 074

101 027

135 775

101 027

135 775

Summa totalresultat för året, netto efter skatt

101 027

135 775

Årets totalresultat

101 027

135 775

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Belopp i KSEK

12

Anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar

13

1 102

169

Inventarier

14

2 587

1 983

Andelar i koncernföretag

17

120 943

121 043

Uppskjuten skattefordran

12

333

352

21 650

23 650

Interna långfristiga fordringar
Andra långfristiga värdepapper
Summa anläggningstillgångar

194

194

146 809

147 391

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

19

Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

30
265 666

1 841

36 650

3 264

3 430

98 060

59 505

Summa omsättningstillgångar

321 348

365 281

Summa tillgångar

468 157

512 672

Likvida medel

20

–
218 183

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Periodens resultat
Övrigt totalresultat:
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Moderföretagets balansräkning, forts
Belopp i KSEK

Moderföretagets förändringar i eget kapital
Not

2019-12-31

Belopp i KSEK

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Ingående balans per 1 januari 2018
21

Summa bundet eget kapital

102

102

Periodens resultat

102

102

Årets totalresultat

Balanserad vinst eller förlust

198 457

162 682

Årets resultat

101 027

135 775

299 484

298 457

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

23

299 587

298 559

Obeskattade reserver

24

142 548

102 218

Leverantörsskulder
Skatteskulder
28

Övriga skulder till koncernföretag
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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102

166 693

–

29

Ingående balans per 1 januari 2019

4 790

4 838

–

63 180

Periodens resultat

2 278

1 653

Årets totalresultat

7 062

20 944

11 892

21 280

26 022

111 895

468 157

512 672

Summa
eget kapital

95 990

262 785

135 775

135 775

–

135 775

135 775

95 990

–95 990

–

162 683

–100 000
135 775

298 560

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Balanserad vinst
eller förlust

Årets
resultat

Summa
eget kapital

102

162 683

135 775

298 560

101 027

101 027

–

–

101 027

101 027

135 775

–135 775

Resultatdisposition enligt beslut
på årsstämma
Aktieägarutdelning
Utgående balans per 31 december 2019

Årets
resultat

–100 000
102

Bundet eget
kapital
Belopp i KSEK

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Balanserad vinst
eller förlust

Aktieägarutdelning
Utgående balans per 31 december 2018

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Resultatdisposition enligt beslut
på årsstämma

Fritt eget kapital

Övriga skulder

Bundet eget
kapital

2018-12-31

–100 000
102

198 458

–
–100 000

101 027

299 587
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Not 1 Allmän information

Moderföretagets kassaflödesanalys
Belopp i KSEK

Not

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

Resultat efter finansiella poster

–12 320

–6 222

744

843

Betald inkomstskatt

–92 340

–4 288

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

–103 916

–9 667

31

265 313

123 021

Minskning (–)/ökning (+) av kortfristiga skulder

–22 661

20 577

Kassaflöde från den löpande verksamheten

138 736

133 931

100

–3 310

Förvärv av immateriella tillgångar

–1 085

–55

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

–1 195

–564

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–2 180

–3 929

Not 2 Väsentliga redovisningsprinciper

Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar av International
Financial Reporting Standards Interpretation Committee (IFRS
IC) som gäller för perioder som börjar den 1 januari 2019 eller
senare. Vidare tillämpar koncernen även Rådet för finansiell
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 instrument värdebeskrivs de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats.

–100 000

–100 000

2 000

–4 850

–98 000

–104 850

Årets kassaflöde

38 556

25 152

Likvida medel vid årets början

59 505

34 353

Likvida medel vid årets slut

98 060

59 505

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 rapportering
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 Tryggandelagen samt beakta
sambandet mellan redovisning och beskattning. Moderbolaget
tillämpar inte IFRS 9 Finansiella instrument: Redovisning och

rade till verkligt värde och till upplupet anskaffningsvärde. Nedan

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

behov med omsorg om vår planet.

rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande

Investeringsverksamheten

Återbetalt/ utbetalt internt lån

meningsfulla och lönsamma bolag som förenar människors

enlighet med de av EU godkända International Financial

Minskning (+)/ökning (–) av kortfristiga fordringar

Lämnad utdelning till aktieägarna

Adressen till huvudkontoret är Lilla Nygatan 1. Företagets och

Koncernredovisningen för Peas Industries AB har upprättats i

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förvärv/ försäljning aktier i dotterbolag

ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm.
dess dotterföretags (”koncernen”) affärsidé är att bygga

Den löpande verksamheten
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Peas Industries AB med organisationsnummer 556829-4515 är

MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER OCH TOLKNINGAR SOM GÄLLER FÖR 2019
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-koncernen har valt att tillämpa den modifierade retroaktiva
metoden för redovisning av jämförelsesiffror. Vid den modifierade
retroaktiva metoden redovisas jämförelsesiffrorna för 2018 enligt
tidigare tillämpade redovisningsprinciper enligt IAS 17. Effekter vid
övergången till IFRS 16 redovisas per den 1 januari 2019, se not 16.
Övriga standarder, ändringar och tolkningar som trätt ikraft för
räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 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 räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2019 och har inte tillämpats vid
upprättandet av denna finansiella rapport. Inga av dessa
förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella
rapporter.

värdering. I moderbolaget tillämpas en metod med utgångspunkt
i anskaffningsvärde enligt Årsredovisningslagen. Det innebär att
finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde
minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Finansiella skulder värderas
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Principer för inbokning och bortbokning av finansiella
instrument motsvarar de som tillämpas för koncernen 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 bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. För koncernens sammansättning
hänvisas till not 17. I de fall dotterföretagens tillämpade
redovisningsprinciper avviker från koncernens, justeras dotterföretagens 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 emitterats
av koncernen. Vidare ingår även verkligt värde av villkorade
köpeskillingar. Förvärvskostnader ingår inte i anskaffningsvärdet
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för dotterföretaget utan kostnadsförs i den period när de

INTÄKTER

För att bestämma vilket resultat som har upparbetats vid en

KONCERNEN SOM LEASETAGARE

uppstår. Skillnaden mellan summan av köpeskillingen, värdet på

Intäkterna i koncernen består i huvudsak av försäljning av el,

given tidpunkt krävs uppgifter om följande:

Enligt IAS 17 redovisas tillgångar som innehas enligt finansiella

minoriteten samt det verkliga värdet på tidigare innehav och det

vindkraftsprojekt, driftstjänster, biogas, energisystem samt

verkliga värdet på förvärvade identifierbara tillgångar, skulder och

försäljning av vindkraftverk.

eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om det uppstår en
negativ skillnad redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen.
Minoritetsandel redovisas antingen som en proportionell andel av
de förvärvade nettotillgångarna eller till verkligt värde, vilket
bedöms per förvärv. Tilläggsköpeskilling redovisas till bedömt
verkligt värde med senare förändringar redovisade i resultat
räkningen.
Vid stegvisa förvärv sker en värdering till verkligt värde vid den

-	Intäkterna ska vara av sådan karaktär att Peas kan
tillgodogöra sig i form av faktiska faktureringar eller betalningar

IFRS 15 intäkter från avtal med kunder ersatte från och med

- Kostnader ska kunna hänföras till den redovisade intäkten

januari 2018 IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15

- Uppföljningen av färdigställandegrad

baseras på att intäkter redovisas när kontroll över vara eller

-	Successiv vinstavräkning innehåller en komponent av osäker-

tjänst överförs till kunden. Intäkterna i Peas består i huvudsak av

het. Det kan inträffa oförutsedda händelser som kan påverka

försäljning av vindkraftsanläggningar.

det slutliga resultatet så att den bli både högre eller lägre än

Införandet av IFRS 15 medförde ett nytt tankesätt för hur intäkter
redovisats innan 2018.

väntat. Uppföljning av byggprojekt görs löpande och reservationer för eventuella förluster görs så snart dessa är kända.

leasingavtal som anläggningstillgångar i koncernens balans
räkning till verkligt värde vid leasingperiodens början eller till
nuvärdet av minimileasingavgifterna om detta är lägre. Motsvarande skuld till leasegivaren redovisas i balansräkningen som en
finansiell leasingskuld. Leasingbetalningarna fördelas mellan
ränta och amortering av skulden. Räntan fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp
som motsvarar en fast räntesats på den under respektive period
redovisade skulden. Räntekostnaden redovisas direkt i resultaträkningen.

tidpunkt då kontroll erhållits. Omvärderingseffekter på tidigare

En intäkt redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DRIFTSATTA VINDKRAFTPARKER

En tillgång som innehas under ett finansiellt leasingavtal skrivs av

ägd andel innan kontroll erhållits redovisas i resultaträkningen.

