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Välkommen till OX2
OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. OX2 grundades 
i syfte att leda omställningen till förnybar energi för att på så sätt bidra till en 
hållbar framtid för både människor och planeten. Under 2020 gjorde OX2 sitt 
historiskt starkaste finansiella resultat – samtidigt som bolaget kraftigt 
ökade sina långsiktiga investeringari organisation och projektportfölj. 
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Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för OX2 AB,  
org. nr. 556675-7497, med säte i Stockholm får härmed  
avge årsredovisning och koncernredovisning för  
verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Verksamhetens art och inriktning
OX2 AB och dess dotterföretags (”OX2”) affärsidé är 
att utveckla, bygga och förvalta förnybar kraftpro-
duktion. OX2 AB:s moderbolag är Xygen BidCo AB. 
Ägare till Xygen koncernen är Peas Industries AB till 
cirka 70 % och Altor Fund V till cirka 30 %.

Väsentliga händelser under 2020
Mot bakgrund av coronavirusets utbrott följer OX2 
händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att 
minimera påverkan på koncernens verksamhet. 
Koncernen följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, 
WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande 
och kontroll av sjukdomar). Koncernen har till dags 
dato inte märkt av någon betydande påverkan på 
verksamheten från coronaviruset. På OX2:s arbets-
platser har omfattande åtgärder för att minska smitt-
spridningen av viruset vidtagits.
• I januari tecknade OX2 ett avtal med Lundin Energy, 

om försäljning av Metsälamminkangas vindkrafts-
park (132 MW) i Finland. Det är den tredje största 
vindkraftsparken som byggs i Finland.

• I februari tecknade OX2 ett avtal med MEAG, om 
försäljning av Zary vindkraftspark (21 MW) i Polen. 
Det är den första vindkraftsförsäljningen för OX2 i 
Polen.

• I mars tecknade OX2 ett avtal med Octopus Rene-
wables Infrastructure Trust plc (ORIT), om försälj-
ning av Ljungbyholm vindkraftspark (48 MW) i 
Sverige.

• I mars överlämnades formellt Orrberget vindkrafts-
park (33 MW) till Fontavis. 

• I april överlämnades Brännliden vindkraftspark (42 
MW) till Marguerite. 

• I juni överlämnades Åmot-Lingbo och Tönsen vind-
kraftsparker (366 MW), till Aquila.

• I juni tecknade Altor Fund V avtal om att via Xygen 
BidCo AB förvärva 30 procent av aktierna i OX2.

• I september driftsattes och överlämnades vind-
kraftsparkerna Långmossa (30 MW), Ribäcken (23 
MW) och Verhonkulma (25 MW) till IKEA Retail Group. 
Totalt omfattade projektet fyra nu överlämnade 
vindkraftsparker (107 MW) och är ett av de största 
subventionsfria vindkraftsprojekten i Finland som 

färdigställts.  
• I december förvärvade OX2 en finsk projektportfölj 

om 600 MW från Tornator. 
• I december tecknade OX2 ett avtal med RPC, om 

försäljningen av Puutikankangas (44 MW) och 
Rustari (44 MW) vindkraftsparker i Finland. 

• I december tecknade OX2 ett avtal med DIF Capital 
Partners, om försäljning av Grajewo vindkraftspark 
(40 MW) i Polen.

Resultatutveckling och finansiell ställning
Resultatutvecklingen för enskilda perioder påverkas 
främst av försäljningen av vindkraftsprojekt, framdrift 
av vindkraftsprojekt under byggnation för kunds 
räkning, samt när dessa projekt överlämnas till kund. 
Likaså påverkas balansräkningens omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder av pågående projekt 
under byggnation för kunds räkning. 

Intäkter
Intäkterna uppgick under 2020 till 5 200,8 miljoner 
kronor (4 906,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6 %. 
Under året skedde försäljning av 6 stycken (4) vind-
kraftsparker om totalt 329 MW (488). Sammanlagt har 
koncernen under året överlämnat färdigställda vind-
kraftsparker till sina ägare motsvarande 486 MW 
(109). Antalet vindkraftsparker under byggnation var 
vid utgången av året 12 stycken (11) med en uppskat-
tad kapacitet om 817 MW (974). 

Intäkter redovisas vid försäljning av projekt till 
extern kund, vid framdrift enligt förutbestämda 
milstolpar under byggnationsfasen, vid överlämning 
av färdigställd vindkraftspark till extern kund samt 
under förvaltningsfasen i de fall förvaltningsavtal 
finns. Under byggnationsfasen redovisas intäkten 
genom en beräkning av färdigställandegraden i form 
av successiv vinstavräkning. Den största andelen av 
intäkterna under byggnationsfasen redovisas vid 
leverans och installation av turbiner. Intäkten påver-
kas därmed inte bara av antalet vindkraftsparker, 
utan av deras storlek och var i byggnationsfasen 
projekten befinner sig. De 12 projekt som fanns under 
byggnation per balansdagen finns i Sverige, Norge, 
Finland och Polen.
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Kostnader
Kostnader för varor och projektering uppgick under 
2020 till 4 484,1 miljoner kronor (4 296,8). I kostnader 
för varor och projektering ingår främst kostnader för 
byggnation men även kostnader för försäljning och 
förvärv av projekt samt projektutvecklingskostnader. 
Övriga kostnader uppgick under 2020 till 69,9 miljoner 
kronor (79,9). Tjänster inom bland annat IT och 
kontorsskötsel erhölls tidigare år samt under första 
halvåret 2020 från OX2s huvudägare Peas Industries 
AB. Under andra halvåret 2020 har dessa funktioner 
övertagits av OX2. Personalkostnaderna uppgick 
under 2020 till 215,7 miljoner kronor (147,1). Personal-
kostnadernas ökning förklaras av att antalet anställda 
har ökat jämfört med föregående år.

Resultat
Rörelseresultatet för 2020 uppgick till 415,8 miljoner 
kronor (371,1). Det förbättrade rörelseresultatet är 
främst hänförligt till att fler projekt under byggnation 
har färdigställts och överlämnats till kund jämfört med 
föregående år. Resultat efter finansiella poster för 
2020 uppgick till 382,6 miljoner kronor (373,2).

Årets resultat uppgick till 298,1 miljoner kronor 
(314,7).

Finansiell ställning och likviditet
Omsättningstillgångarna uppgick per sista december 
2020 till 1 928,6 miljoner kronor (2 392,5). Projektport-
följ och pågående arbete uppgick vid årets slut till 
320,7 miljoner kronor (959,1). Minskningen under 
2020 är ett resultat av att OX2 under 2020 till kund 
överlämnade tre färdigställda vindkraftsparker i 
Finland. Kundfordringar uppgick per den sista decem-
ber 2020 till 121,4 miljoner kronor (46,6). Likvida medel 
uppgick per 31 december 2020 till 1 234,6 miljoner 
kronor (1 005,3).

Anläggningstillgångar uppgick per sista december 
2020 till 32,8 miljoner kronor (40,3). Förändringen 
mellan åren förklaras av förändring i värdet på nytt-
janderättstillgångar. 

Långfristiga skulder uppgick per sista december 
2020 till 57,6 miljoner kronor (24,4), varav långfristiga 
räntebärande skulder som uppgick till 12,8 miljoner 
kronor (21,5) och avser den långfristiga delen av 
leasingskulden. 

Uppskjuten skatteskuld uppgick till 44,8 miljoner 
kronor (2,9) och består främst av uppskjuten skatt på 
periodiseringsfond och finansiella instrument.

Kortfristiga skulder uppgick per 31 december 2020 
till 1 138,0 miljoner kronor (1 871,0). Förskott från 
kunder uppgick till 468,4 miljoner kronor (371,5). 

Leverantörsskulder har minskat under året till 123,6 
miljoner kronor (248,1). Övriga skulder uppgick per 
den sista december 2020 till 84,3 miljoner kronor 
(849,6) och är främst hänförliga till en momsskuld om 
69,2 miljoner kronor (4,8). Under 2019 redovisades 
projektfinansiering om 775 miljoner kronor hänförligt 
främst till de fyra projekt i Finland som OX2 byggt i 

egen balansräkning för kundens räkning, dessa 
projekt har nu överlämnats till kund. Under 2019 redo-
visades även en skuldpost gällande projekt Åmot-
Lingbo.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
uppgick per den sista december 2020 till 449,8 miljo-
ner kronor (191,8) där förändringen främst består i en 
ökning av upplupna byggnationskostnader.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital uppgick under 2020 till 
350,3 miljoner kronor (358,9) och hänförs till det 
upparbetade resultatet. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick under 2020 till 525,9 miljoner 
kronor (562,9). Investeringar i projektportföljen, som 
ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten, 
uppgick till -286,7 miljoner kronor (-158,6). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick under 2020 till -7,8 miljoner kronor (-5,8). 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick för 2020 till -288,9 miljoner kronor (-259,1) 
och är främst hänförligt till koncernbidrag och utdel-
ning. 

Det totala kassaflödet för 2020 uppgick till 229,2 
miljoner kronor (298,0).

Moderbolaget
I moderbolaget OX2 AB finns ledning, projektutveck-
ling, finansiering och projektrealisering. Rörelseresul-
tatet för 2020 uppgick till 162,6 miljoner kronor 
(136,5). Resultat efter finansiella poster för 2020 
uppgick till 166,6 miljoner kronor (305,0). Periodens 
resultat för 2020 uppgick till 91,4 miljoner kronor 
(171,1). Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 
december 2020 till 449,1 miljoner kronor (436,0). 
Likvida medel uppgick per den 31 december 2020 till 
258,2 miljoner kronor (59,5). Moderbolaget har under 
året lämnat aktieägartillskott till dotterbolag för nytt-
jande i projektbolagen om totalt 468,9 miljoner kronor 
(85,9). 

Medarbetare
Per sista december 2020 uppgick antalet anställda till 
182 (139) varav 40 (35) procent var kvinnor. Antalet 
anställda har ökat med 31 procent (128) jämfört med 
motsvarande period föregående år. Medelantalet 
anställda under året uppgick till 161 (100), varav i 
Sverige 112 (70), Finland 27 (17), Polen 12 (7) och 
övriga länder 10 (6).

Risker och osäkerhetsfaktorer
Branschen för förnybar energi är beroende av den 
allmänna ekonomiska och politiska situationen i 
omvärlden. Tillgång på kapital, finansieringsvillkor och 
investeringsvilja kan komma att påverka bolagets 
möjlighet att avyttra projekt. De klimat och miljömål 
som beslutas i EU och de enskilda länder där OX2 har 
sin verksamhet påverkar också marknaden för förny-
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bar kraftproduktion och bolagets utvecklingspoten-
tial. 

Marknaden för förnybar kraftproduktion regleras av 
lagar och förordningar både vad gäller stödsystem 
och tillståndsprocess för etablering. En mer krävande 
tillståndsprövning än idag skulle innebära längre 
projekteringstid och kräva större resurser vilket skulle 
leda till högre kostnader. OX2s kunder är också bero-
ende av  elpriset. Priset på el påverkas av fundamen-
tala  faktorer som vattentillgång, tillgång till 
produktions kapacitet, bränsle priser, priser på 
utsläppsrätter och elkonsumtion. Eurokursen påver-
kar OX2:s investerings kalkyler eftersom merparten av 
OX2s leverantörskostnader är i euro. Sam tidigt sker 
försäljningen av OX2s projekt oftast i euro vilket mins-
kar valutaexponeringen. I varje projekt hanteras valu-
tarisker på det sätt som stipuleras i bolagets finans-
policy, där det finns krav på riskminimering anpassat 
till respektive projekts förutsättningar. Dessutom tas 
det också hänsyn till koncernens totala in- och utflö-
den i euro inom samma period.

OX2-koncernen är i sin verksamhet exponerad för 
olika finansiella risker i form av marknadsrisker som 
inkluderar valuta- och ränterisker, kredit- och finan-
sieringsrisker. En beskrivning av finansiella instrument 
och riskhantering finns i not 4 - Finansiell riskhante-
ring och finansiella instrument.

Forskning och utveckling
OX2 arbetar tillsammans med myndigheter, leverantö-
rer, branschorganisationer och andra aktörer inom 
branschen med ett flertal forsknings- och utveck-
lingsprojekt för att driva på utvecklingen av förnybar 
kraftproduktion. 

Framtidsutsikter och trender
Omställningen till en förnybar energiförsörjning är ett 
långsiktigt och viktigt projekt för vårt samhälle. Trots 
osäkerheten på grund av Corona-pandemin så har 
OX2 haft en positiv utveckling under 2020 och ser 
också positivt på framtiden. Skapandet av en förny-
bar energiförsörjning har starkt politiskt stöd, då det 
både skapar  tillväxt i ekonomin samtidigt som det 
anses vara det mest effektiva sättet att reducera de 
globala koldioxidutsläppen. Energibolag och finansiella 
investerare ser allt mer positivt på ägande av förny-
bar kraftproduktion som en långsiktigt stabil och 
attraktiv infrastrukturinvestering.

