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Ny identitet – samma trygga värme. 

Tidigare har du känt oss som SEMAB – din fjärrvärmeleverantör i Stenungsund.  
Nu lämnar vi vår gamla profil bakom oss och tar ett stort kliv framåt.  
Läs gärna mer på stenungsundsenergi.se. 

 

 

 

 

 

 

 

Förhoppningen är att omgivningen ska få en positiv uppfattning om företaget och en tydligare bild av 
vad vi står för. Vi vill fylla en viktig funktion i våra kunders liv, ge dem trygg och enkel värme till ett 
fördelaktigt pris och som dessutom gör nytta för miljön. Fjärrvärmen i Stenungsund är värme för en 
hållbar framtid!  

 

Ny hemsida  
  

Skyltning på  

lokaler och bilar 

samt enhetlig 

klädsel för tydligare 

profilering.  

Företagets ambition är att ha nära kontakt och ge 
bra service till nöjda kunder. För att öka 
kommunikationen lanserades under året en ny 
hemsida. Tanken är att kunder och intressenter 
ska hitta den information de letar efter, allt ifrån 
hur de kontaktar oss till vilka tjänster vi erbjuder 
samt driftinformation och pågående projekt. Här 
finns dessutom mycket information om 
fjärrvärme. 

http://www.stenungsundsenergi.se/
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VD har ordet 

Återigen lägger vi ett mycket bra år bakom oss, 
både ur ett ekonomiskt och ur ett miljömässigt 
perspektiv. Detta tack vare en hög andel 
restvärme i vår produktion, den högsta sedan 
verksamheten startade. Resultatet blev 1,5 
MSEK över budget, trots att vi satsat extra 
mycket resurser på bland annat 
underhållsarbeten under året.  

Även 2017 blev ett varmare år än ett normalår. 
Ändå ökar vi vår försäljning, tack vare att vi 
bygger ut och ansluter fler kunder. Men då 
tecknen blir allt tydligare på att vinterperioden 
blir kortare i framtiden får vi också räkna med 
ett minskat behov av energi till uppvärmning. 

Få nya kunder anslöts under året, bara sju 
stycken färdigställdes. Däremot pågår arbetet 
med desto fler anslutningar. Totalt har vi 
närmare femtio nya kunder som skrivit avtal om 
fjärrvärmeanslutning och om byggherrarna 
följer sina tidsplaner ser vi fram emot att de 
kommer att vara energikunder inom två år. 

Miljön tjänar på att våra 
naturgaseldade pannor 
på värmeverket i 
Stenungsund har få 
driftstimmar. Positivt är 
också att den ombyggnad 
av panncentralen i Stora 
Höga som utfördes 2016 nu ger 
mätbara resultat för miljön. Totalt har 
förbrukningen av eldningsolja minskat med mer 
än 80 %. Vi känner oss stolta över minskad fossil 
produktion och över att vara en del av det 
globala arbetet med att minska utsläppet av 
växthusgaser. Allt enligt FN:s beslutade 
klimatmål.  

För fjärrvärmen finns det stora utmaningar för 
framtiden. Olika förslag till skattehöjningar, 
samtidigt med förslag på nya byggregler, kan 
komma att försämra konkurrenskraften hos 
fjärrvärmen. Detta måste vi möta med att 
erbjuda kunderna mervärden i form av god 
service, hög tillgänglighet och modern teknik. 
Lyhördhet för vad kunderna önskar ska prägla 
vårt framtida arbete. Fjärrvärmepriset har 
kunnat hållas oförändrat sedan 2010. Priset 

kommer även 2018 vara oförändrat. Bolaget 
står väl rustat för framtiden med moderna 
anläggningar. 

Under året fick vi en delvis ny styrelse och 
arbetet med den nya styrelsen inleddes med en 
givande strategidag, delvis tillsammans med 
övrig personal på företaget. Stort fokus låg på 
kund och vår kommunikation med både kund 
och omvärld. I linje med detta ligger arbetet 
med bytet av grafisk profil och vår nya identitet. 
Vårt marknadsföringsarbete med bland annat 
ny hemsida har mottagits mycket väl av både 
kunder och övriga intressenter.   