varan eller tjänster, en princip som ersätter den tidigare princi-

I de fallen när kunden inte har kontrollen över tillgången förrän

över tillgångens beräknade nyttjandeperiod enligt ovan eller över

Ökad eller minskad ägarandel då dotterföretaget är under fort-

pen att intäkter redovisas när risker och förmåner övergått till

den är färdigställd redovisas intäkten vid en tidpunkt vilket sker

leasingperioden om denna är kortare. Leasingavgifter vid opera-

satt kontroll redovisas som förändringar inom eget kapital.

köparen. Grundprincipen i IFRS 15 är att ett företag redovisar en

vid färdigställande och överlämnade till kund.

tionella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden,

intäkt på det sätt som bäst speglar överföringen av den utlovade

såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar

INVESTERINGAR I INTRESSEFÖRETAG

varan eller tjänsten till kunden. Denna redovisning sker med hjälp

INTÄKTER I ANDRA BOLAG AV KONCERNEN

Innehav i intresseföretag redovisas i enlighet med kapitalandels

av en femstegsmodell;

Intäkter avseende försäljning av el, biogas, fjärrvärme och

metoden. Ett intresseföretag är en enhet i vilken koncernen har
ett betydande, men inte ett bestämmande inflytande, vilket
vanligtvis uppnås av en ägarandel mellan 20–50%. Tillämpning av
kapitalandelsmetoden innebär att investeringar i intresseföretag
redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med tillägg för
förändringar av koncernens andel av intresseföretagets nettotillgångar och med avdrag för eventuell nedskrivning och utdelning.
Resultaträkningen avspeglar koncernens andel av intresse
företagens resultat efter skatt. Transaktioner som redovisas i
intresseföretagets övriga totalresultat redovisas i koncernens
övriga totalresultat.

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

INTÄKTER FRÅN AVTAL MED KUNDER
Inom OX2 är överlåtelse av projekträttigheter och ingånget
entreprenadkontrakt de vanligaste av avtalstyper, men det kan
också förekomma försäljningsavtal där kunden tar över driftsatt
vindkraftspark när den är färdigställd. Enligt IFRS ska intäkter

Om koncernens andel av redovisade förluster i intresseföretaget

redovisas antingen genom att Peas prestationsåtagande uppfylls

överstiger det redovisade värdet på andelarna i koncernen redu-

över tid eller vid en tidpunkt.

ceras andelarnas värde till noll. Fortsatta förluster redovisas 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 förvärvade identifierbara tillgångar och skulder i intresseföretaget utgör
goodwill som innefattas i redovisat värde av intresseföretaget.
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 transaktioner mellan koncernföretag och intresseföretag elimineras den
del av orealiserade vinster som motsvarar koncernens andel av
intresseföretaget. Orealiserade förluster elimineras på
motsvarande sätt såvida inte detta är en indikation på ett
nedskrivningsbehov.

INTÄKTER FRÅN ÖVERLÅTELSE AV PROJEKTRÄTTIGHETER OCH INGÅNGET
ENTREPRENADKONTRAKT
Här avses intäkter från försäljningsavtal där kunden tar över
projekträttigheterna och ingår entreprenadavtal med Peas.
Eftersom dessa avtal medför att kunden har tagit över projekt
rättigheter och att Peas därefter utför arbete som skapar eller
förbättrar en tillgång som kunden kontrollerar, innebär detta att
intäkterna redovisas dels vid försäljning av projekträttigheter och
dels över tid enligt principen för successiv vinstavräkning.
Vid tillämpning av successiv vinstavräkning uppdragsinkomsten
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.

användarens ekonomiska nytta över tiden.

drifttjänster redovisas i den period som leverans har skett och

UTLÄNDSK VALUTA

avseende tjänster i den period då tjänsten utförts. Intäkter

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella

avseende försäljning av energisystem redovisas enligt successiv

valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen.

vinstavräkning.

Monetära tillgångar och skulder som är uttryckta i utländsk valuta
räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som

STATLIGA STÖD

gäller per balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid

Statliga bidrag redovisas i balansräkningen som förutbetald intäkt

omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke monetära

när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas

tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffnings

och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknip-

värden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-

pade med bidraget. Bidrag periodiseras systematiskt i resultat-

monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden

räkningen på samma sätt och över samma perioder som de

omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid

kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Statliga

tidpunkten för värdering till verkligt värde.

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 räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran.

LEASINGAVTAL
I samband med övergången från IAS 17 till IFRS 16 tillämpar Peaskoncernen den modifierade retroaktiva metoden för redovisning
av jämförelsesiffror. Vid den modifierade retroaktiva metoden

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 koncernredovisningen omräknas samtliga belopp till svenska kronor (SEK), vilket
är moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta.

redovisas jämförelsesiffrorna för 2018 enligt tidigare tillämpade

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill

redovisningsprinciper enligt IAS 17. Enligt IAS 17 innebär ett finan-

och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas

siellt leasingavtal ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och

från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens

fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentlig

rapporteringsvaluta, svenska kronor, till valutakursen på balans-

överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal

dagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas

klassificeras som operationella leasingavtal.

till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurser vid respektive transaktionstidpunkt.
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Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av

räkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det

aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker

utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och

princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna

är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknip-

som förknippas med tillgången.

ackumuleras i en separat komponent i eget kapital, benämnd

skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla tempo-

pade med tillgången kommer att komma företaget till del och

omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet

rära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan

anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla

omklassificeras de ackumulerade omräkningsdifferenserna

utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjutna

andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period

hänförliga till den avyttrade utlandsverksamheten från eget

skatteskulder och skattefordringar redovisas inte om den

de uppkommer. En tillkommande utgift läggs till anskaffnings

kapital till årets resultat.

temporära skillnaden är hänförlig till goodwill eller om den

värdet om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter

uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redo

eller delar därav. Eventuella oavskrivna redovisade värden på

LÅNEKOSTNADER

visningen av en tillgång eller skuld (som inte är ett företags

utbytta komponenter utrangeras och kostnadsförs i samband

Lånekostnader, som är direkt hänförbara till inköp, konstruktion

förvärv) och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken

med utbytet. Utgifter för reparationer och underhåll kostnadsförs

eller produktion av en tillgång som med nödvändighet tar

påverkar redovisat eller skattemässigt resultat.

löpande.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära

Avskrivningar baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde med

tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En

skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag och intresse-

avdrag för bedömt restvärde vid nyttjandeperiodens slut och

återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.

företag, utom i de fall koncernen kan styra tidpunkten för åter

redovisas linjärt över bedömd nyttjandeperiod för respektive

Nedskrivning av goodwill återförs inte.

föring av de temporära skillnaderna och det är sannolikt att en

väsentlig komponent. Nyttjandeperioden för samtliga kompo-

sådan återföring inte kommer att ske inom överskådlig framtid.

nenter i vindkraftverk, fundament och elanläggningar bedöms

FINANSIELLA INSTRUMENT

De uppskjutna skattefordringar som är hänförliga till avdragsgilla

sammanfalla varför någon ytterligare uppdelning ej skett.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balans

temporära skillnader avseende sådana investeringar och intres-

Nyttjandeperioder och restvärden är föremål för årliga

räkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsenliga

sen redovisas bara i den omfattning det är sannolikt att beloppen

omprövningar.

villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när

betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning
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

kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott och det är
troligt att ett sådant utnyttjande kommer att ske inom överskådlig framtid.

intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid

avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda

varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är

eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har endast

sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att

avgiftsbestämda pensionsplaner.

finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den
uppskjutna skattefordran. Uppskjuten skatt beräknas enligt de

AVGIFTSBESTÄMDA PLANER

skattesatser som förväntas gälla för den period då tillgången

För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter

återvinns eller skulden regleras, baserat på de skattesatser (och

till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse

skattelagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen.

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 redovisade
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 balans-
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Immateriella tillgångar

enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet,
skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande 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 redovisade
värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av

Bedömda nyttjandeperioder är enligt följande:
Inventarier

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande

4–7 år
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
Koncernens koncessionsrätt avseende drift och utveckling av
biogasanläggning redovisas som en immateriell tillgång. Den

Aktuella och uppskjutna skatter kvittas då de hänför sig till

immateriella tillgången redovisas initialt till anskaffningsvärdet,

inkomstskatt som debiteras av samma myndighet och då

vilket utgörs av nuvärdet av de framtida betalningar om koncer-

koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.

nen kommer att erlägga för denna rättighet. Avskrivning sker
baserat på en nyttjandeperiod om 10 år.

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT FÖR PERIODEN

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 finansiella tillgångar, som inte värderas till verkligt värde med värde
förändringar redovisade i resultaträkningen, är i behov av
nedskrivning på grund av inträffade händelser. Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt
värde beroende på den initiala kategoriseringen enligt IFRS 9.

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 marknadspris.