Styrelsens arbete under året
Vid den ordinarie årsstämman 2020 omvaldes en 
styrelse bestående av Johan Ihrfelt (Ordförande), 
Thomas von Otter, Anna-Karin Eliasson Celsing och 
Niklas Midby för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
På årsstämman skedde även nyval av Jan Frykham-
mar. På en extra bolagsstämma den 6 juli 2020 valdes 
Petter Samlin in i styrelsen. Styrelsen för OX2 AB har 
under 2020 hållit 15 styrelsemöten.

Hållbarhetsredovisning
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har OX2 AB valt att 
upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som 
en från årsredovisningen avskild rapport. Denna håll-
barhetsrapport omfattar OX2 AB och dess dotterföre-
tag och finns publicerad på www.ox2.com.

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

Fritt eget kapital 357 649 868

Årets resultat 91 382 892

Summa 449 032 760

Styrelsen föreslår att  
i ny räkning balanseras 449 032 760

Summa 449 032 760

Beträffande moderbolagets- och koncernens  resultat 
i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balans-
räkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplys-
ningar. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor 
om inte något annat rapporteras.
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Koncernens nyckeltal, KSEK 

 2020  2019  2018 2017

Intäkter 5 200 778 4 906 177 4 135 513 2 152 503

Rörelseresultat 415 841 371 131  362 580 240 276

Rörelsemarginal1 8% 8% 9% 11%

Resultat efter finansiella poster 382 585 373 176 383 892 250 624

Nettomarginal2 7% 8% 9% 12%

Balansomslutning 1 961 491 2 432 806 1 615 405  1 398 465

Soliditet3 39% 22%  23% 19%

Avkastning på eget kapital4 46% 69% 93% 74%

Avkastning på sysselsatt kapital5 72% 61% 77%  97%

Medelantal anställda 161 100 53  40

1) Rörelseresultat i relation till intäkter
2) Resultat efter finansiella poster i relation till intäkter
3) Eget kapital i relation till balansomslutning
4) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital
5) Rörelseresultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital

Årsstämma
OX2 AB håller årsstämma den 26 april 2021 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 1 i Stockholm. 
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OX2:s räkenskaper
Koncernens resultaträkningar

Belopp i KSEK Not
2020-01-01– 

2020-12-31
2019-01-01– 

2019-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 5 200 778 4 906 177

Summa intäkter 5 200 778 4 906 177

Kostnad för varor och projektering –4 484 127 –4 296 773

Övriga kostnader 6 –69 910 –79 869

Personalkostnader 7 –215 679 –147 138

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 12, 13, 14 –15 221 –11 266

Summa rörelsens kostnader –4 784 937 –4 535 046

Rörelseresultat 415 841 371 131

Finansiella intäkter 8 64 527 39 424

Finansiella kostnader 9 –97 783 –37 379

Resultat efter finansiella poster 382 585 373 176

Skatt 11 –84 475 –58 469

Årets resultat 298 110 314 707

Årets resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 298 110 314 507

Resultat per aktie
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) 18 29 811 31 471
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 10 000 10 000

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Periodens resultat 298 110 314 507

Övrigt totalresultat:

Poster som kommer att omföras till resultatet

Omräkningsdifferens vid omräkning av utländska dotterbolag –7 745 179

Kassaflödessäkringar

Förändringar av verkligt värde 22 22 755 13 674

Skatt hänförligt till kassaflödessäkringar –6 584 –2 885

Summa totalresultat för året, netto efter skatt 306 536 325 675

Årets totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 306 536 325 675
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Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 5 365 3 224

Inventarier, verktyg och installationer 13 3 044 1 049

Nyttjanderättstillgångar 14 18 736 32 823

Övriga finansiella tillgångar 5 735 3 184

Summa anläggningstillgångar 32 880 40 280

Omsättningstillgångar

Projektportfölj och pågående arbeten 16 320 662 959 050

Kundfordringar 17 121 353 46 615

Övriga fordringar 15 599 34 920

Fordringar mot koncernföretag 171 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 199 585 342 706

Derivatinstrument 22 36 670 3 887

Likvida medel 1 234 571 1 005 348

Summa omsättningstillgångar 1 928 611 2 392 526

SUMMA TILLGÅNGAR 1 961 491 2 432 806

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 19 100 100

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 765 813 537 277

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 20 765 913 537 377

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 14 12 753 21 486

Uppskjuten skatteskuld 11 44 822 2 916

Summa långfristiga skulder 57 575 24 402

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 23 468 419 371 472

Leverantörsskulder 123 580 248 101

Skatteskulder 11 818 –

Övriga skulder 24 84 261 849 583

Skulder mot koncernföretag 80 210 083

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 449 845 191 788

Summa kortfristiga skulder 1 138 003 1 871 027

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 961 491 2 432 806
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i KSEK
Aktie-

kapital
Omräknings-

reserv
Säkrings-

reserv
Balanserade

vinst medel

Summa eget  
kapital 

hän förligt till 
moder -

före tagets  
aktieägare

Summa eget 
kapital  

hänförligt till 
innehav utan  

bestämmande  
inflytande

Summa 
eget  

kapital

Ingående balans  
per 1 januari 2019 100 –771 –5 357 374 930 368 902 – 368 902

Periodens resultat 314 707 314 707 – 314 707

Lämnat koncernbidrag –200 000 –200 000 – –200 000

Skatt lämnat  
koncernbidrag 42 800 42 800 – 42 800

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens vid 
omräkning av utländska 
dotterbolag 179 179 – 179

Kassaflödessäkringar 10 789 10 789 – 10 789

Summa övrigt totalresultat – 179 10 789 – 10 968 – 10 968

Summa årets totalresultat – 179 10 789 157 507 168 475 – 168 475

Utgående balans per 
31 december 2019 100 –592 5 432 532 437 537 377 – 537 377

Belopp i KSEK
Aktie-

kapital
Omräknings-

reserv
Säkrings-

reserv
Balanserade

vinst medel

Summa eget  
kapital 

hän förligt till 
moder-

före tagets  
aktieägare

Summa eget 
kapital  

hänförligt till  
innehav utan  

bestämmande  
inflytande

Summa 
eget  

kapital

Ingående balans  
per 1 januari 2020 100 –592 5 432 532 437 537 377 – 537 377

Utdelning –78 000 –78 000 –78 000

Periodens resultat 298 110 298 110 – 298 110

Övrigt totalresultat –

Omräkningsdifferens vid 
omräkning av utländska 
dotterbolag –7 745 –7 745 – –7 745

Kassaflödessäkringar 16 171 16 171 – 16 171

Summa övrigt totalresultat –7 745 16 171 – 8 426 – 8 426

Summa årets totalresultat –7 745 16 171 298 110 306 536 – 306 536

Utgående balans per 
31 december 2020 100 –8 337 21 603 752 547 765 913 – 765 913
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Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i KSEK Not
2020-01-01–

2020-12-31
2019-01-01–

2019-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 382 585 373 176

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 27 5 879 11 266

Betald inkomstskatt –38 211 –25 564

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 350 253 358 878

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(–) av pågående arbeten 606 546 –465 310

Minskning(+)/ökning(–) av kundfordringar –74 738 306 500

Minskning(+)/ökning(–) av kortfristiga fordringar 198 145 –158 726

Minskning(–)/ökning(+) av leverantörsskulder 150 235 126  191

Minskning(–)/ökning(+) av kortfristiga skulder –417 827 554 013

Kassaflöde från den löpande verksamheten före investering i projektportfölj 812 614 721 546

Investering i projektportfölj –286 718 –158 647

Kassaflöde från den löpande verksamheten 525 896 562 899

Investeringsverksamheten

Förvärv av andelar i andra bolag –2 550 –1 020

Förvärv av immateriella tillgångar –2 864 –3 806

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –2 407 –994

Kassaflöde från investeringsverksamheten –7 821 –5 820

Finansieringsverksamheten

Amortering leasingskuld –10 916 –9 058

Koncernbidrag –200 000 -250 000

Aktieutdelning –78 000 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –288 916 –259 058

Årets kassaflöde 229 159 298 021

Omräkningsdifferens i likvida medel 64 686

Likvida medel vid årets början 1 005 348 706 641

Likvida medel vid årets slut 1 234 571 1 005 348
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Räkenskaper

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i KSEK Not
2020-01-01– 

2020-12-31
2019-01-01– 

2019-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 724 030 452 263

Övriga rörelseintäkter 15 729 3 651

Summa intäkter 739 759 455 914

Rörelsens kostnader

Kostnader för varor och projektering –360 798 –136 262

Övriga externa kostnader 6 –58 878 –73 164

Personalkostnader 7 –156 349 –109 622

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 12, 13 –1 116 –364

Summa rörelsens kostnader –577 141 –319 412

Rörelseresultat 162 618 136 502

Resultat från andelar i koncernföretag 312 170 000

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 7 735 4 348

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 –4 077 –5 803

Resultat efter finansiella poster 166 588 305 047

Bokslutsdipositioner 10 –49 455 –133 352

Resultat före skatt 117 133 171 695

Skatt på årets resultat 11 –25 750 –643

Årets resultat 91 383 171 052

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat 91 383 171 052

Övrigt totalresultat:

Summa totalresultat för året, netto efter skatt 91 383 171 052

ÅRETS TOTALRESULTAT 91 383 171 052
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Räkenskaper

Moderbolagets balansräkning

Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 5 365 3 205

Inventarier, verktyg och installationer 13 3 044 961

Andelar i koncernföretag 15 563 505 87 662

Summa anläggningstillgångar 571 914 91 828

Omsättningstillgångar

Projektportfölj och pågående arbeten 16 11 429 22 672

Kundfordringar 17 5 654 2 971

Kortfristiga fordringar koncernföretag 175 051 648 715

Övriga fordringar 2 895 23 912

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 993 1 042

Likvida medel 258 196 59 476

Summa omsättningstillgångar 454 218 758 788

SUMMA TILLGÅNGAR 1 026 132 850 616

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 100 100

Summa bundet eget kapital 100 100

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 357 874 264 796

Omräkningsdifferenser –224 26

Årets resultat 91 383 171 052

Summa fritt eget kapital 449 033 435 874

Summa eget kapital 20 449 133 435 974

Obeskattade reserver 21 93 744 53 844

Kortfristiga skulder

Förskott från kund 23 1 441 –

Leverantörsskulder 18 723 49 425

Skulder till koncernföretag 256 115 213 420

Aktuella skatteskulder – –

Övriga kortfristiga skulder 24 103 333 33 985

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 103 643 63 968

Summa kortfristiga skulder 483 255 360 798

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 026 132 850 616
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Räkenskaper

Moderbolagets förändringar i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i KSEK Aktiekapital
Överkurs-

fond

Balanserad 
vinst eller 

förlust
Årets 

resultat
Summa  

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 100 31 101 192 163 573 264 896

Periodens resultat 171 052 171 052

Omräkningsdifferens vid omräkning  
av utländska dotterbolag 26 26

Årets totalresultat – – – 171 052 171 052

Resultatdisposition enligt beslut på årsstämma 163 573 –163 573 0

Transaktioner med ägare

Aktieägarutdelning

Utgående balans per 31 december 2019 100 31 264 791 171 052 435 974

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i KSEK Aktiekapital
Överkurs-

fond

Balanserad 
vinst eller 

förlust
Årets 

resultat
Summa  

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 100 31 264 791 171 052 435 974

Periodens resultat 91 383 91 383

Omräkningsdifferens vid omräkning  
av utländska dotterbolag –224 –224

Årets totalresultat 91 383 91 383

Resultatdisposition enligt beslut på årsstämma 171 052 –171 052 0

Transaktioner med ägare

Aktieägarutdelning –78 000 –78 000

Utgående balans per 31 december 2020 100 31 357 619 91 383 449 133
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Räkenskaper

Moderbolagets rapport över kassaflöden

Belopp i KSEK Not
2020-01-01–

2020-12-31
2019-01-01–

2019-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 166 588 305 047

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 27 1 116 –169 635

Betald inkomstskatt –23 280 –19 839

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 144 424 115 573

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(–) av projektportfölj  och pågående arbeten 11 243 –22 672

Minskning(+)/ökning(–) av kundfordringar –2 683 –582

Minskning(+)/ökning(–) av kortfristiga fordringar 252 260 –383 573

Minskning(–)/ökning(+) av leverantörsskulder –30 703 18 672

Minskning(–)/ökning(+) av kortfristiga skulder 346 957 64 671

Kassaflöde från den löpande verksamheten 721 498 -207 911

Investeringsverksamheten

Förvärv aktier i dotterbolag –475 843 –86 147

Förvärv av immateriella tillgångar –2 877 –3 118

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –2 482 –948

Kassaflöde från investeringsverksamheten –481 202 –90 213

Finansieringsverksamheten

Koncernbidrag –133 352 14 435

Erhållen utdelning från dotterbolag 170 000 80 000

Lämnad utdelning till aktieägarna –78 000 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –41 352 94 435

Årets kassaflöde 198 944 –203 689

Omräkningsdifferens i likvida medel –224 –79

Likvida medel vid årets början 59 476 263 244

Likvida medel vid årets slut 258 196 59 476
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Noter

Not 1 Allmän information

Dessa historiska finansiella rapporter omfattar det svenska 
moderbolaget OX2 AB med organisationsnummer 556675-
7497, och dess dotterbolag. OX2 utvecklar, bygger och 
förvaltar förnybar kraftproduktion och är huvudsakligen 
verksam i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen och Frank-
rike. OX2 är Europas ledande utvecklare av förnybar energi 
och driver utvecklingen. I produktportföljen återfinns både 
land- och vattenbaserad vindkraft samt solkraft. OX2 verk-
samhet innefattar hela processen från markanvisning till 
förvaltning av färdig vind- eller solkraftspark. 

Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige med 
säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Lilla Nygatan 1. 

Närmast överordnat moderbolaget är Xygen BidCo AB. 
Ägare till Xygen koncernen är Peas Industries AB till cirka 
70% och Altor Fund V till cirka 30%.

Not 2 Väsentliga redovisningsprinciper

Grunder för koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av Inter-
national Accounting Standards Board (IASB) samt tolknings-
uttalanden från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) 
såsom de antagits av Europeiska unionen (EU). Koncernen 
tillämpar dessutom Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
rekommendationen från Rådet för finansiell rapportering 
RFR1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”.

Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet 
om fortlevnad (going concern). Tillgångar och skulder är 
värderade till sina historiska anskaffningsvärde med undan-
tag för valutaderivat som är värderade till verkligt värde. 
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med förvärvs-
metoden och samtliga dotterföretag, i vilka bestämmande 
inflytande innehas, konsolideras från och med det datum 
detta inflytande erhölls.

Att upprätta rapporter I överensstämmelse med IFRS 
kräver att flera uppskattningar görs av ledningen för redovis-
ningsändamål. De områden som innefattar en hög grad av 
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där 
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse 
för koncernredovisningen anges i not 3 – Väsentliga 
uppskattningar och bedömningar. Dessa bedömningar och 
antaganden baseras på historiska erfarenheter samt andra 
faktorer som bedöms vara rimliga under rådande omstän-
digheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda bedöm-
ningar om gjorda bedömningar ändras eller andra förutsätt-
ningar föreligger.

Bolaget har valt att endast kommentera de standarder, 
ändringar och tolkningar som bedöms vara relevanta för 
koncernen.

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte 
annat anges, tillämpats konsekvent på samtliga perioder 
som presenteras i koncernens finansiella rapporter samt av 
alla koncernens bolag. Se även not 2 – Upplysning om 
kommande standarder, för de nya standarder och tolkningar 
som bedöms påverka koncernen framöver.

Nya standarder och tolkningar 2020
De standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft för 
räkenskapsår som börjar 1 januari 2020 har inte haft någon 
väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Nya standarder och tolkningar 2021
Vid tidpunkten för upprättandet av denna rapport har inga 
nya standarder eller tolkningar tillämpats för räkenskapsår 
som börjar efter 1 januari 2021, och inga standarder eller 
tolkningar förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncer-
nens finansiella rapporter.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget OX2 AB upprättar sin årsredovisning enligt 
års redovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för 
 juridiska personer”. Även gällande 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 årsredovis-
ningslagen och tryggandelagen samt beakta sambandet 
mellan redo visning och beskattning. Moderbolaget tillämpar 
inte IFRS 9 Finansiella instrument: Redovisning och värde-
ring. I moder bolaget tillämpas en metod med utgångspunkt i 
anskaffningsvärde enligt årsredovisningslagen. Det innebär 
att finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella 
omsättnings tillgångar enligt lägsta värdets princip. Finan-
siella 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. 

Konsolidering
Dotterbolag
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget OX2 AB och 
de bolag över vilka moderbolaget har bestämmande infly-
tande (dotterbolag). Bestämmande inflytande över ett före-
tag uppkommer när moderbolaget har inflytande över ett 
företag, exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från 
sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkast-
ningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inklu-
deras i koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exklu-
deras ur koncernredovisningen från och med den dag då 
det bestämmande inflytandet upphör. För koncernens 
sammansättning hänvisas till not 14 – Andelar i koncernbo-
lag. I de fall dotterföretagens tillämpade redovisningsprinci-
per avviker från koncernens, justeras dotterföretagens 
redovisning för att denna ska följa samma principer som 
tillämpas av övriga koncernbolag.

Eliminering koncerninterna transaktioner
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostna-
der och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer 
från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, 
elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovis-
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ning. Orealiserade vinster som uppkommer från transak-
tioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning 
som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealise-
rade förluster elimineras på samma sätt, men endast i den 
utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.

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 för dotterföretaget utan 
kostnads förs i den period när de uppstår. Skillnaden mellan 
summan av köpeskillingen, värdet på minoriteten samt det 
verkliga värdet på tidigare innehav och det verkliga värdet 
på förvärvade identifierbara tillgångar, skulder och eventual-
förpliktelser redovisas som goodwill. Om det uppstår en 
negativ skillnad redo visas skillnaden direkt i resultaträk-
ningen. Minoritetsandel redovisas antingen som en propor-
tionell andel av de förvärvade nettotillgångarna eller till 
 verkligt värde, vilket bedöms per förvärv. Tilläggsköpeskilling 
redovisas till bedömt verkligt värde med senare förändringar 
redovisade i resultaträkningen.

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

Investering i intresseföretag
Innehav i intresseföretag redovisas i enlighet med kapitalan-
delsmetoden. Ett intresseföretag är en enhet i vilken koncer-
nen har ett betydande, men inte ett bestämmande infly-
tande, 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 koncer-
nens andel av intresseföretagets nettotillgångar och med 
avdrag för eventuell nedskrivning och utdelning. Resultat 
räkningen avspeglar koncernens andel av intresseföreta-
gens resultat efter skatt. Transaktioner som redovisas i 
intresseföretagets övriga totalresultat redovisas i koncer-
nens övriga totalresultat. 

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

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

Nedskrivningsbehov på redovisade andelar i intresseföre-
tag 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 förlus-
ter elimineras på motsvarande sätt såvida inte detta är en 
indikation på ett nedskrivningsbehov.

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

Valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen för 
den period i vilka de uppstår, med undantag för transak-
tioner som utgör säkring som uppfyller villkoren för säkrings-
redovisning 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 huvud-
sakligen bedriver sin verksamhet (funktionell valuta). I 
koncernredovisningen omräknas samtliga belopp till 
svenska kronor (SEK), vilket är moderbolagets funktionella 
valuta och rapportvaluta. 

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive 
goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, 
omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till 
koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till valuta-
kursen på balansdagen. Intäkter och kostnader i en 
utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en 
genomsnittskurs som utgör en approximation av valuta-
kurser vid respektive transaktionstidpunkt. Omräknings-
differenser som uppstår vid valutaomräkning av utlands-
verksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumule-
ras i en separat komponent i eget kapital, benämnd 
 omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet 
omklassificeras de ackumulerade omräkningsdifferenserna 
hänförliga till den avyttrade utlandsverksamheten från eget 
kapital till årets resultat som en omklassificeringsjustering 
vid tidpunkten som vinst eller förlust på försäljningen 
 redo visas.

Intäkter från avtal med kunder
Intäkterna i OX2-koncernen består i huvudsak av försäljning 
och uppförande av vindkraftsprojekt och vindkraftsparker. 

Intäkter redovisas när kontroll över vara eller tjänst över-
förs till kunden och redovisas enligt en femstegsmodell;

Steg 1: identifiera kontrakten med kunden 
I steg ett identifieras kundavtal. Om två eller flera avtal har 
ingåtts samtidigt med en kund och prissättningen av ett 
avtal är beroende av ett annat avtal kombineras dessa 
avtal. 

En avtalsändring innebär en förändring av ett avtal som 
har godkänts av avtalsparterna och föreligger när avtalspar-
terna godkänner en ändring som antingen skapar nya eller 
ändrar befintliga rättigheter och skyldigheter för parterna i 
avtalet. En avtalsändring ska redovisas som ett separat 
avtal när avtalets omfattning ökar på grund av tillägg av 
utlovade varor eller tjänster som är distinkta och när priset 
på avtalet stiger med ett ersättningsbelopp som återspeglar 
företagets fristående försäljningspriser för de ytterligare 
varor eller tjänster som utlovats. Om parterna inte har 
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godkänt en avtalsändring ska företaget fortsätta att tillämpa 
standarden på det befintliga avtalet till dess att avtalsänd-
ringen godkänts. 

Steg 2: identifiera de olika prestationsåtagandena i kontrak-
tet 
I steg två identifieras vilket eller vilka prestationsåtaganden 
som det avtalas om i kontraktet. Ett prestationsåtagande är 
ett löfte om att till kunden överföra en vara eller tjänst som 
är distinkt, eller en serie distinkta varor och tjänster som i 
allt väsentligt är desamma och följer samma mönster för 
överföring till kund. En vara eller tjänst är distinkt om kunden 
kan dra nytta av varan eller tjänsten separat eller tillsam-
mans med andra resurser som finns tillgängliga för kunden 
och om företagets löfte att överföra varan eller tjänsten till 
kunden kan särskiljas från andra löften i avtalet. 

Steg 3: fastställa transaktionspriset 
I steg tre fastställs transaktionspriset. Hänsyn tas till fast 
avtalat pris, rörlig ersättning, eventuell tilläggsköpeskilling, 
avdrag, vinstpåslag, rabatter och viten. Det rörliga ersätt-
ningsbeloppet uppskattas genom det mest sannolika belop-
pet vilket är det mest sannolika beloppet i ett intervall av 
möjliga ersättningsbelopp eller det förväntade värdet vilket 
är summan av sannolikhetsbedömda belopp i ett intervall av 
möjliga ersättningsbelopp. Om avtalet innehåller en bety-
dande finansieringskomponent ska transaktionspriset juste-
ras för effekten av pengars tidsvärde. 

Steg 4: fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden.
I steg fyra fördelas transaktionspriset på de olika presta-
tionsåtagandena i avtalet om fler än ett åtagande finns. Det 
allokerade transaktionspriset för varje enskilt åtagande ska 
återspegla det ersättningsbelopp som företaget förväntar 
sig ha rätt till i utbyte mot överföringen av de utlovade 
varorna eller tjänsterna till kunden, baserat på ett fristående 
försäljningspris. 

Steg 5: redovisa en intäkt när ett prestationsåtagande 
uppfylls.
Intäkt redovisas, i steg fem, när prestationsåtagandet är 
utfört, antingen över tid eller vid en specifik tidpunkt, och 
när kunden får kontroll över tillgången. Intäkten redovisas 
över tid när kunden samtidigt erhåller och förbrukar de 
fördelar som tillhandahålls genom företagets prestation, när 
företagets prestation skapar eller förbättrar en tillgång som 
kunden kontrollerar eller när företagets prestation inte 
skapar en tillgång med alternativ användning för företaget 
och företaget dessutom har rätt till betalning för hittills 
utförd prestation vilket innefattar nedlagda utgifter inklusive 
vinstmarginal. 

Om ett prestationsåtagande inte uppfylls över tid enligt 
ovan så uppfyller företaget åtagandet vid en viss tidpunkt. 
Det sker vid den tidpunkt som kunden får kontroll över den 
utlovade tillgången. Indikatorer för kontroll kan vara att före-
taget har rätt till betalning för tillgången, kunden har den 
legala äganderätten till tillgången, företaget har överfört det 
fysiska innehavet av tillgången, kunden har de betydande 
risker och fördelar som är förknippade med ägandet av till-
gången eller att kunden har godkänt tillgången. 

Utgifter för att erhålla ett avtal, det vill säga utgifter som 
företaget inte skulle haft om det inte erhållit avtalet, redovi-
sas som en tillgång endast om företaget förväntar sig att få 
täckning för de utgifterna. Förlustkontrakt kostnadsförs 
direkt och avsättning för förlust görs för återstående arbe-
ten och redovisas enligt IAS 37 Avsättningar.