Framför oss har vi svåra men strategiskt viktiga 
beslut att fatta. Vi ser ett ökat intresse för 
fjärrvärme i kommunens södra delar, 
framförallt i Stora Höga. Kapaciteten i det lokala 
fjärrvärmenätet som finns där idag är begränsat 
och nätet är heller inte kommersialiserat. 
Samtidigt för vi en dialog med representanter 
för bland annat ett nytt köpcentrum, nya 
flerfamiljshus och nya industrilokaler. Om vi 
väljer att satsa på en utbyggnad behöver vi ha 
en ökad produktionskapacitet i området eller 
en överföringsledning från nätet i Stenungsund.  

Kommande år kommer att präglas av 
investeringsprojekt, framförallt på kulvertsidan, 
men även utbyggnad av vårt interna fibernät 
fortsätter. Största förändringen för våra kunder 
kommer att bli tillgången till tjänsten ”mina 
sidor” som lanseras under våren där kunden 
enkelt får tillgång till sitt abonnemang i form av 
energistatistik, fakturor med mera. 

Vi fortsätter arbetet med att aktivt hålla oss väl 
informerade om kommunens och våra 
byggherrars framtida utbyggnadsplaner och 
gläds åt att vi är 
verksamma i en 
växande region.  

Slutligen vill jag rikta ett 
stort tack till personal 
och styrelse för ett 
mycket gott samarbete 
under 2017. 

/Erland Astorsson  

”Vi känner oss 
stolta över 

minskad fossil 
produktion” 
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Miljö 

Under 2017 bestod drygt 99 procent av fjärrvärmen från Stenungsunds Energi av restvärme. Restvärme 
är den energi som blir över från industriella processer. Stenungsunds Energis största värmekälla är alltså 
energi som, om den inte togs tillvara hade gått förlorad genom utsläpp till vatten och luft. Resterande 
energibehov täcks genom förbränning av naturgas och eldningsolja 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljö och människors hälsa är den förbränning av fossila 
bränslen som sker vid stopp i restvärmeleveransen samt vid spetslast. Total mängd energi som tillfördes 
för produktion av fjärrvärme under året var 93,2 GWh, varav knappt 0,6 GWh bestod av fossila bränslen. 

 

Det fossila bränsle som i första hand används vid behov av eldning i varmvattenpannorna är naturgas. 
Förbränningen av naturgas och olja ger utsläpp till luft av koldioxid, kväveoxider och lättflyktiga kolväten 
(NMVOC). Förbränningen av olja ger dessutom utsläpp av svaveldioxid och partiklar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyckeltal 2017 2016 2015 

Andel restvärme % 99,2 98,3 96,0 

Pannornas verkningsgrad % 91 92 93 

Tilldelning av utsläppsrätter 884 1026 1173 

Utsläpp C0₂ ton 117 348 750 

Utsläpp NOx kg 102 304 657 

Utsläpp SO₂ kg 0,4 4,6 4,1 

Utsläpp NMVOC kg 2,0 6,3 13,3 

Partiklar kg 0,03 0,3 0,3 

Mät- och kulvertförluster % 17,6 17,4 19,2 

Utsläpp till luft 
Kväveoxid påverkar miljön genom försurning och övergödning av 

mark och vatten. 

Koldioxid är en växthusgas som påverkar klimatet genom global 
uppvärmning. 

Svaveldioxid påverkar miljön genom försurning av mark och vatten. 

NMVOC bidrar till bildandet av marknära ozon vilket har en 
skadlig effekt på både miljö och hälsa. 

Partiklar i utomhusluft är hälsoskadliga, genom en ökad risk för 
hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i luftvägarna. 
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Policy för miljö 

Stenungsunds Energis ambition är att leverera prisvärd och miljöanpassad fjärrvärme. Verksamheten 
är diplomerad enligt Miljödiplom - Svensk Miljöbas vilket innebär att vi ständigt arbetar med mål och 
rutiner för miljöarbetet. 

 

Miljöarbete 

Stenungsunds Energi arbetar aktivt för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Sedan år 2005 är 
Stenungsunds Energi miljödiplomerat enligt Göteborgs Stads kriterier vilket visar att verksamheten lever 
upp till kraven i det nationella miljöledningssystemet Miljödiplom – Svensk Miljöbas. Miljöpolicyn och 
miljöledningssystemet bidrar till ett systematiskt arbetssätt med miljöfrågorna i fokus. All personal är 
delaktig i miljöarbetet och gör medvetna val för hållbara lösningar. Det handlar om kunskap och en vilja 
att förändra, allt från stora till små handlingar för att minska avtrycken på miljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Stenungsunds Energis miljöpolicy innebär att: 
 personalen fortlöpande ska utbildas och involveras rörande miljöfrågor. 