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller

NEDSKRIVNINGAR

intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till trans-

Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena

Det verkliga värdet på andra finansiella tillgångar och skulder

aktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska

för materiella och immateriella tillgångar för att fastställa om det

bestäms enligt allmänt accepterade värderingsmodeller, exem-

även skatten redovisas direkt mot eget kapital.

finns något som tyder på att dessa tillgångar har minskat i värde.

pelvis modeller baserade på diskonterade kassaflödesanalyser.

Om något tyder på detta, beräknas tillgångens återvinningsvärde

I största möjliga utsträckning används observerbara marknads

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

för att kunna fastställa värdet av eventuell nedskrivning. Där det

data i de värderingsmodeller som tillämpas. För samtliga finan-

Materiella anläggningstillgångar samt immateriella anläggnings

inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild

siella tillgångar och skulder bedöms det redovisade värdet vara

tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod redovisas till anskaff-

tillgång, beräknar koncernen återvinningsvärdet av den kassa

en god approximation av dess verkliga värde, då löptiden är kort,

ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och

genererande enhet till vilken tillgången hör. Dessutom nedskriv-

om inte annat särskilt anges i efterföljande Noter.

nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt

ningsprövas årligen immateriella tillgångar med obestämbar

kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på

nyttjandeperiod och materiella tillgångar som ännu inte är

DERIVATINSTRUMENT OCH SÄKRINGSREDOVISNING

plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med

tillgängliga att användas.

Alla derivatinstrument värderas till verkligt värde och redovisas

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.

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

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.
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NOTER

Om ett derivatinstrument är identifierat som ett säkrings

eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Inga

bygger på motparternas rating. På grund av kort löptid och

39, and IFRS 7”. Denna ändring har inte medfört någon effekt på

instrument i en kassaflödessäkring redovisas den effektiva delen

kvittningar har gjorts av de finansiella tillgångarna och skulderna i

stabila motparter är reserven helt oväsentlig.

de finansiella rapporterna.

av förändringarna i derivatinstrumentets verkliga värde i övrigt

koncernen och det föreligger inte heller någon legal kvittningsrätt.

KUNDFORDRINGAR

AVSÄTTNINGAR

FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Kundfordringar kategoriseras som ”Tillgångar till upplupet

Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse

Klassificering och efterföljande värdering

anskaffningsvärde” vilket innebär värdering till upplupet anskaff-

(legal eller informell) som en följd av en inträffad händelse, det är

ningsvärde. Kundfordringarnas förväntade löptid är dock kort,

troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att

varför redovisning sker till nominellt belopp utan diskontering.

reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet

Avdrag görs för förväntade kreditförluster. Nedskrivningar av

kan göras. Det belopp som avsätts utgör den bästa uppskatt-

kundfordringar redovisas som rörelsens kostnader.

ningen av det belopp som krävs för att reglera den befintliga

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 antaganden. Nedan följer
en beskrivning av de olika nivåerna för fastställande 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 verkliga
och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på

Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell tillgång
som värderad till: upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via
övrigt totalresultat eller verkligt värde via resultatet.
Finansiella tillgångar som uppfyller följande villkor värderas
därefter till upplupet anskaffningsvärde:
•	den finansiella tillgången hålls inom en affärsmodell vars mål
är att inneha finansiella tillgångar för att samla in avtalsenliga
kassaflöden; och
•	de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid
bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som endast är
betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående
kapitalbeloppet
Finansiella tillgångar omklassificeras inte efter det första redo
visningstillfället förutom om koncernen byter affärsmodell för
förvaltningen av de finansiella tillgångarna.
Alla finansiella tillgångar som inte klassificeras som värderade till
upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt total

armslängds avstånd.

resultat värderas till verkligt värde via resultatet.

NIVÅ 2

FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA
RESULTATET

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

Den påföljande värderingen för dessa tillgångar sker till verkligt
värde. Nettovinster- och förluster redovisas i resultatet. Se not 26
för derivat identifierade som säkringsinstrument.

exempel marknadsräntor och avkastningskurvor.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL UPPLUPET
ANSKAFFNINGSVÄRDE

NIVÅ 3

anskaffningsvärde med effektivräntemetoden. Det upplupna

nivå 2 är data som kan utgöra grund för bedömning av pris, till

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 värdehierarkin ovan.

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 nettobelopp
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Den påföljande värderingen för dessa tillgångar sker till upplupet
anskaffningsvärdet minskas med nedskrivningar. Ränteintäkter,
valutakursvinster och -förluster samt nedskrivningar redovisas i
resultatet. Vinster eller förluster som uppstår vid bortbokning
redovisas i resultatet.

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden
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 förvärvet. Kassamedel och banktillgodohavanden kategoriseras som ”Tillgångar
till upplupet anskaffningsvärde”. På grund av att bankmedel är

förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och

AVTALSTILLGÅNGAR

osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en avsättning

Avtalstillgångar innebär kontraktuella betalflöden från kunder och

beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas

kategoriseras som ”Tillgångar till upplupet anskaffningsvärde”.

krävas för att reglera förpliktelsen, ska det redovisade värdet

Dessa fordringar har en löptid som överstiger löptiden för kund-

motsvara nuvärdet av dessa utbetalningar. Där en del av eller

fordringar och uppgår till i max 12 månader. Avdrag görs för

hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas

förväntade kreditförluster.

bli ersatt av en tredje part, ska gottgörelsen särredovisas som en
tillgång i balansräkningen när det är så gott som säkert att den

FINANSIELLA SKULDER

kommer att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och

Klassificering, efterföljande värdering och vinster och förluster

beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Finansiella skulder klassificeras som värderade till upplupet
anskaffningsvärde eller verkligt värde via resultatet. En finansiell
skuld klassificeras till verkligt värde via resultatet om den klassificeras som innehav för handelsändamål, som ett derivat eller den
har blivit identifierad som sådan vid första redovisningstillfället.
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet
värderas till verkligt värde och nettovinster och förluster, inklusive
räntekostnader, redovisas i resultatet. Påföljande värdering av
finansiella skulder sker till upplupet anskaffningsvärde med
effektivräntemetoden. Räntekostnader och valutakursvinster
och -förluster redovisas i resultatet. Se not 26 för finansiella

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Eventualförpliktelser är möjliga åtaganden som härrör från
inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av att
en eller flera framtida händelser, som inte helt ligger inom
koncernens kontroll, inträffar eller uteblir. Som eventualför
pliktelse redovisas också åtaganden som härrör från inträffade
händelser, men som inte redovisas som skuld på grund av att det
inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera åtagandet. Utfärdade fullgörandegarantier och betalningsgarantier från försäkringsgivare och banker medtas

skulder identifierade som säkringsinstrument.

beloppsmässigt upp till nominellt värde fram till överlämnade av

LEVERANTÖRSSKULDER

heten med förpliktelser utifrån respektive avtal.

Leverantörsskulder kategoriseras som ”Finansiella skulder” vilket
innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskuldernas förväntade löptid är dock kort, varför skulden redo

projektet. I vissa fall görs avdrag för värdet av utförd del i enlig-

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR MODERFÖRETAGET
Moderbolaget Peas Industries AB upprättar sin årsredovisning

visas till nominellt belopp utan diskontering.

enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell

SKULDER TILL KREDITINSTITUT OCH ANDRA LÅNESKULDER

personer”. Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens

Räntebärande banklån, checkräkningskrediter och andra lån
kategoriseras som ”Finansiella skulder” och värderas till upplupet
anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Eventuella
skillnader mellan erhållet lånebelopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalning eller amortering av lån redovisas
över lånens löptid enligt koncernens redovisningsprincip för lånekostnader (se ovan). Bolaget har valt förtidstillämpa de ändringar
i IFRS 9 som föranletts av det framtida bytet av referensräntor,
”Interest Rate Benchmark Reform amendments to IFRS 9, IAS

rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridiska
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 eventuellt nedskrivningsbehov då indikation på nedskrivningsbehov föreligger.

betalningsbara på anfordran motsvaras upplupet anskaffningsvärde av nominellt belopp. Likvida medel omfattas av den generella modellen för förväntade kreditreservering i IFRS 9. Modellen
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KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT

BEDÖMNING AV FÄRDIGSTÄLLANDEGRAD VID SUCCESIV VINSTAVRÄKNING

MARKNADSRISKER

PLACERINGAR

Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och

OX2 och Enstar tillämpar successiv vinstavräkning vid redovisning
av projekt som säljs som byggentreprenad. Successiv vinst

Inledning

Koncernens kassaflöde genererat från den löpande verksam

redovisas mot aktier och andelar hos givaren, i den mån
nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag mellan moderföretaget

avräkning innebär att koncernen måste göra uppskattningar

och dotterföretag redovisas som en bokslutsdisposition.

avseende färdigställandegraden på balansdagen.

LEASING
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna

REDOVISNING AV KASSAFLÖDEN VID FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNING AV
BOLAG

för operationell leasing.