En avtalsändring innebär en förändring av omfattning eller 
pris (eller båda) i ett avtal som har godkänts av avtalspar-
terna. En avtalsändring ska redovisas som ett separat avtal 

när avtalets omfattning ökar på grund av tillägg av utlovade 
varor eller tjänster som är distinkta och när priset på avtalet 
stiger med ett ersättningsbelopp som återspeglar OX2s 
fristående försäljningspriser för de ytterligare varor eller 
tjänster som utlovats. Om parterna inte har godkänt en 
avtalsändring ska OX2 fortsätta att tillämpa standarden på 
det befintliga avtalet till dess att avtalsändringen godkänns. 
I fastprisavtal betalar kunden det överenskomna priset vid 
överenskomna betalningstidpunkter.

Om tjänsterna som OX2 levererat överstiger betalningen, 
redovisas en avtalstillgång. Om betalningarna överstiger de 
levererade tjänsterna, redovisas en avtalsskuld. Om tjäns-
terna som OX2 levererat överstiger betalningen, redovisas en 
avtalstillgång. 

Intäkter från överlåtelse av projekträttigheter och ingånget 
entreprenadkontrakt
Avseende intäkter från försäljningsavtal där kunden tar över 
projekträttigheterna och ingår entreprenadavtal med OX2, 
innebär avtalen att kunden har tagit över projekträttighe-
terna och att OX2 därefter utför arbete som skapar eller 
förbättrar en tillgång som kunden kontrollerar. När avtal 
inkluderar både försäljningar av projekträttigheter samt 
entreprenadavtal för byggnation åt köparen, sker en 
bedömning om projekträttigheterna respektive entreprenad-
avtalet är separata prestationsåtaganden. 

En vara/tjänst ska vara distinkt, både till sin karaktär och 
inom ramen för avtalet, för att kunna utgöra ett separat 
prestationsåtagande. Denna bedömning är sedan av avgö-
rande betydelse för hur intäkter från avtalet redovisas. För 
att identifiera separata prestationsåtagande måste båda 
kriterier nedan vara uppfyllda:

a)  kunden kan dra nytta av varan eller tjänsten separat 
eller tillsammans med andra resurser som finns till-
gängliga för kunden (dvs. varan eller tjänsten är kapa-
bel att vara distinkt), och

b)  företagets löfte att överföra varan eller tjänsten till 
kunden kan särskiljas från andra löften i avtalet (dvs. 
varan eller tjänsten är distinkt inom ramen för avtalet).

I regel kan kunden dra nytta av projekträttigheterna oaktat 
om ett entreprenadavtal tecknas med OX2. Den entrepre-
nadtjänst som OX2 tillhandahåller är inte så specifik att den 
inte kan utföras av annat företag. Överlåtelsen av projekträt-
tigheterna har således bedömts distinkt till sin karaktär 
enligt IFRS 15.

Överföringen av projekträttigheter tillsammans med 
entreprenad utgör visserligen en integrering och det finns ett 
funktionellt samband mellan projekträttigheterna och entre-
prenaden, d.v.s. utan projekträttigheterna (innefattandes 
mark, tillstånd etc) så går det inte att bygga ett vindkraft-
verk eftersom fundament m.m. kommer att fästas i marken. 
Samtidigt bedöms de inte vara så starkt beroende av varan-
dra då OX2s bedömning är att överföringen av projekträttig-
heter respektive genomförandet av entreprenaden inte 
skulle sett väsentligen annorlunda ut, haft en annan riskbild 
eller prissatts annorlunda, om OX2 levererade endast en del. 
De huvudsakliga riskerna kopplat till de olika faserna (projek-
tering kontra byggnation) har bedömts separerbara och 
överlåtelsen av projekträttigheterna har således bedömts 
distinkt inom ramen för avtalet enligt IFRS 15.

Beaktat avtalens utformning och villkor har försäljningen 
av projekträttigheter och entreprenad bedömts utgöra två 
separata prestationsåtaganden. 

Intäkter vid försäljning av projekträttigheter redovisas vid 
en tidpunkt, vilket sker vid tidpunkten då prestationsåtagan-
det är utfört och ett legalt bindande avtal med kunden är på 
plats. 
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Intäkter vid försäljning av entreprenad redovisas över tid 
enligt principen för successiv vinstavräkning. Vid tillämpning 
av successiv vinstavräkning tillämpas inputmetoden där 
intäkten redovisas på basis av färdigställandegraden som 
beräknas som förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgif-
ter för utfört arbete vid rapportperiodens slut och beräk-
nade totala uppdragsutgifter. Successiv vinstavräkning inne-
håller en komponent av osäkerhet. Det kan inträffa oförut-
sedda händelser som kan påverka det slutliga resultatet så 
att den bli både högre eller lägre än väntat. Uppföljning av 
entreprenadprojekt görs löpande och då det är sannolikt att 
de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den 
totala uppdragsinkomsten, ska den befarade förlusten 
omgående redovisas som en kostnad i sin helhet. 

Intäkter från försäljningen av vindkraftparker klara för drift
I de fallen när kunden inte får kontroll över tillgången förrän 
efter slutförd entreprenad, redovisas intäkten vid en 
tidpunkt, vilket sker vid färdigställandet då färdig vindkraft-
park överlämnas till kund. 

Finansiella intäkter
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och eventuella 
realisationsresultat vid försäljning av finansiella anläggnings-
tillgångar. 

Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med 
tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den 
ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetal-
ningar under räntebindningstiden blir lika med det redovi-
sade värdet av fordran.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader utgörs främst av räntekostnader på 
skulder vilka beräknas med tillämpning av effektivränteme-
toden.

Segment
Koncernen har ett rörelsesegment med VD som ansvarig för 
segmentet. Detta är i enlighet med hur koncernen organise-
rar sin verksamhet samt följer upp och presenterar finansiell 
och operationell information. Det är i enlighet med framta-
gande av affärsplaner och budgetarbetet samt uppföljning 
av finansiella såväl som operationella mål. VD styr verksam-
heten genom en ledningsgrupp med huvudansvariga för 
olika delar i projektens utvecklingsarbete och framdrift. 
Dessa rapporterar samtliga till VD.

I not 5 finns information om försäljningsintäkter för 
segmentet och per geografisk marknad, samt försäljningsin-
täkter för större kunder.

Leasingavtal
IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019. 
Se vidare under rubrik ”Nya standarder som tillämpades från 
och med 1 januari 2019” samt not 13 - Leasingavtal för ytter-
ligare information om övergången samt dess inverkan på de 
finansiella rapporterna. 

Rättigheten att nyttja en tillgång redovisas som en tillgång 
i balansräkningen (Nyttjanderättstillgång), samtidigt som den 
motsvarande skyldigheten att betala för denna rättighet 
redovisas som en lång- respektive kortfristig skuld (Leasing-
skuld) från leasingavtalets start. Leasingavtal kostnadsförs i 
resultaträkningen genom en avskrivning av nyttjanderättstill-
gången som påverkar rörelseresultatet och en räntekostnad 
på leasingskulden som påverkar resultat före skatt. 

I kassaflödesanalysen redovisas betalningar hänförliga till 
leasingskulden inom Löpande verksamheten vad gäller 
räntekomponenten och resterande del inom Finansierings-
verksamheten. Betalningar för kortfristiga leasar samt leasar 
med låga värden som inte ingår i värderingen av leasingskul-
den, redovisas inom Löpande verksamheten. 

Värdering av leasingskuld
Leasingskulden beräknas initialt som nuvärdet av avtalens 
utestående betalningar som inte är betalda på startdatu-
met, diskonterat med räntan. Koncernen har valt att tillämpa 
undantaget för leasingavtal kortare än tolv månader och/
eller avtal som avser små belopp. 

Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och amorte-
ring 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.

I de fall leasingsskulden omvärderas för att återspegla 
förändringar i leasingavgifterna efter leasingavtalets start, 
ska omvärderingsbeloppet redovisas som en justering av 
nyttjanderättstillgången. 

Värdering av nyttjanderättstillgång
Nyttjanderättstillgångar redovisas initialt till ett värde som 
motsvarar den ursprungligt värderade leasingskulden juste-
rat för leasingavgifter betalda vid eller före leasingavtalets 
start. Nyttjanderättstillgångar värderas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerad avskrivningar och nedskriv-
ningar, samt justerat för omvärdering av leasingskulden. I de 
fall leasingskulden omvärderas, för att återspegla föränd-
ringar i leasingavgifterna efter leasingavtalets start, ska 
omvärderingsbeloppet redovisas som en justering av nytt-
janderätten. Justeringen ska redovisas i resultatet. 

Avskrivningsprinciper 
Avskrivningarna sker linjärt över leasingavtalets period, eller 
tillgångens beräknade nyttjandeperiod om den bedöms 
kortare. 

Redovisningsprinciper tillämpade före 1 januari 2019
Alla leasingavtal klassificeras antingen som finansiella 
leasingavtal eller som operationella leasingavtal. Före över-
gången till IFRS 16 tillämpade koncernen IAS 17. Enligt IAS 17 
innebär ett finansiellt leasingavtal ett avtal enligt vilket de 
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägan-
det av ett objekt i allt väsentlig överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. Leasingavtal där leasegivaren behåller alla 
ekonomiska risker och fördelar med äganderätten klassifi-
ceras som operationella.

Finansiell leasing
Finansiella leasingavtal, där koncernen i allt väsentligt över-
tar alla risker och fördelar knutna till ägarskapet av det 
leasade föremålet redovisas som en tillgång i rapport över 
finansiell ställning till den leasade egendomens verkliga 
värde eller, om värdet är lägre, till nuvärdet av framtida mini-
mileaseavgifter. Förpliktelsen att betala framtida leasingav-
gifter redovisas som lång- och kortfristiga skulder. I kassflö-
desanalysen fördelas leasingbetalningar på finansierings-
kostnader och amortering av skulden inom den löpande 
verksamheten respektive finansieringsverksamheten. 

Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella 
leasingavtal skrivs av under den kortare perioden av till-
gångens nyttjandeperiod och leaseperiod medan leasingbe-
talningarna redovisas som ränta och amortering av skul-
derna. 

Operationell leasing
Leasingavtal där leasegivaren i huvudsak behåller alla risker 
och fördelar med äganderätten klassificeras som operatio-
nella. Leasingavgifter kostnadsförs linjärt i resultaträkningen 
under leasingperioden.
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Låneutgifter
Lånekostnader, som är direkt hänförbara till inköp, konstruk-
tion eller produktion av en tillgång som med nödvändighet 
tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd 
användning eller försäljning, inräknas i tillgångens anskaff-
ningsvärde tills den tidpunkt då tillgången är färdigställd för 
dess avsedda användning eller försäljning. Ränteintäkter 
från tillfällig placering av upplånade medel för ovan beskri-
ven tillgång dras av från de lånekostnader som får inräknas i 
tillgångens anskaffningsvärde. Övriga lånekostnader belastar 
resultatet för den period till vilken de hänför sig.

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

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

Inkomstskatter
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 redo-
visade resultat i resultaträkningen då det har justerats för ej 
skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för 
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdrags-
gilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld 
beräknas enligt de skattesatser som har beslutats eller 
aviserats per balansdagen.

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

Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga 
temporära skillnader hänförliga till investeringar i dotterföre-
tag och intresseföretag, utom i de fall koncernen kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och 
det är sannolikt att en sådan återföring inte kommer att ske 
inom överskådlig framtid. De uppskjutna skattefordringar 
som är hän förliga till avdragsgilla temporära skillnader 
avseende sådana investeringar och intressen redovisas 
bara i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan 
utnyttjas mot framtida skatte pliktiga överskott och det är 

troligt att ett sådant utnyttjande kommer att ske inom över-
skådlig framtid. 

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

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

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

Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det 
resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare divi-
deras med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamak-
tier under året.

Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att 
det resultat som är hänförligt till moderbolagets ägare divi-
deras med genomsnittligt antal utestående stamaktier 
under perioden, justerat med det vägda genomsnittliga 
antalet utestående aktier av alla potentiella stamaktier som 
ger upphov till utspädningseffekt

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar samt immateriella anlägg-
ningstillgångar med bestämbar nyttjandeperiod redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången 
för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlig-
het med syftet med anskaffningen. Lånekostnader inklude-
ras i anskaffningsvärdet när kriterierna för detta uppfylls. 
Materiella anläggningstillgångar som består av delar med 
olika nyttjande perioder behandlas som separata kompo-
nenter av materiella anläggningstillgångar. 

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

Avskrivningar baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde 
med avdrag för bedömt restvärde vid nyttjandeperiodens 
slut och redovisas linjärt över bedömd nyttjandeperiod för 
respektive väsentlig komponent. Nyttjandeperioden för 
 samtliga komponenter i vindkraftverk, fundament och 
 elanläggningar bedöms sammanfalla varför någon ytter-
ligare uppdelning ej skett. Nyttjandeperioder och restvärden 
är föremål för årliga omprövningar.