 krav ska ställas på produkter och leverantörer i samband med upphandling och inköp. 

 genom ett systematiskt miljöarbete ska Stenungsunds Energi sträva efter att 
förebygga eller minska den samlade miljöbelastningen. 

 miljöarbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att den leder till ständiga förbättringar. 

 företaget ska följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav 
som verksamheten berörs av. 
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Teknik & Drift 

Fjärrvärmeproduktion 
Under 2017 har det producerats 92,1 (93,5) 
GWh fjärrvärme. Andelen restvärme uppgick  
till 99,2 (98,3) % och är det högsta värdet  
sedan starten.  

 

Producerad energi (MWh) 

 
 

Produktionen var cirka 4 % högre jämfört med 
budget trots att 2017 temperaturmässigt var 
varmare än ett normalår. Orsaken till detta är 
de senaste årens utbyggnad med 
nyanslutningar av ett antal större fastigheter.  

Debiterad energi blev 75,9 (77,2) GWh. 
Differensen mellan producerad energi och 
debiterad energi är mät och kulvertförluster. 
Förlusterna uppgick till 17,6 (17,4) %. För att 
minska förlusterna pågår det ständigt 
förbättringsåtgärder i både drift och 
kulvertsystem.  

Under första halvåret pågick projektet med 
kulvertutbyggnad österut genom Munkeröds 
industriområde och fram till södra sidan om 
Ucklumsvägen. I samband med detta anslöts 
fem nya industrifastigheter, tre befintliga som 
valde att konvertera till fjärrvärme och två 
nybyggda lokaler.  

Under sommaren utfördes ett större 
underhållsarbete på Strandvägen där en grupp 
strategiskt viktiga markventiler ersattes med 
nya.  

Flera av våra befintliga kunder har under året 
valt att ersätta sina byggnader med nya vilket 
medfört att vi fått uppgradera deras 
servisledningar. Bland annat när vår kund Hogia 
startade upp bygget av sitt nya kontorshus 
visade det sig att vi var tvungna att flytta 100 
meter av vår kulvert. Detta utfördes under 
semesterperioden. 

Arbetet med borttagning av rundgångar 
(tidigare nedlagda servisavsättningar) har också 
fortsatt, denna gång på Hallerna.  Detta för att 
minska flödena i nätet och därmed frigöra 
kapacitet och minska våra kulvertförluster. 

Under året har arbetet med teknisk service hos 
kund utvecklats vidare. 

480 planerade servicebesök har utförts under 
året, de flesta i småhus.  

I slutet på året påbörjades även en större 
entreprenad hos en av våra 
bostadsrättsföreningar som valt oss för att 
ersätta en undercentral mot fyra.  

Totalt ökade omsättningen för dessa tjänster 
med 50 %.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
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Fördelning av värmekällor: 

Restvärme från Perstorp Oxo 48,4 (44,9) GWh 
Restvärme från Borealis Polyeten 43,0 (41,7) GWh 
Prima värme från Borealis Polyeten 0,2 (0,0) GWh 
Naturgas i egna pannor 0,5 (1,6) GWh 
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Utveckling 2018 
Vi projekterar för att koppla ihop vårt södra och 
norra nät genom att bygga en ledning mellan 
Nösnäs och Hogia. Upphandling pågår och 
entreprenaden förväntas utföras under 
sommaren.   

Projektet med förläggning av fiberkanalisation 
kommer att fortsätta. Nästa etapp är sträckan 
Hantverkaregatan – Nösnäs.  

I Strandnorum påbörjas under kommande år 
bygget av infrastruktur till det nya villaområdet 
med ca 40 tomter, där samtliga hus skall värmas 
med fjärrvärme. 

Projektering av ny ledningsdragning till 
Solgårdsterassen pågår och beroende på 
framdriften av projektet kan ledningsbyggande 
bli aktuellt i slutet av året. 

När det gäller planerat underhåll kommer fokus 
även detta år ligga på borttagning av oanvända 
rundgångar och uppgradering av stamnätet 
med utbyte av bl.a. markventiler.  

Arbete med nya anslutningar pågår mer eller 
mindre kontinuerligt. 