De kassaflödespåverkande effekter som uppstår vid försäljning
och förvärv av bolag relaterade till projekt i bolagsform redovisas

Not 3 Bedömningar och
uppskattningar i de finansiella
rapporterna

som förändringar i rörelsekapital i koncernens kassaflödesanalys.

REDOVISNING AV FÖRSÄLJNING AV VINDKRAFTSPROJEKT
Vid försäljning av vindkraftsprojekt genom avyttring av aktier i
dotterbolag har en förändring i bedömning gjorts avseende huru-

Koncernredovisningen baseras på olika uppskattningar och

vida försäljningen ska brutto- eller nettoredovisas. Koncernen

bedömningar som gjorts av företagsledningen som påverkar

har tidigare nettoredovisat försäljning av vindkraftsprojekt vid

tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade

denna typ av struktur, oberoende av hur anskaffningen av

beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Gjorda

projekträttigheterna redovisats i balansräkningen. Förändringen

bedömningar kan komma att avvika från framtida resultat.

består i att intäkterna för projektet ska bruttoredovisas i

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 kassaflöden
och diskonteringsränta. Sådana bedömningar innefattar av
naturliga skäl alltid en viss osäkerhet.

BEDÖMNING AV REDOVISNING AV KONCESSION
Biond innehar en koncession som innebär en rättighet att driva
och utveckla en biogasanläggning. För denna rättighet betalar
koncernen månatligen arrende- och koncessionsavgifter till

resultaträkningen när försäljningen fram till avyttringstillfället
hanterats som omsättningstillgång.

REDOVISNING AV PROJEKTRÄTTIGHETER
I samband med att förändringen i bedömningen av brutto/nettoredovisning av projektintäkter enligt stycket ovan, har förändring
i hantering av klassificering av projekträttigheter också utförts.
Detta för att hantering av projekträttigheter ska spegla hur
respektive projekt sedan kommer intäktsredovisas. Omklassi
ficering från immateriella rättigheter (”projekträttigheter”) till
omsättningstillgångar (”pågående arbeten”) har därmed utförts
för de projekt som bruttoredovisas i resultaträkningen. Förändringen har även gjorts retroaktivt för år 2018 med ett belopp
motsvarande 42,5 MSEK.

Not 4 Finansiell riskhantering och
finansiella instrument

motparten. Avgifterna har vid bedömning av den redovisnings-

Finanspolicy

mässiga hanteringen ansetts utgöra ett enda avtal. Avtalet har

Peas utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker i

bedömts uppfylla definitionen av en tillgång varför koncernen

form av marknadsrisker som inkluderar valuta- och ränterisker,

redovisar en immateriell tillgång för denna rättighet. Den immate-

kredit- och finansieringsrisker. Koncernens övergripande risk-

riella tillgången värderas till anskaffningsvärde med avdrag för

hanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finan-

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärde

siella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiellt

utgörs av nuvärdet av de framtida betalningar som koncernen

ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Risk-

kommer att erlägga för denna rättighet. Motsvarande belopp

hanteringen görs enligt finanspolicy som fastställs av styrelsen.

redovisas initialt som en skuld som därefter minskar i takt med

Styrelsen har upprättat skriftliga principer såväl för den över

amorteringar.

gripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom

Affärsmodellerna i Peas-koncernen ser olika ut i olika dotter
bolag, men är i huvudsak att bygga meningsfulla och lönsamma
bolag som förenar människors behov med omsorg om vår planet.
Peas-koncernens yttersta mål är att skapa ett hållbart samhälle
utifrån alla dimensioner. De flesta av marknadsriskerna är
indirekta, d. v. s. Peas-koncernens kunder får hantera riskerna
och Peas-koncernen drabbas indirekt via minskad efterfrågan
och/eller lägre försäljningspriser.

VALUTARISKER
Inom ramen för Peas Industries verksamhet uppstår exponering
mot utländska valutor vilket medför risker. Vid utvärdering av
valutarisken tas hänsyn till totala in- och utflöden i utländsk
valuta. Den största exponeringen uppstår i samband med försäljningen av vindkraftsprojekt i EUR inom OX2. Beställning av vindturbiner sker främst från europeiska leverantörer i EUR, vilket
innebär en naturlig hedge mot försäljningen i EUR. I övrigt uppstår
valutarisk för kontrakterade flöden i DKK inom Biond. Valutarisk
hanteras på det sätt som möter kraven från policyn avseende
riskminimering anpassat till respektive verksamhets förutsättningar. Vid säkring av valutarisk tas hänsyn till respektive bolags
totala valutaexponering. Transaktionsexponeringen som följer av
inköp och försäljning, kan säkras upp till 36 månader. Majoriteten

heten avses användas för utveckling av nya projekt och finansiering av den löpande verksamheten. Överskottslikviditet placeras
hos motparter som har hög kreditvärdighet och därmed låg
kreditrisk. Givet 2019 års siffror skulle en sänkning av intäkts
räntan till 0 procent, innebära en minskning av ränteintäkter med
ca 0,2 MSEK (0,2). Peas Industries 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
kalkylerna för vindkraftsprojekt eller för enerigieffektiviseringsprojekt. Därmed påverkas Peas verksamhet på både kort och
lång sikt av hur terminsmarknaden för el utvecklas. Peas följer
marknaden, konjunkturen samt priset på andra energipåslag.

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. Koncernens kunder är främst stora bolag
inom finansiell sektor som oftast har reglerad verksamhet.

av säkringarna förfaller under första kvartalet 2020.

Koncernens totala kreditrisk är fördelad på ett fåtal kunder som

Givet 2019 års kontrakterade flöden vid bokslutsdagen och ingen

Den finansiella kreditrisken omfattas av generella modellen för

valutasäkring, skulle en förändring av valutakursen med 10 öre
påverka resultatet med +/– 7,7 MSEK (+/– 5,2). Vid en förändring av
valutakursen om 10 öre vid årsskiftet skulle påverkan på eget
kapital uppgå till ca +/–10,0 MSEK (+/–5,9) givet de valutasäkringar

står för förhållandevis stor andel av koncernens kundfordringar.
förväntade kreditreserveringar i IFRS 9. Modellen bygger på
motparternas rating. På grund av kort löptid och stabila
motparter är reserven helt oväsentlig.

som redovisas via eget kapital.

Koncernen applicerar en framåtblickande modell för kommersiell

RÄNTERISKER

justering för nuvarande framåtblickande faktorer. Kunderna

I koncernen finns ett banklån på 24,3 MSEK med rörlig ränta.
19,3 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 74 MEUR med fast ränta 2 %
som uteslutande avser projektfinansiering, vilket därmed inte
har någon känslighet mot en ränteförändring.
Koncernen påverkas av räntekomponenten i valutaderivatens
terminskurs som ingår i säkringarna för valutarisker, se vidare
under stycket Valutarisker. En förändring av swapkomponenten
med +/– 0,01 (100 bps) skulle påverka marknadsvärdet på valutaterminerna med ca +/–1,2 MSEK (0,8), baserat på aktuella valutaterminskontrakt under 2019.

kreditrisk. Den förenklade modellen bygger på historik och en
aggregeras i två grupper baserat på riskkaraktär och fordringarnas löptid. Den förväntade kreditförlusten är oväsentlig och vi ser
inga väsentliga förändringar i nuvarande eller framåtblickande
faktorer.

LIKVIDITETS- OCH FINANSIERINGSRISK
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen påverkas negativt
av bristande hantering och kontroll av likvida medel och
betalningsflöden. Med finansieringsrisk avses risken att koncernen 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 betalningsplanerna
från leverantörerna med inbetalningarna från kunderna i respektive projekt.

valutarisk, ränterisk, motpartsrisk samt placering av överlik
viditet. Finanspolicyn uppdateras å
 rligen och vid behov.
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Not 4 Finansiell riskhantering och finansiella instrument, forts

Not 4 Finansiell riskhantering och finansiella instrument, forts

Löptidsfördelning av kontraktsenliga betalningsåtaganden relaterade till koncernens och moderföretagets finansiella tillgångar och

KREDIT- OCH MOTPARTSRISK

skulder framgår av tabellerna nedan.

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

KONCERNEN

förpliktelser. Vidare erlägger köparen en förskottsbetalning i enlighet med en betalningsplan. Koncernens och moderföretagets

Belopp i KSEK
Tillgångar

2019

2018

maximala exponering för kreditrisk motsvaras av bokförda värden på samtliga finansiella tillgångar och framgår av tabellen nedan.