Bedömda nyttjandeperioder är enligt följande:
Inventarier 4–7 år
Immateriella tillgångar 5–10 år
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Den vinst eller förlust som uppstår vid utrangering eller 
avyttring av materiella anläggningstillgångar utgör mellan-
skillnaden mellan vad som erhålls för tillgången och dess 
redovisade värde och redovisas i rörelseresultatet.

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

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

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenere-
rande 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 kassa-
genererande enhetens) redovisade värde till det omvärde-
rade återvinningsvärdet, men det förhöjda redovisade 
värdet får inte överskrida det redovisade värde som skulle 
fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den 
kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring 
av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen. 
Nedskrivning av goodwill återförs inte.

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

Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde eller till verkligt värde beroende på den initiala 
kategoriseringen enligt IFRS 9.

Finansiella instrumentens verkliga värde
De finansiella tillgångarnas och finansiella skuldernas verk-
liga 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.

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

Derivatinstrument och säkringsredovisning
Alla derivatinstrument värderas till verkligt värde och redo-
visas som antingen tillgångar eller skulder i balansräkningen 
beroende på om instrumentets verkliga värde är positivt 
eller negativt på balansdagen. Redovisningen av instrumen-
tets värdeförändringar är beroende av om derivatinstrumen-
tet är identifierat som ett säkringsinstrument eller inte. 

Säkringsredovisning tillämpas i enlighet med IFRS 9 och 
för att uppfylla kraven för säkringsredovisning krävs att det 
föreligger ett ekonomiskt samband mellan den säkrade 
posten och säkringsinstrumentet, att effekten av kreditris-
ken inte dominerar de förändringar som följer av det ekono-
miska sambandet och att säkringskvoten för säkringsförhål-
landet är densamma som den som följer av den kvantitet av 
den säkrade posten som företaget faktiskt säkrar.

Om ett derivatinstrument är identifierat som ett säkrings-
instrument i en kassaflödessäkring redovisas den effektiva 
delen av förändringarna i derivatinstrumentets verkliga 
värde i övrigt totalresultat och ackumuleras i säkringsreser-
ven i eget kapital. Den ineffektiva delen av kassaflödes-
säkringar redo visas 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 nivå-
erna för fastställande av verkligt värde.

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

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

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

Fastställande av verkligt värde
Valutaterminer
Verkligt värde för valutaterminer fastställs utifrån aktuella 
terminskurser för kontraktens återstående löptid på balans-
dagen. Samtliga valutaterminer hänförs till nivå 2 i verkligt 
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 
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nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och 
reglera skulden. Inga kvittningar har gjorts av de finansiella 
tillgångarna och skulderna i koncernen och det föreligger 
inte heller någon legal kvittningsrätt. 

Finansiella tillgångar
Klassificering och efterföljande värdering
Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell till-
gång som värderad till: upplupet anskaffningsvärde, verkligt 
värde via övrigt totalresultat eller verkligt värde via resultatet.

Finansiella tillgångar som uppfyller följande villkor värde-
ras 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 
ute stående kapitalbeloppet.

Finansiella tillgångar omklassificeras inte efter det första 
redovisningstillfället förutom om koncernen byter affärs-
modell för förvaltningen av de finansiella tillgångarna. 

Alla finansiella tillgångar som inte klassificeras som värde-
rade till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via 
övrigt totalresultat värderas till verkligt värde via resultatet.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resul-
tatet

Den påföljande värderingen för dessa tillgångar sker till 
verkligt värde. Nettovinster- och förluster redovisas i resulta-
tet. Se not 23 för derivat identifierade som säkringsinstru-
ment.

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde
Den påföljande värderingen för dessa tillgångar sker till 
upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden. Det 
upplupna 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 banktillgodoha-
vanden samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt 
kan omvandlas till kontanter samt är föremål för en obetyd-
lig risk för värdeförändringar. För att klassificeras som likvida 
medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunk-
ten för förvärvet. Kassamedel och banktillgodohavanden 
värderas till upplupet anskaffningsvärde, på grund av att 
bankmedel är betalningsbara på anfordran och att upp lupet 
anskaffningsvärde motsvaras av nominellt belopp.

Kundfordringar
Kundfordringar kategoriseras som ”Tillgångar till upplupet 
anskaffningsvärde” vilket innebär värdering till upplupet 
anskaffningsvärde. Kundfordringarnas förväntade löptid är 
dock kort, varför redovisning sker till nominellt belopp utan 
diskontering. 

Bolaget redovisar en förlustreserv för förväntade kredit-
förluster på kundfordringar. Beloppet av förväntade kredit-
förluster uppdateras vid varje rapporteringsdatum för att 
återspegla förändringar i kreditrisk sedan första redovis-
ningen av respektive finansiellt instrument.

Bolaget redovisar förväntade kreditförluster (ECL) 
motsvarande återstående löptid för kundfordringar. De 
förväntade kreditförlusterna beräknas med hjälp av en 
matris baserad på bolagets historiska kreditförluster, justerat 
för motpartsspecifika samt makroekonomiska faktorer, dels 

nuvarande och dels prognostiserade förhållandena vid 
rapporteringstidpunkten. Ingen förlustreservering har gjorts 
då sådan har bedömts som oväsentlig.

Avtalstillgångar
Avtalstillgångar innebär kontraktuella betalflöden från kunder 
och kategoriseras som ”Tillgångar till upplupet anskaffnings-
värde”.

Dessa fordringar har en löptid som överstiger löptiden för 
kundfordringar och uppgår till i max 12 månader. Avdrag görs 
för förväntade kreditförluster. 

Bolaget redovisar en förlustreserv för förväntade kredit-
förluster på avtalstillgångar. Beloppet av förväntade kredit-
förluster uppdateras vid varje rapporteringsdatum för att 
återspegla förändringar i kreditrisk sedan första redovis-
ningen av respektive finansiellt instrument.

Bolaget redovisar förväntade kreditförluster (ECL) 
motsvarande återstående löptid för avtalstillgångar. De 
förväntade kreditförlusterna beräknas med hjälp av en 
matris baserad på bolagets historiska kreditförluster, justerat 
för motpartsspecifika samt makroekonomiska faktorer, dels 
nuvarande och dels prognostiserade förhållandena vid 
rapporteringstidpunkten. Ingen förlustreservering har gjorts 
då sådan har bedömts som oväsentlig.

Finansiella skulder
Klassificering, efterföljande värdering och  
vinster och förluster
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 resulta-
tet värderas till verkligt värde och nettovinster och förluster, 
inklusive räntekostnader, redovisas i resultatet. Påföljande 
värdering av finansiella skulder sker till upplupet anskaff-
ningsvärde med effektivräntemetoden. Räntekostnader och 
valutakursvinster och -förluster redovisas i resultatet. Se not 
23 för finansiella skulder identifierade som säkrings-
instrument.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder kategoriseras som ”Finansiella  skulder” 
vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. 
Leverantörsskuldernas förväntade löptid är dock kort, varför 
skulden redovisas till nominellt belopp utan diskontering.
Skulder till kreditinstitut och andra låneskulder

Räntebärande banklån, checkräkningskrediter och andra 
lån kategoriseras som ”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 redo-
visningsprincip för lånekostnader (se ovan)

Eget kapital
Samtliga företagets aktier är stamaktier, vilket redovisas 
som eget kapital. Aktiekapitalet redovisas till dess kvotvärde 
och överskjutande del redovisas som Övrigt tillskjutet kapi-
tal. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emis-
sion av nya stamaktier eller optioner redovisas, netto efter 
skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
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Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig 
för pliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad 
händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen och en till förlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.

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

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser är möjliga åtaganden som härrör från 
inträffade händelser och vars förekomst bekräftats endast 
av att en eller flera framtida händelser, som inte helt ligger 
inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir. Som 
eventual förpliktelse 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 med betalningsgarantier 
från försäkringsgivare och banker medtas beloppsmässigt 
upp till nominellt värde fram till överlämnade av projektet. I 
vissa fall görs avdrag för värdet av utförd del i enlighet med 
förpliktelser utifrån respektive avtal.

Redovisning av kassaflöde
Likvida medel utgörs av tillgänglig kassa, banktillgodohavan-
den till förfogande hos banker och andra likvida investe-
ringar med en ursprunglig förfallodag på mindre än 3 måna-
der som är utsatta för obetydlig värdefluktuation. In- och 
utbetalningar redovisas i kassaflödesanalysen. Kassaflödes-
analysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Valu-
takursdifferenser i likvida medel presenteras skiljt från de 
likvida medlen. 

Redovisningsprinciper för moderbolaget
Moderbolaget OX2 AB upprättar sin årsredovisning enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för 
 juridiska personer”. Skillnaderna mellan moderbolagets och 
koncernens 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 redovi-
sade värdet för andelar i dotterföretag prövas avseende 
eventuellt nedskrivningsbehov då indikation på nedskriv-
ningsbehov föreligger. 

Koncernbidrag
Moderbolaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott 
i enlighet med huvudregeln i Rådet för finansiell rapporte-
rings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. Erhållna koncernbidrag från dotterföretag redovi-
sas som finansiell intäkt och lämnade koncernbidrag till 
dotterföretag redovisas som ökning av andelar i koncernfö-
retag. 

Av moderbolaget lämnade koncernbidrag redovisas som 
en minskning av eget kapital netto efter skatt.  

Leasing
Leasing IFRS 16 Leasing ersatte från och med 1 januari 2019 
IAS 17 Leasingavtal med tillhörande tolkningsuttalanden. 
Koncernen redovisar  tillgångar och skulder hänförliga till alla 
leasingavtal, med undantag för avtal som är kortare än tolv 
månader och/eller avser små belopp. 

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt 
reglerna för operationell leasing

Not 3
Bedömningar och uppskattningar 
i de finansiella rapporterna

Koncernredovisningen baseras på olika uppskattningar och 
bedömningar som gjorts av företagsledningen som påver-
kar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovi-
sade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Gjorda bedömningar kan komma att avvika från framtida 
resultat. 

Bedömningarna och uppskattningarna är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som 
under rådande förhållanden är rimliga. 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  påverkar både aktuell period och 
framtida perioder.

Bedömning av färdigställandegrad vid successiv 
vinstavräkning
Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning vid redovis-
ning av projekt som säljs som byggentreprenad. Successiv 
vinst avräkning innebär att koncernen måste göra uppskatt-
ningar avseende färdigställandegraden på balansdagen. 

Redovisning av kassaflöden vid förvärv och försäljning av 
bolag
De kassaflödespåverkande effekter som uppstår vid försälj-
ning och förvärv av bolag relaterade till projekt i bolagsform 
redovisas som förändringar i rörelsekapital i koncernens 
kassaflödesanalys. 

Redovisning av försäljning av vindkraftsprojekt
Vid försäljning av vindkraftsprojekt genom avyttring av 
aktier i dotterbolag redovisas intäkterna för projektet i resul-
taträkningen när försäljningen fram till avyttringstillfället 
hanterats som omsättningstillgång. 

Redovisning av projekträttigheter
Projekträttigheter redovisas i koncernens rapport över 
finansiell ställning som en omsättningstillgång (”pågående 
arbete”). I respektive fysisk person inom koncernen redovi-
sas dessa som anläggningstillgång.
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Not 4
Finansiell riskhantering  
och finansiella instrument 

Finanspolicy
OX2-koncernen är i sin verksamhet exponerad för olika 
 finansiella risker i form av marknadsrisker som inkluderar 
valuta- och ränterisker, kredit- och finansieringsrisker. 
Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på 
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och 
eftersträvar att minimera potentiellt ogynnsamma effekter 
på koncernens finansiella resultat. Riskhanteringen hante-
ras enligt den finanspolicy som fastställs av styrelsen. 
Styrelsen har upprättat skriftliga principer såväl för den 
övergripande riskhanteringen som för specifika områden, 
såsom valutarisk, ränterisk, motpartsrisk samt placering av 
överlikviditet. Finanspolicyn uppdateras årligen och vid 
behov.

Marknadsrisker

Inledning
OX2-koncernens huvudsakliga affärsmodell är att sälja 
driftsatta vindkraftsanläggningar. Följaktligen är de flesta 
marknadsriskerna indirekta, d. v. s. OX2-koncernens kunder 
får hantera riskerna och OX2-koncernen drabbas indirekt 
via minskad efterfrågan och/eller lägre försäljningspriser.

Valutarisker
Försäljningen av projekt sker främst i EUR, vilket föranleder 
så kallad Transaktionsexponering. Vid utvärdering av valuta-
risken tas hänsyn till projektens totala in- och utflöden i 
utländsk valuta. Beställning av vindturbiner sker främst från 
europeiska leverantörer i EUR, vilket innebär en naturlig 
hedge mot försäljningen som sker i EUR. Varje projekts 
valuta risk hanteras på det sätt som möter kraven från 
 policyn avseende riskminimering anpassat till respektive 
projekts förutsättningar. Vid säkring av respektive projekt 
tas hänsyn till gruppens totala valutaexponering. Transak-
tionsexponeringen som följer av inköp och försäljning, kan 
säkras upp till 36 månader. Majoriteten av säkringarna 
förfaller under 2021.

Känslighetsanalys
Givet 2020 års kontrakterade transaktionära flöden samt ej 
beaktande av utestående derivat, uppskattas en förändring 
av EUR/SEK-kursen med 10 öre påverka resultatet med 
+/–12,0 MSEK (+/–7,7). Vid en förändring av EUR/SEK-kursen 
om 10 öre vid årsskiftet skulle påverkan på eget kapital 
uppgå till ca +/– 6,3 MSEK (+/– 9,8) givet de valutasäkringar 
som redo visas via eget kapital. Beräkning baseras på note-
ringar per 31 december 2020.

Ränterisker
I koncernen finns inga utestående räntebärande lån. 

Koncernen påverkas därtill av räntekomponenten i 
valuta derivat som ingår i säkringarna för valuta risker, se 
vidare under stycket Valutarisker. 

Känslighetsanalys
En förändring av swap komponent med +/– 0,01 (100pips), 
så kallad parallell skifte över snittkurserna, skulle påverka 
marknadsvärdet på valuta terminen med –/+ 0,8 MSEK (1,2), 
baserat på aktuella valutaterminskontrakt under 2020

Placeringar
Koncernens kassaflöde genererat från den löpande verk-
samheten och från försäljning av projekt/driftsatta vind-
kraftverk avses användas för utveckling av nya projekt och 
finansiering av den löpande verksamheten. Överskotts-
likviditet placeras hos motparter som har hög kreditvärdig-
het och därmed låg kreditrisk. Givet 2020 års siffror skulle 
en sänkning av intäktsräntan till 0 procent, innebära en 
 minskning av ränteintäkter med ca 0,1 MSEK (0,2). OX2 har 
inte betalat negativ ränta för medel på andra bankkonton. 

Prisrisk för el 
Det framtida priset för el är den enskilt viktigaste parame-
tern i kundernas  investeringskalkyler. Därmed påverkas 
OX2-koncernens verksamhet på både kort och lång sikt av 
hur terminsmarknaden för el utvecklas. OX2-koncernen 
följer marknaden, konjunkturen samt priset på andra ener-
gislag. 

Kreditrisk
Kreditrisk eller motpartsrisk avser risken för att motparten i 
en transaktion  inte fullföljer sina åtaganden och därmed 
åsamkar koncernen en förlust. Den kommersiella kreditris-
ken omfattar kundernas betalningsförmåga och hanteras 
genom bevakning och uppföljning av kundernas finansiella 
rapporter. OX2-koncernens kunder är främst stora bolag 
inom finansiell sektor som oftast har reglerad verksamhet. 
OX2 finansiella exponeringen för motpartsrisk uppstår 
främst vid handel av derivat samt av försäkringsbolag 
erhållna garantier. 

Koncernens totala kreditrisk är fördelad på ett fåtal 
kunder som står för förhållandevis stor andel av koncer-
nens kundfordringar. Den finansiella kreditrisken omfattas 
av generella modellen för förväntade kreditreserveringar i 
IFRS 9. Modellen bygger på motpartens rating. På grund av 
kort löptid och stabila motparter bedöms reserven som 
oväsentlig och vi ser inga väsentliga förändringar i nuva-
rande 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. OX2-koncernen arbetar 
löpande med likviditetsprognoser och när det gäller vind-
kraftverk som säljs driftsatta till kunder, strävar bolaget 
efter att likvidmässigt matcha betalningsplanerna från 
leveran törerna med inbetalningarna från kunderna i respek-
tive projekt. 
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Not 4 Finansiell riskhantering och finansiella instrument, forts

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

Koncernen
(KSEK) 2020 2019

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

Kundfordringar 121 353 – – 121 353 46 615 – – 46 615
Fordringar på koncernföretag 171 – – 171 – – – –
Övriga kortfristiga fordringar 15 599 – – 15 599 34 920 – – 34 920
Derivatinstrument – 36 670 – 36 670 – 3 887 – 3 887
Likvida medel 1 234 571 – – 1 234 571 1 005 348 – – 1 005 348
Summa 1 371 694 36 670 – 1 408 363 1 086 883 3 887 – 1 090 770

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

Övriga långfristiga skulder – – 12 753 12 753 – – 21 486 21 486
Leverantörsskulder 123 580 – – 123 580 248 101 – – 248 101
Skulder till koncernföretag 80 – – 80 – 210 083 – 210 083
Övriga kortfristiga skulder – 84 261 – 84 261 – 849 583 – 849 583
Summa 123 660 84 261 12 753 220 674 248 101 1 059 666 21 486 1 329 253

Moderbolaget
(KSEK) 2020 2019

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

Kundfordringar 5 654 – – 5 654 2 971 – – 2 971
Fordringar på koncern företag 175 051 – – 175 051 – 648 715 – 648 715
Övriga kortfristiga  fordringar 2 896 – – 2 896 23 912 – – 23 912
Likvida medel 258 196 – – 258 196 59 476 – – 59 476
Summa 441 797 – – 441 797 86 359 648 715 – 735 074

Skulder

Leverantörsskulder 18 723 – – 18 723 49 425 – – 49 425

Skulder till koncernföretag – 256 115 – 256 115 – 213 420 – 213 420
Övriga kortfristiga skulder – 103 333 – 103 333 – 33 985 – 33 985
Summa 18 723 359 448 – 378 171 49 425 247 405 – 296 830

Kredit- och motpartsrisk 
I samband med överlämnande av vindkraftverk och dess tillgångar till köparen sker även en successiv reduktion av 
OX2-koncernens kreditrisk. Extern köpare kan även ställa upp med säkerheter för sina förpliktelser i förmån för OX2-koncer-
nen. Vidare erlägger köparen en förskottsbetalning i enlighet med en betalningsplan. Koncernens och moderbolagets 
utestående kreditrisk exponering till förmån för noten motsvaras av bokförda värden på samtliga finansiella tillgångar och 
framgår av tabellen nedan.  

 
Koncernen Moderbolaget

Belopp i KSEK 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Kundfordringar 121 353 46 615 5 654 2 971
Fordringar hos koncernföretag 171 – 175 051 648 715
Övriga fordringar 15 599 34 920 2 895 23 912
Likvida medel 1 234  571 1 005 348 258 196 59 476
Maximal exponering för kreditrisk 1 371 694 1 086 883 441 796 735 074
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Kategorisering av finansiella instrument
Bokfört värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder fördelat per värderingskategori i enlighet med IFRS 9 framgår av 
tabellen nedan.

Koncernen Moderbolaget

Belopp i KSEK 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Finansiella tillgångar till verkligt värde
Derivatinstrument1) 36 670 3 887 – –
Tillgångar till upplupet anskaffningsvärde 2)

Kundfordringar 121 353 46 615 5 654 2 971
Fordringar på koncernföretag 171 – 175 051 648 715
Övriga kortfristiga fordringar 15 599 34 920 2 895 23 912
Likvida medel 1 234 571 1 005 348 258 196 59 476
Summa finansiella tillgångar 1 408 364 1 090 770 441 796 735 074

Finansiella skulder till verkligt värde
Derivat identifierade som säkringsinstrument
Övriga finansiella skulder 2)

Övriga långfristiga skulder 12 753 21 486 – –
Skulder till koncernföretag 80 210 083 256 115 213 420
Leverantörsskulder 123 580 248 101 18 723 49 425
Övriga kortfristiga skulder 84 261 849 583 103 333 33 985
Summa finansiella skulder 220 674 1 329 253 378 171 296 830

1)  Enligt nivå 2. 
2) Värderade till upplupet anskaffningsvärde.

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 koncer-
nen kan fortsätta att generera skälig avkastning till aktieägarna och fördelar till övriga intressenter. Koncernens strategi är 
att inte ha någon skuldsättning förutom finansiering av lager, kundfordringar och i vissa fall vid byggnation av vindkrafts-
projekt. 

Koncernen definierar kapital som eget kapital.
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Not 5 Intäkter

Koncernen har ett segment. Se redovisningsprinciper för segmentsredovisning för kompletterande information. 
Koncernens intäkter består huvudsakligen av försäljning av vindkraftsprojekt och driftsatta vindkraftsparker.  
Koncernen redovisar vanligtvis intäkter över tid och i vissa fall vid en viss tidpunkt. 

(KSEK) Koncernen Moderbolaget

Nettoomsättning per kategori 2020 2019 2020 2019

Försäljning av vindkraftsprojekt och vindkraftsparker 5 200 778 4 906 177 739 759 452 263
Summa 5 200 778 4 906 177 739 759 452 263

(KSEK) Koncernen

Intäkter fördelade per land 1 2020 2019

Sverige 2 157 171 4 208 734
Finland 2 386 115 592 580
Polen 307 825 –
Norge 349 667 104 863
Summa 5 200 778 4 906 177

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

(KSEK) Koncernen

Tidpunkt för intäktsredovisning 2020 2019

Vid en viss tidpunkt 986 447 403 134
Över tid 4 214 331 4 503 043
Summa 5 200 778 4 906 177

Koncernen har tre stycken kunder som enskilt står för mellan 15-20 procent av koncernens totala intäkter under 2020.

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

(KSEK) Koncernen

Avtalstillgångar 2020 2019

Projektportfölj och pågående arbete (se även not 16) – 92 629
Upplupna intäkter (se även not 18) 180 245 60 410
Summa 180 245 153 039

varav

Långfristiga tillgångar – –
Kortfristiga tillgångar 180 245 153 039
Summa 180 245 153 039

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

(KSEK) Koncernen

Avtalsskulder 2020 2019

Förskott från kunder (se även not 23) 468 419 371 472
Förutbetalda intäkter (se även not 25) – –
Summa 468 419 371 472

varav

Långfristiga skulder – –
Kortfristiga skulder 468 419 371 472
Summa 468 419 371 472

Ingen information lämnas om transaktionspris allokerat till återstående prestationsåtagande  
eftersom det per den 31 december 2020 inte fanns några sådana åtaganden med en förväntad  
löptid på mer än ett år.
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Not 6 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020 2019 2020 2019

Deloitte
 revisionsuppdrag 1 785 1 443 815 496
 revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 192 345 86 224
 skatterådgivning 1 926 1 301 1 862 1 017

Summa 3 903 3 089 2 763 1 737

Med revisionsarvode avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av årsredo-
visningen 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. 

Not 7 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2020 2019

Medelantal anställda
Medelantal

anställda
Varav

antal män
Medelantal

anställda
Varav

antal män

Moderbolaget
Sverige 76 47 53 38
Finland 21 12 12 7
Frankrike 7 4 4 3
Tyskland – – 1 1
Totalt i moderbolaget 104 63 70 49

Dotterföretag
Sverige 36 23 21 14
Finland 6 5 3 3
Tyskland 2 1 2 1
Polen 12 7 3 1
Litauen 1 1 1 1
Totalt i dotterföretag 57 37  30 20
Totalt i koncernen 161 100 100 69

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Kvinnor:
styrelseledamöter 1 1 1 1
andra personer i företagets ledning inkl. VD 1 – 1 –

Män:
styrelseledamöter 5 3 5 3
andra personer i företagets ledning inkl. VD 5 2 5 1

Totalt 12 6 12 5
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Not 8 Finansiella intäkter

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020 2019 2020 2019

Ränteintäkter 962 739 117 37
Ränteintäkter från koncernföretag – – 221 568
Valutakursvinster 63 565 38 685 7 397 3 743
Summa finansiella intäkter 64 527 39 424 7 735 4 348

Not 9 Finansiella kostnader

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020 2019 2020 2019

Externa räntekostnader –669 –764 –67 –3
Valutakursförluster –97 114 –36 615 –4 010 –5 800
Summa finansiella kostnader –97 783 –37 379 –4 077 –5 803

2020 2019

(KSEK) 
Löner, ersättningar m m

Löner och andra  
ersättningar

Soc kostn (varav  
pensions- 

kostnader)
Löner och andra  

ersättningar

Soc kostn (varav  
pensions- 

kostnader)

Totalt koncernen 146 276 56 153 97 316 38 663
(17 936) (11 049)

2020 2019

(KSEK)  
Löner och ersättningar fördelade  
mellan styrelseledamöter m fl och anställda

Styrelse och VD 
samt övriga ledande 

befattningshavare  
(varav tantiem o d)

Övriga  
anställda

Styrelse och VD 
samt övriga ledande 

befattningshavare  
(varav tantiem o d)

Övriga  
anställda

Totalt i koncernen 24 653 121 623 11 092 86 224
(6 278) ( 7 500)

Not 7 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader, forts

Ersättning till ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Under 2020 har kostnader 
för styrelsearvoden uppgått till 733 KSEK (294). Ersättning till verkställande direktör har under året uppgått till 5 082 KSEK (10 
198). Ersättning till övriga ledande befattningshavare har under året uppgått till 18 837 KSEK (0). Ersättning till verkställande 
direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, bonus, övriga förmåner och pension. 