0–3 mån

3–12 mån

1–5 år

Summa

0–3 mån

3–12 mån

1–5 år

Summa

Kundfordringar

89 953

140

–

90 093

379 963

2 465

–

382 428

Övriga kortfristiga fordringar

50 263

–

–

50 263

30 614

–

–

30 614

Koncernen
Belopp i KSEK
Kundfordringar

–

3 931

–

3 931

–

–

–

–

1 147 176

–

–

1 147 176

837 592

–

–

837 592

Summa

1 287 532

4 071

–

1 291 463

1 248 169

2 465

–

1 250 634

Skulder

0–3 mån

3–12 mån

1–5 år

Summa

0–3 mån

3–12 mån

1–5 år

Summa

Likvida medel

Övriga långfristiga skulder

–

–

131 753

131 753

–

–

540 376

540 376

Maximal exponering för kreditrisk

Derivatinstrument

–

–

–

–

–

15 685

–

15 685

283 386

–

–

283 386

152 869

–

–

152 869

–

874 505

–

874 505

–

150 740

–

150 740

283 386

874 505

131 753

1 289 644

152 869

166 425

540 376

859 670

Derivatinstrument
Likvida medel

Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Derivatinstrument

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Belopp i KSEK

2019

–

30

–

218 183

265 666

50 263

30 614

1 841

36 650

3 931

–

–

–

1 147 176

837 592

98 060

59 505

1 291 463

1 250 634

318 084

361 851

Moderföretaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

90 093

382 428

–

30

Tillgångar till upplupet anskaffningsvärde¹)

2018

Kundfordringar

Summa

0–3 mån

3–12 mån

1–5 år

Summa

Kundfordringar

–

–

–

–

–

30

–

30

Fordringar på koncernföretag

–

218 183

–

218 183

–

265 666

–

265 666

1 841

–

–

1 841

36 650

–

–

36 650

Derivatinstrument

Likvida medel

98 060

–

–

98 060

59 505

–

–

59 505

Summa finansiella tillgångar

Summa

99 901

218 183

–

318 084

95 155

265 696

–

361 851

Skulder

0–3 mån

3–12 mån

1–5 år

Summa

0–3 mån

3–12 mån

1–5 år

Summa

4 790

–

–

4 790

4 838

–

–

4 838

–

7 062

–

7 062

–

20 944

–

20 944

–

2 278

–

2 278

–

1 653

–

1 653

4 790

9 340

–

14 130

4 838

22 597

–

27 435

Övriga kortfristiga skulder

382 428

–

Koncernen

1–5 år

Summa

90 093

nedan.

3–12 mån

Skulder till koncernföretag

2018-12-31

Bokfört värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder fördelat per värderingskategori i enlighet med IFRS 9 framgår av tabellen

0–3 mån

Leverantörsskulder

2019-12-31

Finansiella tillgångar

MODERFÖRETAGET

Övriga kortfristiga fordringar

2018-12-31

KATEGORISERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Belopp i KSEK

Tillgångar

Moderföretaget

2019-12-31

Fordringar på koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel

–

–

218 183

265 666

50 263

30 614

1 841

36 650

1 147 176

837 592

98 060

59 505

3 931

–

–

–

1 291 463

1 250 634

316 243

361 851

131 753

540 376

–

–

–

–

7 062

20 944

Leverantörsskulder

283 386

152 869

4 790

4 838

Övriga kortfristiga skulder

874 505

150 740

2 278

1 653

2)

Finansiella skulder
Derivat identifierade som säkringsinstrument
Övriga finansiella skulder¹)
Övriga långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag

Derivatinstrument²

)

Summa finansiella skulder

–

15 685

–

–

1 289 644

859 670

14 130

27 435

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 föreligger 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 koncernen 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 vid byggnation av vindkraftsprojekt.
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Not 5 Intäkter

Not 5 Intäkter, forts

Peas redovisade intäkter kommer från försäljning av vindkraftsparker, el, biogas, energisystem samt försäljning av förvaltningstjänster
kopplade till vindkraftverk.
Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

4 903 317

4 135 513

–

–

39 946

43 255

–

–

–22

–1 663

–

–

Försäljning av biogas och fjärrvärme

62 640

58 046

–

–

Försäljning av energisystem

123 861

84 424

–

–

8 751

18 468

–

–

–252

637

2 415

1 331

21 325

25 987

–

–

–

–

49 154

51 564

5 159 566

4 364 667

51 569

52 895

Försäljning av vindkraftsparker
Elförsäljning
Avgår energiskatt

Försäljning av förvaltningstjänster
Försäljning av övriga tjänster
Bidrag från energimyndigheten
Service- och management fee
Totalt

Koncernen
2019

2018

Sverige

4 464 404

3 252 676

Finland

592 006

191 056

Norge

103 156

920 935

Totalt

5 159 566

4 364 667

Intäkter fördelade per land 1)

1)

avtalsskuld vid ingången av året. Inga intäkter har redovisats under året som är hänförligt till uppfyllda prestationsåtaganden under
tidigare perioder.

Koncernen
Intäkter per kategori

Följande tabell visar hur stor del av redovisade intäkter under perioden som är hänförligt till erhållna förskott som ingick i redovisad

Koncernen
Avtalsskulder
Förskott från kunder (se även not 26)

Tidpunkt för intäktsredovisning

Redovisat värde

535 522

150 753

Över tid

4 624 044

4 213 914

Totalt

5 159 566

4 364 667

Vid en viss tidpunkt

201 566

2 911

21 960

388 130

223 526

Långfristiga skulder

–

–

Kortfristiga skulder

388 130

223 526

Redovisat värde

388 130

223 526

Ingen information lämnas om transaktionspris allokerat till återstående prestationsåtagande eftersom det per den 31 december
2019 inte fanns några sådana åtaganden med en förväntad löptid på mer än ett år.

Not 6 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning
Koncernen
(KSEK)

Moderföretaget

2019

2018

2019

2018

1 989

1 590

127

209

575

85

10

84

Deloitte AB
revisionsuppdrag
skatterådgivning

2018

385 219

varav

revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

2019

2018

Förutbetalda intäkter (se även not 29)

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

Koncernen

2019

Summa

1 646

734

71

84

4 210

2 409

208

377

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

Följande tabell visar det sammanlagda beloppet av det transaktionspris som fördelats till de

Not 7 Leasing

prestationsåtaganden som är ouppfyllda (eller delvis ouppfyllda) i slutet av rapportperioden.
Koncernen
Avtalstillgångar

OPERATIONELL LEASING

2019

2018

Pågående arbete för annans räkning (se även not 18)

92 629

16 785

Upplupna intäkter (se även not 20)

81 548

47 337

leasingavtal uppgick till 7 670 KSEK.

Redovisat värde

174 177

64 122

För moderbolaget uppgår årets kostnad för operationella leasingavtal uppgår till 7 388 KSEK (6 636). På balansdagen 2019-12-31 hade

för året 2019 för koncernen finns med i not 16 Nyttjanderättstillgångar. Föregående års kostnad för koncernen avseende operationella

moderbolaget utestående åtaganden under icke uppsägningsbara operationella leasingavtal, med förfallotidpunkter enligt nedan:

varav
Långfristiga tillgångar

–

–

Kortfristiga tillgångar

174 177

64 122

Redovisat värde

174 177

64 122

80 — ÅRSREDOVISNING 2019

Införandet av IFRS 16 Leasing innebär att tidigare operationell leasing avseende kontorslokaler samt hyra för kontorsmaskiner

Koncernen
(KSEK)

Moderföretaget

2019

2018

2019

2018

År 1

–

8 418

8 047

6 895

Mellan 2 och 5 år

–

13 889

11 400

12 648

Senare än 5 år

–

–

–

–

Summa

–

22 307

19 447

19 543
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Not 8 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2019

Not 8 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader, forts
2019

2018

Medelantal
anställda

Varav
antal män

Medelantal
anställda

Varav
antal män

Sverige

23,5

5,5

25

6

Totalt i moderföretaget

23,5

5,5

25

6

Medelantal anställda
Moderföretaget

Sverige

124,5

89

91

71,5

Finland

15,5

11

6,5

5

Litauen

1

1

1

1

Frankrike

4,5

3

1,5

1,5

Tyskland

3

1,5

1,5

1

Polen

4

2,5

–

–

Totalt i koncernen

Moderföretaget

152,5

108

101

80

176

113,5

126

86

Koncernen
2019-12-31

2019-12-31

Övriga
anställda

Övriga
anställda

12 283

2 506

16 651

10 934

(0)
114 430

14 397

66 798

(5 521)
Totalt i dotterföretag

10 934

114 430

14 397

66 798

Totalt i koncernen

13 801

126 713

16 902

83 449

(0)

(5 521)

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Under 2019 har kostnader för
styrelsearvoden uppgått till 1 076 KSEK (714). Ersättning till moderbolagets verkställande direktör och vice verkställande direktör har

Moderföretaget

2018-12-31

2 867

2018
Styrelse och
VD (varav
tantiem o d)

(0)
Dotterföretag

Dotterföretag

Totalt i dotterföretag

Löner och ersättningar fördelade mellan
styrelseledamöter m fl och anställda

Styrelse och
VD (varav
tantiem o d)

2018-12-31

under året uppgått till 4 798,1 KSEK (6 596). 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

Fördelning ledande befattningshavare
per balansdagen

verkställande direktören utgör koncernens ledningsgrupp.

Kvinnor:

BONUS

styrelseledamöter

1

1

1

1

Inom koncernen finns ett årsbonusprogram innebärande att arbetstagaren kan erhålla ett belopp upp till maximalt en fast månadslön

andra personer i företagets ledning inkl. VD

2

2

1

1

under förutsättning att bolaget uppnår sina finansiella och operativa mål för det aktuella året. Utöver detta finns individuellt avtalade
sociala avgifter.

Män:
styrelseledamöter

9

10

4

4

andra personer i företagets ledning inkl. VD

9

9

1

1

21

22

7

7

Totalt

2019

(KSEK)

Löner och
andra
ersättningar

Soc kostn
(varav
pensionskostnader)

Löner och
andra
ersättningar

PENSIONER
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkar årets resultat. Pensions
ålder för verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien får maximalt uppgå till 35% av den pensionsgrundande lönen. Med
pensionsgrundande lön avses grundlönen. Pensionsåldern för andra ledande befattningshavare är 65 år. Pensionspremien för andra

2018

ledande befattningshavare är individuellt avtalade. För VD och vice VD uppgår pensionspremien för år 2019 till 31% av den pensionsSoc kostn
(varav
pensionskostnader)

Löner, ersättningar m m

grundande lönen.

AVGÅNGSVEDERLAG
Vid uppsägning från företagets sida har verkställande direktör och vice verkställande direktör en uppsägningstid om 6 månader och
inget avgångsvederlag förekommer. För andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om 3–6 månader. Avtal om

Moderbolaget

15 150

Dotterföretag

125 364

Totalt koncernen

140 514

13 310

19 157

(6 833)
51 504
64 814
(21 388)

20 780

avgångsvederlag saknas för andra ledande befattningshavare.

(11 852)
81 126

(14 555)
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bonusprogram. En vinstbaserad bonus avseende 2019 har reserverats i koncernen uppgående till totalt 21 051 KSEK (18 349) exklusive

35 127
(9 894)

100 282

55 907
(21 746)
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NOTER

NOTER

Not 9 Finansiella intäkter

Not 12 Skatt
Koncernen

(KSEK)

Moderföretaget

2019

2018

2019

2018

743

377

–

–

–

–

418

377

Valutakursvinster

38 684

45 083

–

–

Summa finansiella intäkter

39 427

45 460

418

377

Ränteintäkter
Interna ränteintäkter

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

REDOVISAD SKATTEKOSTNAD
(KSEK)

Årets skattekostnad
Justeringar som redovisats innevarande år avseende
tidigare års aktuella skatt

Temporär skillnad
Periodiseringsfond
Moderföretaget

2019

2018

2019

2018

Externa räntekostnader

–1 464

–257

–1

–

Interna räntekostnader

–

–

–

–5

–254

–

–

–

–36 600

–24 105

–

–

–3 888

–175

–

–

–42 206

–24 537

–1

–5

Räntekostnader leasingskuld
Valutakursförluster
Orealiserade värdeförändringar
Summa finansiella kostnader

Not 11 Bokslutsdispositioner
(KSEK)

Överavskrivningar
Summa redovisad skattekostnad

2018

–38 704

–59 620

–27 712

–36 099

–67

–9

–13

–21

Moderföretaget

2019

2018

2019

2018

Erhållna koncernbidrag

–

–

200 000

250 000

Lämnade koncernbidrag

–

–

–18 593

–18 900

Avsättning till periodiseringsfond

–

–

–40 000

–53 000

Avskrivning över plan

–

–

–330

–28

Summa bokslutsdispositioner

–

–

141 077

178 072

–5

46

–5

46

–851

–

–

–

–15 480

–21 551

–

–

–71

–6

–

–

–55 178

–81 140

–27 730

–36 074

Inkomstskatt i Sverige beräknas med 21,4% 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 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.

AVSTÄMNING ÅRETS SKATTEKOSTNAD
Koncernen
(KSEK)

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

Koncernen

2019

Uppskjuten skatt

Not 10 Finansiella kostnader
(KSEK)

Moderföretaget
2018

Aktuell skatt

Förbättringsarbeten annans fastighet

Koncernen

Koncernen
2019

Moderföretaget

2019

2018

2019

2018

Årets resultat före skatt

349 764

356 388

128 757

171 849

Skatt beräknad enligt gällande skattesats

–74 850

–78 405

–27 554

–37 807

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-1 261

–2 514

–163

–184

Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter

14 120

5

–

1 938

Skatteeffekt temporär skillnad

6 894

–

–

–

-14

44

–

–

-

–261

–

–

-67

–9

–13

–21

-55 178

–81 140

–27 730

–36 074

2019-12-31

2018-12-31

–969

1 915

Skatteeffekt koncernjusteringsposter
Skatteeffekt filial
Skatt hänförlig till fg år
Årets redovisade skattekostnad

KONCERNEN
UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR/SKATTESKULDER
(KSEK)
Finansiella instrument
Förbättringsarbeten annans fastighet
Periodiseringsfond

333

352

–55 330

–40 606

Överavskrivningar

–167

–99

Temporär skillnad

21 207

9 591

–34 926

–28 846

2019-12-31

2018-12-31

Immateriella tillgångar

333

352

Summa

333

352

Summa

MODERFÖRETAGET
UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR/SKATTESKULDER
(KSEK)
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NOTER

NOTER

Not 13 Övriga immateriella anläggningstillgångar

Not 14 Inventarier, forts
Koncernen

(KSEK)
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Årets utrangering
Omklassificeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden

Moderföretaget

FINANSIELLA LEASINGAVTAL

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

143 338

128 670

1 191

1 136

18 069

57 433

1 123

55

–

–220

–

–

(KSEK)

–4 645

–42 545

–

–

156 762

143 338

2 314

1 191

Ingående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

–41 733

–31 010

–1 022

–953

Årets avskrivningar enligt plan

–11 501

–10 723

–190

–69

4 740

–

–

–

Utgående ack. anskaffningsvärden

–48 494

–41 733

–1 212

–1 022

Utgående planenligt restvärde

108 268

101 605

1 102

169

Omklassificeringar

Bedömd nyttjandeperiod för immateriella anläggningstillgångar är 5–10 år.

Koncernen
2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

27 543

24 331

7 503

6 939

4 570

4 343

1 244

564

Årets utrangering

–2 388

–1 131

–293

–

Utgående ack. anskaffningsvärden

29 725

27 543

8 454

7 503

–21 486

–19 238

–5 520

–4 745

–1 561

–3 104

–591

–775

Inköp

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Årets utrangering
Utgående ack. avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Koncernen
2019-12-31

2018-12-31

–

3 150

Inköp

–

2 109

Försäljning

–

–1 303

Utgående ack. anskaffningsvärden

–

3 956

Ingående avskrivningar

–

–1 708

Försäljning

–

901

Årets avskrivningar enligt plan

–

–589

Utgående ack. avskrivningar

–

–1 396

Utgående planenligt restvärde

–

2 560

8 993

8 617

FRAMTIDA LEASINGAVGIFTER AVSEENDE FINANSIELLA LEASINGAVTAL MED EN ÅTERSTÅENDE LÖPTID:

Moderföretaget

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden

nyttjanderättstillgångar, se not 16.

Total summa inventarier

Not 14 Inventarier
(KSEK)

Koncernens finansiella leasingavtal avser leasing av 8 (7) personbilar. För 2019 inkluderas finansiella leasingavtal i

2 315

856

244

–

–20 732

–21 486

–5 867

–5 520

8 993

6 057

2 587

1 983

Koncernen
2019-12-31
(KSEK)

Nominellt

2018-12-31

Nuvärde

Nominellt

Nuvärde

Mindre än 1 år

–

–

486

464

Längre än 1 år men högst 5 år

–

–

602

538

Längre än 5 år

–

–

–

–

Summa

–

–

1 088

1 002

Not 15 Andra tekniska anläggningar
Koncernen
(KSEK)
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ack. anskaffningsvärden

2019-12-31

2018-12-31

6 630

6 148

–

482

6 630

6 630

Ingående avskrivningar

–577

–

Årets avskrivningar enligt plan

–380

–577

Utgående ack. avskrivningar

–957

–577

5 673

6 053

Utgående planenligt restvärde

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

NOTER

Not 16 Nyttjanderättstillgångar
(KSEK)

Not 18 Pågående arbete för annans räkning

Fastigheter

Utrustning

Fordon

Totalt

Ingående värde 2019-01-01

38 015

924

3 136

42 075

Avskrivningar

–9 186

–319

–932

–10 437

Utgående värde 2019-12-31

28 829

605

2 204

31 638

Koncernen
(KSEK)

Nettovärde

2018-12-31

OX2:s projekt i Sverige

95 817

29 705

OX2:s projekt i Finland

806 109

204 097

52 593

99 953

OX2:s projekt i Tyskland

2 168

1 221

Bionds projekt i Sverige

2 824

-

959 511

334 976

OX2:s projekt i Polen

Föregående år redovisades enbart leasingtillgångar och leasingskulder hänförliga till finansiella leasingavtal i

2019-12-31

Utgående redovisat värde

enlighet med IAS 17 Leasingavtal. Tillgångarna presenterades som en del av materiella anläggningstillgångar och
skulderna som en del av koncernens upplåning.