Bonus
Inom koncernen finns ett årsbonusprogram innebärande att arbetstagaren kan erhålla ett belopp upp till maximalt en fast 
månadslön under förutsättning att bolaget uppnår sina finansiella och operationella mål för det aktuella året. Utöver detta 
finns individuellt avtalade bonusprogram. En vinst baserad bonus avseende 2020 har reserverats för samtliga anställda 
uppgående till totalt 24 417 KSEK

Pensioner
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkar årets resultat.
Pensionspremien uppgår maximalt till 35% av den pensions  grundande lönen. Med pensionsgrundande lön avses grundlönen. 
Pensionsåldern för andra ledande befattnings havare är 65 år. Pensionspremien för andra ledande befattnings havare är indi-
viduellt avtalade och uppgår vanligtvis till maximalt 26% av den pensions grundande lönen. 

Avgångsvederlag
För ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om 3–6 månader. Avtal om avgångsvederlag saknas för ledande 
befattningshavare.



OX2 årsredovisning 2020 27

Noter

Not 10 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget

(KSEK) 2020 2019

Erhållet/Lämnat koncernbidrag –9  555 –133 352
Avsättning till periodiseringsfond -39 900 –
Summa finansiella kostnader –49  455 –133 352

Not 11 Skatt

Redovisad skattekostnad
Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020 2019 2020 2019

Aktuell skatt
Årets skattekostnad –50 030 –64 261 –25 750 –643

Uppskjuten skatt –34 445 5 792 – –
Summa redovisad skattekostnad –84 475 –58 469 –25 750 –643

Skatt related till övrigt totalresultat -6 584 -2 885

Skatt inkluderad i periodens totalresultat -91 059 -61 354

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.

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020 2019 2020 2019

Årets resultat före skatt 382 585 373 176 117 133 171 695
Skatt beräknad enligt gällande skattesats –81 873 –79 860 –25 066 –36 743

Skatteeffekt från transaktioner –5 095 8 917 –651 –242
Skatteeffekt avsättningar 3 185 12 527 67 36 380
Övrigt –692 –53 –100 –38
Årets redovisade skattekostnad –84 475 –58 469 –25 750 –643

Koncernen
Uppskjutna skattefordringar/skatteskulder 2020-12-31 2019-12-31

Periodiseringsfond –40 295 –23 986
Temporär skillnad 4 979 22 067
Finansiella instrument –9 478 –969
Överavskrivningar –28 –28
Summa –44 822 –2 916
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Not 12 Övriga immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 958 718 3 808 690
Inköp 2 864 3  806 2 877 3 118
Omklassificering – -566 – –
Utgående ack. anskaffningsvärden 6 822 3 958 6 685 3 808

Ingående avskrivningar –734 –439 –603 –439
Årets avskrivningar enligt plan –722 –296 -717 –164
Årets omräkningsdifferens –1 1 – –
Utgående ack. avskrivningar –1 457 –734 -1 320 –603
Utgående planenligt restvärde 5 365 3 224 5 365 3 205

Bedömd nyttjandeperiod för immateriella anläggningstillgångar är 5–10 år. 

Not 13 Inventarier

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 220 4 340 2 781 3 947
Inköp 2 407 994 2 489 948
Årets utrangering – –2 114 - –2 114
Utgående ack. anskaffningsvärden 5 627 3 220 5 270 2 781

Ingående avskrivningar –2 171 –4 048 –1 820 –3 737
Årets avskrivningar enligt plan –412 –241 –399 –200
Årets utrangering – 2 114 – 2 114
Årets omräkningsdifferens – 4 –7 3
Utgående ack. avskrivningar –2 583 –2 171 -2 226 –1 820
Utgående planenligt restvärde 3 044 1 049 3 044 961
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I balansräkningen redovisas följande belopp relaterade till 
leasingavtal

Koncernen

Tillgångar med nyttjanderätt 2020-12-31 2019-12-31

Fastigheter 17 997 31 569
Utrustning 80 129
Fordon 659 1 125
Summa 18 736 32 823

Leasingskulder 2020 2019

Kortfristiga 10 825 13 008
Långfristiga 12 753 21 486
Summa 23 578 34 494

I resultaträkningen redovisas följande belopp relaterade till 
leasingavtal

Avskrivningar på nyttjanderätter 2020 2019

Fastigheter –13 573 –10 182
Utrustning –48 –47
Fordon –466 –500
Summa –14 087 –10 729

Räntekostnader (ingår i finansiella 
kostnader) –496 –665
Utgifter hänförliga till kortidsleasing 0 0
Utgifter hänförliga till leasing av 
kort värde 0 0
Utgifter hänförliga till variabla 
leasingbetalningar som inte ingått  
i leasingsskulden 0 0

Not 14 Leasingavtal

Det totala kassaflödet gällande leasingavtal under 2020 var 
10 916 (9 058)

2020 2019

Fordon 643 719
Utrustning 48 42
Fastighet 10 225 8 297
Summa 10 916 9 058

Leasingavtal redovisade enligt IAS 17
Moderbolaget redovisar samtliga leasingavtal som operatio-
nell leasing. Moderbolagets operationella leasing avser 
kontorsmaskiner, hyra för kontorslokaler samt personbilar. 
Årets kostnad för operationella leasingavtal uppgår till 10 073 
KSEK (6 663) för moderbolaget.

Moderbolaget

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31

År 1 10 721 9 153
Mellan 2 och 5 år 11 080 15 291
Senare än 5 år - -
Utgående Summa 21 801 24 444
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Not 15 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 87 662 1 515
Inköp 6 988 213
Aktieägartillskott 468 855 85 934
Utgående anskaffningsvärde 563 505 87 662

I koncernen ingår följande dotterföretag:

Företagets namn
Antal

andelar
Kapital-
andel, %

Bokfört värde 
(KSEK) 2020

Bokfört värde 
(KSEK) 2019

OX2 Construction AB 1 000 100% 100 100
OX2 Wind Production AB 1 000 100% 19 538 100
OX2 Wind Finland AB 1 000 100% 38 978 3 091
OX2 Holding Poland AB 1 000 100% 267 464 77 951
OX2 GmbH – – – 408
OX2 Sp. z o.o. 100 100% 13 13
OX2 Technical and Commercial Management AB 1 000 100% 100 100
OX2 Holding Finland 1 AB 500 100% 158 786 1 050
OX2 Holding Sweden 1 AB 500 100% 71 538 4 849
OX2 Holding Sweden 2 AB 500 100% 6 571 –
OX2 Holding New Markets AB 500 100% 252 –
OX2 Holding France AB 500 100% 165 –
Summa 563 505 87 662

Företagets namn Org nr Säte
Eget Kapital  

inkl. Årets resultat Resultat

OX2 Construction AB 556807-5252 Stockholm 133 137 80  942
OX2 Wind Production AB 556773-3877 Stockholm 21 897 –2 505
OX2 Wind Finland AB 556928-0109 Stockholm 69 796 14 875
OX2 Holding Poland  AB 556967-5746 Stockholm 267 104 –378
OX2 GmbH 151942 Hamburg – 199
OX2 Sp. z o.o. 773067 Warzawa 1 024 917
OX2 Technical and Commercial Management AB 556749-1534 Stockholm 6 430 2 849
OX2 Holding Finland 1 AB 559202-8426 Stockholm 157 613 –1 168
OX2 Holding Sweden 1 AB 559202-8392 Stockholm 58 829 –12 710
OX2 Holding Sweden 2 AB 559242-5721 Stockholm 6 319 –252
OX2 Holding New Markets AB 559221-1485 Stockholm 252 –
OX2 Holding France AB 559271-1765 Stockholm 165 –

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

Det totala ägandet för innehavare utan bestämmande inflytande uppgår för perioden till 0 KSEK (0).
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Not 17 Kundfordringar

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Kundfordringar, brutto 121 353 46 615 5 654 2 971
Reserv för förväntade kreditförluster – – – –
Summa kundfordringar, netto efter reserv  
för förväntade kreditförluster 121 353 46 615 5 654 2 971

Ledningen bedömer att redovisat värde för kundfordringar, netto efter reserv för förväntade kreditförluster, överens-
stämmer med  verkligt värde. Se redovisningsprinciper under kategori Kundfordringar.

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Koncernen
Åldersanalys kundfordringar Brutto

Reserv förväntade 
kreditförluster Brutto

Reserv förväntade 
kreditförluster

Ej förfallna 121 353 – 46 615 –
Förfallna 30 dagar – – – –
Förfallna 31–60 dagar – – – –
Förfallna 61–90 dagar – – – –
Förfallna > 90 dagar – – – –
Summa 121 353 – 46 615 –

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Moderbolaget
Åldersanalys kundfordringar Brutto

Reserv förväntade 
kreditförluster Brutto

Reserv förväntade 
kreditförluster

Ej förfallna 5 654 – 2 971 –
Förfallna 30 dagar – – – –
Förfallna 31–60 dagar – – – –
Förfallna 61–90 dagar – – – –
Förfallna > 90 dagar – – – –
Summa 5 654 – 2 971 –

Not 16 Projektportfölj och pågående arbete

Projektportfölj Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Sverige 10 933 9 885 – 6 000
Polen 146 415 52 594 – –
Finland 163 314 138 814 11 429 16 672
Utgående redovisat värde 320 662 201 293 11 429 22 672

Pågående arbete Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Sverige – 89 628 – –
Polen – – – –
Finland – 668 129 – –
Utgående redovisat värde – 757 757 – –

Projektportföljen består av förvärvade projekt under utveckling och realisering. Pågående arbete utgörs av projekt under 
byggnationsfas. Pågående arbete redovisas netto för fakturerade belopp. Vid utgången av 2020 översteg fakturerade belopp 
de upparbetade byggkostnaderna. Se not 5 för ytterligare information. Under hösten 2020 överlämnades tre stora projekt i 
Finland som OX2 byggt åt kunden på totalentreprenad och där kontrollen överfördes till beställaren i samband med slutförd 
entreprenad vilket också motsvarade tidpunkten för intäktsredovisningen.
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Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Övriga förutbetalda kostnader 1 522 1 580 657 892
Förutbetald hyra 347 146 332 127
Förutbetalda projektkostnader 17 469 –
Förutbetalda byggkostnader – 280 570
Upplupna projektintäkter 179 804 60 185
Övriga upplupna intäkter 443 225 4 23
Summa 199 585 342 706 993 1 042

Not 19 Aktiekapitalets utveckling

Registeringsdatum  
hos Bolagsverket Händelse

Förändring,  
aktiekapital SEK

Totalt aktie - 
kapital i SEK

Antal A-Aktier/ 
förändring

Antal B-aktier/ 
förändring Kvotvärde

2005-02-02 Bolaget registrerades 100 000 100 000 10 000 – 10
100 000 10 000 – 10

Aktiekapital: 10 000 aktier till ett kvotvärde på 10 kr fördelat på 10 000 aktier av serie A, 0 aktier av serie B och inga prefe-
rensaktier.

Not 20 Omräkningsreserv och säkringsreserv

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

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

Not 21 Obeskattade reserver

Moderbolaget

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Periodiseringsfond tax 17 8 713 8 713
Periodiseringsfond tax 18 11 000 11 000
Periodiseringsfond tax 19 34 000 34 000
Periodiseringsfond tax 21 39 900 –
Överavskrivning 131 131
Summa 93 744 53 844
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Not 22 Derivatinstrument

Valutaterminer Koncernen

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Värdeförändring valutasäkring per balansdag 36 670 3 887
Summa 36 670 3 887

Utestående valutaterminskontrakt 2020-12-31 2019-12-31

Förfalloår 2020 EUR EUR
Belopp (KEUR) – 70 790
Snittkurs valutasäkringar – 10,491
Bokslutskurs per balansdag – 10,434

Förfalloår 2021 EUR EUR

Belopp (KEUR) 75 625 49 625
Snittkurs valutasäkringar 10,563 10,552
Bokslutskurs per balansdag 10,038 10,434

PLN PLN

Belopp (KPLN) 68 900 –
Snittkurs valutasäkringar EURPLN 4,431 –
Snittkurs valutasäkringar PLNSEK 2,368 –
Bokslutskurs per balansdag 2,217 –

Förfalloår 2022 EUR EUR

Belopp (KEUR) 8 000 –
Snittkurs valutasäkringar 10,740 –
Bokslutskurs per balansdag 10,038 –

Summa Derivatinstrument Koncernen

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Värdeförändring per balansdag 36 670 3 887
Summa 36 670 3 887

OX2 använder sig av valutaderivat som säkring mot fluktuationer i valutakurser. Derivatinstrument medför en orealiserad 
värdeförändring avseende valutasäkringar som är en del av kassaflödessäkringar för projekten. OX2 tillämpar säkringsredo-
visning av finansiella instrument i enlighet med IFRS 9. Det innebär bland annat att värdeförändringar i olika derivat som 
anskaffats för säkring av kassaflödesrisker redo visas mot eget kapital. Nominellt belopp för utestående valutaterminskon-
trakt uppgår per den 31 december 2020 till 1 041 MSEK (1 266,3). Marknadsvärdet för utestående valutaterminskontrakt per 
den 31 december 2020 uppgick till 36,7 MSEK (3,9). Uppgifterna för värderingen av derivatinstrument 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 2020. Under 2020 har OX2 gjort en 
release av valutasäkringar där kassa flödet redan inträffat medan derivatet förfallit vid senare tidpunkt. Release för 2019 
uppgår netto till +9,3 MSEK (0,7 MSEK) innan skatt.

Not 23 Förskott från kunder

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Förskott avseende projekt i Norge 37 027 276 246 – –
Förskott avseende projekt i Sverige 174 136 28 967 1 441 –
Förskott avseende projekt i Polen 61 751 – – –
Förskott avseende projekt i Finland 195 505 66 259 – –
Summa 468 419 371 472 1 441 –
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Not 24 Övriga kortfristiga skulder

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Projektfinansiering – 775 833 – –
Moms 69 207 4 790 100 340 31 691
Köpeskilling förvärv av Åmot-Lingbo – 51 125 – –
Källskatt 4 032 3 265 2 906 2 284
Kortfristig del skuld finansiell leasing 10 825 13 008 – –
Övriga poster 197 1 562 87 10
Summa 84 261 849 583 103 333 33 985

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna personalkostnader inkl. sociala avgifter 54 222 52 378 40 966 42 955
Upplupna projektkostnader 65 797 15 444 61 015 16 093
Upplupna konsultkostnader 1 998 5 292 1 115 4 812
Upplupna byggkostnader 319 789 111 984 0 0
Förutbetalda intäkter 6 869 – – –
Övriga poster 1 170 6 690 547 108
Summa 449 845 191 788 103 643 63 968

Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Aktier i dotterbolag 672 298 29 917 100 –
Bankmedel 47 931 83 925 – –
Summa 720 229 113 842 100 –

Spärrade bankmedel redovisas även under likvida medel i balansräkningen.

Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Fullgörandegarantier 1 694 996 1 253 157 1 388 677 1 253 157
Summa 1 694 996 1 253 157 1 388 677 1 253 157

OX2 koncernen ställer ut  i huvudsak två typer av garantier som ligger inom ramen för eventualförpliktelser och det är 
betalnings garantier 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. 

Utöver dessa fullgörandegarantier har OX2 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 koncer-
nens kontroll och bedömningen har gjorts att koncernen kan infria sina förpliktelser inom ramen för kontrakten, varpå 
dessa inte tas upp som eventualförpliktelser. 

Jämförelsesiffror för 2019 har uppdaterats enligt samma princip.
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Not 27 Närstående

Moderbolagets direktägda dotterföretag redovisas i Not 14, Andelar i dotterföretag. Information om ersättning till styrelse 
och ledande befattningshavare redovisas i Not 7, Antal anställda, löner, ersättningar och sociala kostnader.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har haft någon affärstransaktion mellan sig och koncernen som 
varit ovanliga i sin karaktär. Koncernen har inte ställt ut några säkerheter eller andra garantier alternativt ställt ut borgensför-
bindelser för någon styrelserepresentant eller för någon ledande befattningshavare. Dock har Peas Industries AB har ställt 
ut en moderbolagsgaranti för OX2 Construction ABs betalningsförpliktelser gentemot en leverantör (Nordex Sverige AB), OX2 
Construction förväntas betala kontraktssumman löpande under 2021, varpå garantins värde blir obsolet. Obetalt kontrakts-
värde uppgick per 2021-12-31 till 1 517 MSEK. OX2 Constructon AB betalar till leverantören på givna milstenar och hade inga 
obetalda skulder per 2020-12-31. Dessutom har Peas ställt ut en fullgörandegaranti relaterat till projekt Castles som per sista 
december uppgick till 281 MSEK och förfaller under 2022.

Not 28 Kassaflödesanalys

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen Moderbolaget

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Avskrivningar/nedskrivningar 15 221 11 266 1 116 365
Anticiperad utdelning – – – –170 000
Övriga jämförelsestörande poster –9 342 – – –
Summa 5 879 11 266 1 116 –169 635

Under året har amortering av leasingsskulden skett med 10 916 KSEK (9 058). För mer information se not 14 Leasingavtal.

Upplysning om betalda och erhållna räntor

Koncernen
Under året uppgick betald ränta till 637 KSEK (764) och erhållen ränta till 962 KSEK (739).

Moderbolaget
Under året uppgick betald ränta till 68 KSEK (3) och erhållen ränta till 338 KSEK (37).

Not 29 Händelser efter räkenskapsårets utgång

I februari 2021 tecknade OX2 ett avtal med YIT, om förvärv av projekträttigheterna till Lestijärvi vindpark i Österbotten, 
Finland. Projektet är det största vindkraftsprojekt i Finland med 72 vindkraftverk och med en uppskattad  kapacitet om ca 
400 MW.

I mars 2021 tecknade OX2 ett avtal med DIF Capital Partners, om försäljning av Sulmierzyce vindpark i Polen med 7 vind-
kraftverk (23,1 MW). Sulmierzyce utgör den andra och avslutande delen av försäljningen till DIF där också vindparken 
Grajewo med 12 vindkraftverk (40 MW) som såldes i december 2020 ingår.

Omställningen till en förnybar energiförsörjning är ett långsiktigt och viktigt projekt för samhället och trots oroligheterna i 
marknaden på grund av Corona-pandemin ser OX2 positivt på framtiden. Branschen har starkt politiskt stöd eftersom det 
både skapar tillväxt i ekonomin samtidigt som det anses vara det mest effektiva sätt att reducera de globala koldioxidut-
släppen. 
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Not 30 Förslag till resultatdisposition

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

Fritt eget kapital 357 649 868
Årets resultat 91 382 892
Summa 449 032 760
 
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 449 032 760

Summa 449 032 760

Not 31 Godkännande av finansiella rapporten

Årsredovisningen fastställdes av styrelsen och godkändes för utgivning den 26 april 2021.

Intygande
Styrelsen 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 rätt-
visande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsent-
liga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Styrelsen intygar härmed att koncernredovisningen 
har upprättats enligt International Financial Standards (IFRS) såsom de antagits av EG, och ger en rättvisande 
bild av koncernens ställning och resultat och att 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. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utförande av styrelsen 
den 26 april 2021. Koncernens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 26 
april 2021

Stockholm den 26 april 2021

Johan Ihrfelt Thomas von Otter Petter Samlin   
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 

Anna-Karin Eliasson Celsing Niklas Midby Jan Frykhammar   
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

Ann Grevelius Malin Persson Paul Stormoen 
Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 april 2021

Deloitte AB

Jonas Ståhlberg
Auktoriserad revisor
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Paul Stormoen
CEO
Född: 1981

Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi, Linköpings universitet.
Hos OX2 sedan 2009. Över tio års erfarenhet av storskalig vindkraft. Har tidi-
gare arbetat med affärsutveckling och strategifrågor inom Accenture med 
fokus på energi- och finanssektorn. 

Bita Yazdani
COO
Född: 1983

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, HEC Paris.
Hos OX2 sedan 2020. Över 14 års global erfarenhet som managementkonsult 
med fokus på företagstransformation vid EY mot marknaderna Norden, USA 
och Sydostasien. De senaste fyra åren stöttat företag att nå hållbar tillväxt 
genom kulturstrategi som stärker adaptiv förmåga till utveckling av ledar-
skapsroller och organisation.   

Johan Rydmark
CFO
Född: 1977

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm,  
University of St. Gallen.
Hos OX2 sedan 2019. Över 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom 
private equity med ansvar för frågor inom strategi, finansiering, styrning, M&A 
och organisationsutveckling. Senast investeringschef på Ratos AB med ansvar 
för verksamheten i Finland. Tidigare flertalet styrelsebefattningar i Ratos port-
följbolag samt roller inom investment banking och management consulting.

Mehmet Energin
Chief Strategy Officer
Född: 1985

Utbildning: INSEAD MBA, University of Oxford MSc.
Hos OX2 sedan 2019. Över tolv års global erfarenhet varav åtta år som konsult 
hos McKinsey & Company. Under sin tid på McKinsey baserad i Istanbul, Dubai 
och Tokyo med fokus på strategifrågor och företagsfinansiering för energisek-
torn i Europa, Mellanöstern och Asien.

Peter Tornberg
Head of Development 
and Acquisitions
Född: 1980

Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi, Linköpings universitet
Hos OX2 sedan 2018. Över 15 års erfarenhet från vindkraftssektorn. Senast 
som global chef för utveckling av land- och havsbaserad vindkraft hos Vatten-
fall. Reservofficer inom Marinen. 

Christoffer Brandorf
Head of Transactions
Född: 1986

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet och McGill University.
Hos OX2 sedan 2015. Över tio års erfarenhet från företags-, projekt- och kapi-
talmarknadstransaktioner. Tidigare erfarenhet inkluderar roller inom private 
equity och investment banking på 3i Private Equity och ABG Sundal Collier.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i OX2 AB
organisationsnummer 556675-7497

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Ox2 AB för räkenskapsåret 
2020-01-01 - 2020-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-
bolagets finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovis-
ningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning 
per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de anta-
gits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbo-
laget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande 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 till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra utta-
landen. 

Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för den andra informationen. Den andra 
informationen består av sidan 37 men innefattar inte 
årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revi-
sionsberättelse avseende dessa.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna informa-
tion och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa 

den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernre-
dovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nödvän-
dig för att upprätta en årsredovisning och koncernre-
dovisning som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncer-
nens förmåga att fortsätta verksamheten. De upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ 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 felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag, och att lämna en revisionsberättelse som inne-
håller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
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kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisio-
nen av årsredovisningen och koncernredovisningen 
finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning för Ox2 
AB för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31 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 förhål-
lande 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 till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra utta-
landen.

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 stor-
leken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 

bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska ange-
lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktie-
bolagslagen.

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 revisio-
nen av årsredovisningen och koncernredovisningen 
finns på Revisorsinspektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm i april enligt efterföljande digital signering
Deloitte AB

Jonas Ståhlberg
Auktoriserad revisor
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Ordlista

Elcertifikat
Köp- och säljbara certifikat som erhålls vid produktion av 
 förnybar energi. 

Elproduktionskapacitet
Den totala mängd el som är möjlig att producera från ett 
visst kraftslag eller område. 

EPC-avtal
Avtal som avser totalentreprenad. Förkortningen kommer 
från engelskans Engineering, Procurement and Construction. 

Fossiltillverkad energi
Energi från fossila källor som kol, olja och gas. 

Förnybar energi
Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden  förnyar 
sig och som därför inte kommer att ta slut inom en över-
skådlig framtid, såsom vind-, vatten- och bio energi.  
(Kärnkraft räknas inte som förnybar eftersom den   
baseras på ändliga resurser.) 

Installerad effekt
Prestanda enligt konstruktionsdata. Mäts vanligen i MW. 

PPA-avtal
Avtal som en stor elförbrukare tecknar om att köpa el från 
ägaren av en vindkraftsanläggning. Förkortningen kommer 
från engelskans Power Purchase Agreement. 

Repowering 
Återinvesteringar i existerande vindparker där äldre vind-
kraftverk byts ut mot nya moderna vindkraftverk med mer 
effekt.

Tillgänglighet
Med tillgänglighet menas hur stor del av den totala tiden 
vindkraftverken varit tillgängliga för produktion  
av el. 

Vindkraftsleverantör eller turbinleverantör
Leverantör av kompletta vindkraftverk. 

Utsläppsrätt
Innehavande av utsläppsrätt ger rätt att släppa ut en 
bestämd mängd koldioxid. 

Vindpark
Gruppstation bestående av minst 3 vindkraftverk. 

Vindkraftverk
Fristående vindkraftverk bestående av torn, maskinhus och 
rotor. 

Växthusgaser
Gaser som lägger sig runt jorden och hindrar utströmningen 
av värme. De viktigaste växthusgaserna är vattenånga 
(H2O), koldioxid (CO2), lustgas (N20), metan (CH4) och CFC 
(klorfluorkol-föreningar). 

Enheter
Energi anges i kilowatt-timmar.
1 MWh = 1 000 kWh
1 GWh = 1 000 000 kWh
1 TWh = 1 000 000 000 kWh

Effekt anges i watt
1 MW = 1 000 000 W
1 GW = 1 000 000 000 W

Ordlista
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