Pågående arbete avser nedlagda kostnader för respektive projekt uppdelat per
verksamhet och land.

Not 17 Andelar i koncernföretag

Not 19 Kundfordringar

Moderföretaget
(KSEK)

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde

121 043

Inköp
Försäljning
Utgående anskaffningsvärde

Koncernen

2018-12-31
(KSEK)

117 734

–

4 413

–100

–1 104

120 943

Kundfordringar, brutto
Reserv för förväntade kreditförluster
Summa kundfordringar, netto efter reserv för förväntade
kreditförluster

121 043

I koncernen ingår följande dotterföretag per den 31 december 2019:
Kapitalandel %

Bokfört värde
(KSEK) 2019

Bokfört värde
(KSEK) 2018

10 000

100%

116 080

116 080

1 000

0%

–

100

Biond Holding AB

910

91%

404

404

DTS Holding AB

455

91%

4 459

4 459

120 943

121 043

OX2 AB
OX2 TCM AB

Summa

Eget kapital
inkl. årets resultat

Resultat

Företagets namn

Org nr

Säte

OX2 AB

556675-7497

Stockholm

435 974

171 052

Biond Holding AB

556889-1567

Stockholm

452

0

DTS Holding AB

559136-6223

Stockholm

7 458

645

Samtliga dotterföretaget konsolideras i koncernen. Rösträttsandelen i de dotterföretag som ägs direkt av moderföretaget skiljer sig
inte från den ägda andelen stamaktier.

Innehav utan bestämmande inflytande
Det totala ägandet för innehavare utan bestämmande inflytande (minoritetens andel av eget kapital) uppgår för perioden till
7 955 KSEK (6 713). Majoriteten av innehavet utan bestämmande inflytande är hänförligt till nedanstående bolag:

Bolag

Huvudsaklig verksamhet

Enstar AB

Försäljning av energisystem

Företagets namn

Org nr

Enstar AB

556613-8367
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2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

90 093

382 428

–

30

–

–

–

–

90 093

382 428

–

30

Ledningen bedömer att redovisat värde för kundfordringar, netto efter reserv för förväntade kreditförluster, överensstämmer med

Antal
andelar

Företagets namn

Moderföretaget

2019-12-31

Årets resultat fördelat
till minoritet

Minoritetens
ackumulerade innehav
vid periodens utgång

48%

1 805

6 946

Säte

Eget kapital inkl. Årets
resultat

Resultat

Stockholm

16 921

3 760

Ägarintresse som innehas
av minoritet

verkligt värde.
(KSEK)

2019-12-31

Koncernen
Åldersanalys kundfordringar

Brutto

Ej förfallna

2018-12-31

Reserv
förväntade
kreditförluster

Brutto

Reserv
förväntade
kreditförluster

84 007

–

377 439

–

Förfallna 30 dagar

4 553

–

890

–

Förfallna 31–60 dagar

1 354

–

1 489

–

Förfallna 61–90 dagar

39

–

145

–

140

–

2 465

–

90 093

–

382 428

–

Förfallna > 90 dagar
Summa
(KSEK)

2019-12-31

2018-12-31

Brutto

Reserv
förväntade
kreditförluster

Brutto

Reserv
förväntade
kreditförluster

Ej förfallna

–

–

30

–

Förfallna 30 dagar

–

–

–

–

Summa

–

–

30

–

Moderbolag
Åldersanalys kundfordringar
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NOTER

NOTER

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 24 Obeskattade reserver

Koncernen
(KSEK)

Moderföretaget

Moderföretaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

4 019

5 658

1 248

1 830

Periodiseringsfond tax 2017

Övriga förutbetalda kostnader
Förutbetald hyra

(KSEK)

2019-12-31

2018-12-31

7 900

7 900

2 442

2 168

2 016

1 600

Periodiseringsfond tax 2018

41 000

41 000

280 570

160 127

–

–

Periodiseringsfond tax 2019

53 000

53 000

Upplupna intäkter såld el

10 095

10 962

–

–

Periodiseringsfond tax 2020

40 000

–

Upplupna projektintäkter

60 836

27 743

–

–

Överavskrivning

Övriga upplupna intäkter

10 617

8 632

–

–

Summa

368 579

215 290

3 264

3 430

Förutbetalda byggkostnader avseende OX2-projekt

Summa

318
102 218

Not 25 Långfristiga skulder

Not 21 Aktiekapitalets utveckling
Händelse

648
142 548

Koncernen
(KSEK)

2019-12-31

2018-12-31

10 800

Förändring,
aktiekapital SEK

Totalt aktiekapital i SEK

Antal A-Aktier/
förändring

Antal B-aktier/
förändring

Kvotvärde

100 000

100 000

1 000

–

100

1 905

101 905

100 905

–

1

Finansiering ny förbehandlingsanläggning

16 600

–

101 905

–49 977

49 977

1

Leasingskuld

16 634

1 895

–

423 228

52 039

57 624

Bolaget registrerades
Nyemission
Omvandling av aktier serie A till serie B

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.

Not 22 Övrigt tillskjutet kapital
I samband med omstrukturering under 2011 erhöll Peas Industries AB ett kapitaltillskott om 72 836 KSEK.

Förfaller till betalning
2–5 år efter balansdagen:

Projektfinansiering
Koncessionsskuld
Förfaller till betalning senare än 5 år
efter balansdagen:
Finansiering ny förbehandlingsanläggning
Koncessionsskuld
Summa

5 000

15 930

41 480

30 899

131 753

540 376

Not 23 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 kassaflödes
instrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte inträffat.
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NOTER

NOTER

Not 26 Derivatinstrument

Not 27 Förskott från kunder

Valutaterminer
(KSEK)

Koncernen
2019-12-31

Koncernen
(KSEK)

2018-12-31

Värdeförändring valutasäkring per balansdatum

3 931

–15 685

Förskott från kunder projekt OX2

Summa

3 931

–15 685

Förskott från kunder projekt Enstar
Förskott från kunder projekt Biond

Utestående valutaterminskontrakt

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

EUR

EUR

DKK

DKK

Belopp

–

58 650

–

–

Snittkurs valutasäkringar

–

9,994

–

–

Valutakurs per bokslutsdag

–

10,275

–

–

Förfalloår 2019

Förfalloår 2020

EUR

EUR

DKK

DKK

70 790

21 890

100

–

Snittkurs valutasäkringar

10,491

10,339

1,436

–

Valutakurs per bokslutsdag

10,434

10,275

1,397

–

EUR

EUR

DKK

DKK

Belopp

49 625

–

530

–

Snittkurs valutasäkringar

10,552

–

1,442

–

Valutakurs per bokslutsdag

10,434

–

1,397

–

Belopp

Förfalloår 2021

Summa

Belopp
Snittkurs valutasäkringar
Valutakurs per bokslutsdag
Summa Derivatinstrument
(KSEK)

EUR

EUR

DKK

DKK

–

–

1 316

–

–

–

1,447

–

10,434

–

1,397

–

2018-12-31

371 472

199 900

13 747

1 066

–

600

385 219

201 566

Not 28 Övriga kortfristiga skulder
Koncernen
(KSEK)
Projektfinansiering, OX2
Köpeskilling förvärv av Åmot-Lingbo, OX2

Moderföretaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

775 833

–

–

–

51 125

48 693

–

–

Erhållet bidrag Naturvårdsverket, Biond

–

1 337

–

–

Kortfristig del koncessionsskuld, Biond

9 408

10 856

–

–

Kortsiktig del finansiering av förbehandlingsanläggning, Biond

2 700

–

–

–

Moms

15 154

84 483

1 816

1 184

Energiskatt
Källskatt
Kortfristig del skuld finansiell leasing
Övriga poster

Förfalloår 2022

2019-12-31

Summa

–

1 637

–

–

4 484

3 054

460

461

13 206

665

–

–

2 595

15

2

8

874 505

150 740

2 278

1 653

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Koncernen
2019-12-31

2018-12-31

Värdeförändring per 2019-12-31

3 931

–15 685

Summa

3 931

–15 685

(KSEK)

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Upplupna projektkostnader

32 433

9 980

–

–

Upplupna personalkostnader inkl. sociala avgifter

64 214

60 227

10 518

20 345

2 192

19 037

–

–

10 100

11 122

–

–

7 374

5 309

954

–

111 984

55 792

–

–

3 290

–

–

–

Förutbetalt statligt stöd
Upplupen kostnad såld el

Peas Industries använder sig av valutaderivat som säkring mot fluktuationer i valutakurser. Derivatinstrument ger en orealiserad

Upplupna konsultkostnader

värdeförändring avseende valutasäkringar som är en del av kassaflödessäkringar för kontrakterade flöden. Exponeringen uppkommer

Upplupna byggkostnader OX2

framför allt i EUR från vindkraftsprojekt inom OX2, och utestående EUR-säkringar avser projekten Brännliden, Castles, Hornamossen,
K2, Kröpuln, Storbacken, Valhalla och Åndberg. Exponering i DKK uppstår genom Bionds verksamhet. Peas Industries tillämpar
säkringsredovisning av finansiella instrument i enlighet med IFRS 9. Det innebär bland annat att värdeförändringar i olika derivat som
anskaffats för säkring av kassaflödesrisker redovisas mot eget kapital.

Moderföretaget

Upplupna driftskostnader
Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa

719

2 923

–

–

14 389

3 985

420

935

246 691

168 375

11 892

21 280

Nominellt belopp för utestående valutaterminskontrakt uppgår per den 31 december 2019 till 1 266,3 MSEK (812,5). Marknadsvärdet för
utestående valutaterminskontrakt per den 31 december 2019 uppgick till 3,9 MSEK (–15,7). Uppgifterna för värderingen av derivat
instrument har inhämtats från bankerna vilken vi bedömer är i enlighet med nivå 2 värderingen då den baseras på diskonterade kassaflöden med hjälp av marknadsdata per bokslutsdatum. Det fanns inga utestående optioner per 31 december 2019. Release för 2019
uppgår netto till +0,5 MSEK (–5,1 MSEK) efter skatt. Vid årsbokslutet var koncernens säkringar effektiva.
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Not 30 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Not 31 Kassaflödesanalys

STÄLLDA SÄKERHETER
Koncernen
(KSEK)

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Moderföretaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

29 917

29 917

-

–

Bankmedel

83 925

59 782

-

–

Summa

113 842

89 699

-

–

Aktier i dotterbolag

Spärrade bankmedel redovisas även under likvida medel i balansräkningen.

Moderföretaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

23 858

14 511

744

843

3 888

–

–

–

27 746

14 511

744

843

Avskrivningar/nedskrivningar
Orealiserade värdeförändringar
Summa

UPPLYSNING OM BETALDA OCH ERHÅLLNA RÄNTOR

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Koncernen
(KSEK)

Koncernen
(KSEK)

Moderföretaget
2018-12-31

Koncernen
Under året uppgick betald ränta till 1 718 KSEK (257) och erhållen ränta till 743 KSEK (377).

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

Fullgörandegarantier

1 576 133

1 033 720

1 098 809

1 127 916

MODERFÖRETAGET

Summa

1 576 133

1 033 720

1 098 809

1 127 916

Under året uppgick betald ränta till 1 KSEK (1) och erhållen ränta till 418 KSEK (377).

Peas-koncernen ställer i huvudsak ut två typer av garantier som ligger inom ramen för eventualförpliktelser och det är betalningsgarantier och fullgörandegarantier.
Garantiförpliktelser för fullförande ställs ut för byggnation av vindkraftparker, vilka medtas beloppsmässigt till nominellt värde enligt
kontrakten fram tills överlämnade av vindkraftparkerna har skett. Fullgörandegarantier ersätts i regel av två års-garantier i samband
med överlämnande av vindkraftparken till dess ägare.

Not 32 Händelser efter räkenskapsårets utgång
I januari 2020 tecknade OX2 ett avtal med Lundin Petroleum, om försäljningen av projektet Metsälamminkangas, 24 vindkraftverk
(132 MW), i Finland. Detta är den tredje största vindkraftsparken som byggs i Finland och den byggs utan statligt stöd.
I februari 2020 tecknade OX2 ett avtal med MEAG om byggnation och nyckelfärdig leverans av Zary vindkraftpark, 7 vindkraftverk, i
Polen. Detta är OX2:s första vindkraftsavtal i Polen.

Utöver dessa fullgörandegarantier har Peas samt dess koncernbolag ställt betalningsgarantier till förmån för motparter i entreprenadavtalen för pågående byggprojekt. Villkoren för dessa betalningsgarantier kan variera men de är i regel kopplade till kontraktsvärde och
skrivs ned i samma takt som betalningarna erläggs. De betalningsförpliktelserna ligger inom koncernens kontroll och bedömningen har
gjorts att koncernen kan infria sina förpliktelser inom ramen för kontrakten, varpå dessa inte tas upp som eventualförpliktelser.
Jämförelsesiffror för 2018 har uppdaterats enligt samma princip.

I februari 2020 tecknade OX2 ett avtal med Octopus Renewables Infrastructure Trust plc, om försäljningen av Ljungbyholm vindkraftpark, 12 vindkraftverk, i Kalmar kommun.
I mars 2020 tecknade OX2 ett avtal med Momentum Gruppen AS om försäljningen av OX2:s verksamhet i Tyskland.
Mot bakgrund av utbrottet av det nya coronaviruset och Covid-19 följer Peas-koncernen händelseutvecklingen noga och vidtar
åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet. Bolaget följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO
och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). Spridningen av coronaviruset gör att den globala ekonomin för närvarande påverkas kraftigt. Osäkerheten är stor avseende både omfattning och tidsutdräkt. På kort sikt ser vi dock en relativt begränsad risk att virusutbrottet leder till väsentlig finansiell påverkan på koncernen. Våra verksamheter befinner sig i huvudsak i
samhällsviktiga sektorer som energiförsörjning och energieffektivisering varför de bedöms påverkas mindre samtidigt som en majoritet av gruppens verksamhet under 2020 utgörs av långa redan kontrakterade projekt. Om oron på de globala finansmarknaderna fortsätter under en längre tid kan förutsättningarna att realisera nya projekt för OX2 och Enstar komma att ändras.

Not 33 Förslag till resultatdisposition (kronor)
Förslag till resultatdisposition (kronor)
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Fritt eget kapital
Årets resultat

198 457 129
101 026 520

Summa

299 483 649

Utdelning till aktieägarna 1 471,96 kr per aktie

150 000 000

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras

149 483 649

Summa

299 483 649

Utdelningsbeloppet är beräknat på antalet utestående aktier per den 31 december 2019, det vill säga 101 905 aktier.
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Not 34 Godkännande av finansiella rapporter
ÅRSREDOVISNINGEN FASTSTÄLLDES AV STYRELSEN OCH GODKÄNDES FÖR UTGIVNING DEN 14 APRIL 2020.

TILL BOLAGSSTÄMMAN I PEAS INDUSTRIES AB

Revisionsberättelse

INTYGANDE
Styrelsen och den verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 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 väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att koncernredovisningen har upprättats enligt International

ORGANISATIONSNUMMER 556829-4515
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Financial Standards (IFRS) såsom de antagits av EG, och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat och att
förvaltningsberättelsen för koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat
som beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 14 april 2020

UTTALANDEN

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-

redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som

visningen för Peas Industries AB för räkenskapsåret 2019-01-01 –

identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig

2019-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning

utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern

ingår på sidorna 54-98 i detta dokument.

redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

Johan Ihrfelt

Thomas von Otter

Anna-Karin Eliasson Celsing

Styrelseordförande,
Verkställande direktör

informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna

31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassa-

information, drar slutsatsen att den andra informationen inne

flöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen

håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta.

har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i

Vi har inget att rapportera i det avseendet.

alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

resultat och kassaflöde för året enligt International Financial

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och

för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen

årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
Jan Örtegren

kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om

Johan Wieslander

Niklas Midby

räkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

GRUND FÖR UTTALANDEN

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 misstag.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen

Vår revisionsberättelse har avgivits den 14 april 2020

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa

ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedöm-

Deloitte AB

standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är

ningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verk-

oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt

samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som

god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska

kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att

ansvar enligt dessa krav.

använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt

Jonas Ståhlberg
Auktoriserad revisor

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

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen. Den andra informationen består av
sidorna 1-53 men innefattar inte årsredovisningen, koncern
redovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa.
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drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten 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 misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo

grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som

visningen omfattar inte denna information och vi gör inget

utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att

uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktig
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REVISIONSBERÄTTELSE

heter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och

REVISORNS ANSVAR

anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed

kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare

vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för

fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/
revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisions
berättelsen.

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,

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Peas Industries AB för
räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

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
årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/
revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisions
berättelsen.
Stockholm den 14 april 2020
Deloitte AB

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings
behov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort
löpande 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.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Jonas Ståhlberg
Auktoriserad revisor
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