 

Energistatistik (MWh) 2017 2016 2015 

     
Pannproducerad             522             1 580              3 448     

Restvärme Perstorp       48 405           50 214           44 930     

Restvärme Borealis       42 993           41 660           38 915     

Prima värme Borealis             189      -  - 

Producerad energi       92 109           93 454           87 293     

Verkningsgrad restvärme 99,23 % 98,31 % 96,05 % 

     
Debiterad energi       75 928           77 177           70 564     

Mät- & Kulvertförluster 17,57 % 17,42 % 19,16 % 

     

     

     

Kunder 2017 2016 2015 

Antal anläggningar 1319 1 312 1 298 

Abonnerad effekt (kW) 40 072 39 204 40 681 

Nya anläggningar 7 14 22 
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Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Förvaltningsberättelse 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Org. Nr 556601-1895). Styrelsen och VD för Stenungsund Energi & 
Miljö AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten 2017, vilket är bolagets sjuttonde 
räkenskapsår. Uppgifter inom parantes avser verksamhetsåret 2016. 

Verksamheten 
Stenungsunds Energi & Miljö AB, (Stenungsunds Energi), producerar och distribuerar fjärrvärme inom 
Stenungsunds kommun. Verksamheten sker i nära samarbete med Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme. 
Bolaget övertog den 1 juli 2001 ansvaret för distribution och försäljning av fjärrvärme från Stiftelsen 
Stenungsunds Fjärrvärme. 
 

Flerårsjämförelse* 2017 2016 2015 2014 2013 
Nettoomsättning 43 912 865 43 773 475 42 209 696 40 594 349 43 156 514 
Res. efter finansiella poster 6 814 671 6 881 348 4 584 289 4 532 120 4 473 458 
Res. i % av nettoomsättningen 15,52 15,72 10,86 11,16 10,36 
Balansomslutning 144 111 712 147 255 972 148 515 446 149 252 327 144 017 165 
Soliditet (%) 30,34 26,08 22,25 19,75 18,02 
Avkastning på eget kapital (%) 15,58 19,25 13,87 15,37 17,24 
Avkastning på totalt kapital (%) 5,72 5,86 5,01 5,35 6,79 
Kassalikviditet (%) 66,67 91,99 74,10 60,01 75,71 
Justerat eget kapital 43 726 456 38 416 104  33 053 431 29 482 630  25 949 068 

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar 

 

Investeringar 
Årets investeringar har uppgått till 8 232 tkr varav 203 tkr är pågående projekt (3 560 varav 545 är 
pågående projekt) tkr. 

Investeringarna består av: 
• Utbyggnad av kulvertnät. 
• Anslutning av sju nya fastigheter. 
• Fiber-kanalisation.  

Ägarförhållande 
Stenungsunds Energi & Miljö AB är helägt av Stenungsunds kommun. 

Styrelsen 
Styrelseledamöterna, som är utsedda av Stenungsunds kommunfullmäktige är; Lars-Ebbe Pettersson 
(ordförande), Martin Hollertz (vice ordförande), Monica Carlsson, Rune Järpsten och Sanida Okanovic. 

Personliga ersättare är; Johnny Alexandersson, Melisa Nilsson, Helena Nävergård, Ritva Stubelius och 
Carola Granell. 

Erland Astorsson (VD) är föredragande i styrelsen. 

Styrelsen har under året haft 6 stycken protokollförda sammanträden. 

Revisorer 
Auktoriserad revisor har varit Hans Gavin, Ernst & Young AB. Lekmannarevisorer har varit Leif Johansson 
och Staffan Vretborn. 
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Resultat 
Bolaget redovisar en soliditet för år 2017 om 30,34 (26,10) %. 

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt om 6 800 (6 900) tkr. Resultatet är 
högre än budgeterat framförallt beroende att restvärmeleveranserna fungerat mycket bra. 

Försäljning av fjärrvärme till kunder uppgick till 43 913 (43 773) tkr. Kostnaden för råvaror är -14 592 (-
15 336) tkr.  

Risker 
De största riskerna som föreligger bolagets verksamhet är: 
• Produktionsförändringar hos Perstorp Oxo och Borealis Polyeten kan påverka inleveransen av 

restvärme i vårt nät negativt.  
• Ökat världsmarknadspris på naturgas påverkar prissättning av både restvärme och naturgas. 
• Ett sjunkande elpris gynnar konkurrerande uppvärmningsformer.  
• Ett varmare klimat leder till mindre försäljning. 
• Ökade räntenivåer. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Ny grafisk profil. 
• Hemsidan www.stenungsundsenergi.se lanserades. 
• Priset på restvärmen från leverantörer justerades ned med 5 %. 
• Stenungsunds Energi hade det 6:e lägsta priset för fjärrvärme i Sverige samt det allra lägsta priset 

i Västra Götaland. 
• Ingen prisjustering mot kund har skett under året.  

Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet är utfärdat av 
Länsstyrelsen i Västra Götaland och gäller för fjärrvärmecentralen på fastighet Söbacken 1:174 i 
Stenungsunds kommun. 

Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljö och människors hälsa är den förbränning av fossila 
bränslen som sker vid stopp i restvärmeleveransen samt vid spetslast. Det fossila bränsle som i första 
hand används vid behov av eldning i varmvattenpannorna är naturgas.  

Förbränningen av naturgas och olja ger utsläpp till luft av koldioxid, kväveoxider och lättflyktiga kolväten. 
Oljeförbränningen ger dessutom utsläpp av svaveldioxid och partiklar. 

Verksamheten är diplomerad enligt Miljödiplomering - Svensk Miljöbas vilket innebär att vi ständigt 
arbetar med mål och rutiner för miljöarbetet. 

Eget kapital Aktiekapital Reservfond Årets resultat Fritt eget kapital  
Belopp vid årets ingång enligt fastställd 
balansräkning 

200 000 5 000 0 23 960 

Belopp vid årets utgång 200 000 5 000 0 23 960 

     

Resultatdisposition     
Medel att disponera:     
Balanserat resultat 23 960    
 23 960    

Förslag till disposition: 23 960 
   

Balanseras i ny räkning 23 960    

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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     Resultaträkning 

  
    

Belopp i Kronor   2017 2016 

  Not jan-dec jan-dec 

Rörelseintäkter       

Nettoomsättning  43 912 865 43 773 475 

Övriga intäkter  1 658 315 1 581 865 

Summa rörelseintäkter   45 571 180 45 355 340 

        

Rörelsekostnader       

Råvaror och förnödenheter   -14 592 531 -15 336 014 

Övriga externa kostnader  -9 718 527 -7 826 649 

Personalkostnad 2,3 -5 734 886 -5 468 098 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -6 946 214 -6 903 663 
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver 
normala nedskrivningar   0 -993 726 

Övriga rörelsekostnader   -341 457 -156 418 

Summa rörelsekostnader   -37 333 615 -36 684 568 

       

Rörelseresultat   8 237 565 8 670 773 

        

Finansiella poster       

Ränteintäkter  4 694 3 497 

Räntekostnader till koncernföretag  -1 427 588 -1 792 921 

Summa finansiella poster   -1 422 894 -1 789 424 

        

Resultat efter finansiella poster   6 814 671 6 881 348 

        

Bokslutsdispositioner       

Avskrivningar över plan   -6 808 144 -6 875 221 

   -6 808 144 -6 875 221 

        

Resultat före skatt   6 527 6 127 

        

Skatter    

Skatt på årets resultat  -6527 -6127 

Årets resultat   0 0 
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     Balansräkning 

Tillgångar 
    

Belopp i Kronor     
 Not 2017-12-31 2016-12-31 

Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 4 6 685 070 7 102 313 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 125 464 897 124 005 098 

Inventarier, verktyg och installationer 6 452 751 412 440 

Pågående materiella nyanläggningar  7 202 747 545 591 

Summa materiella anläggningstillgångar  132 805 465 132 065 440 

    

Summa anläggningstillgångar  132 805 465 132 065 440 

     
Omsättningstillgångar     
Varulager m.m.    
Råvaror  528 173 407 931 

Summa varulager  528 173 407 931 

    

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   5 329 850 4 754 840 

Fordringar hos koncernföretag  4 923 749 9 612 060  

Övriga fordringar  77 001 79 475 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  447 474 335 815 

Summa kortfristiga fodringar  10 778 074 14 782 190 

     
Kassa och Bank    

Kassa och bank  0 409 

Summa kassa och bank  0 409 

    

Summa omsättningstillgångar  11 306 247 15 190 531 

     

Summa tillgångar  
144 111 712 147 255 972 
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     Balansräkning 

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Belopp i Kronor     

 Not 2017-12-31 2016-12-31 

Eget kapital     
Bundet eget kapital     

Aktiekapital  200 000 200 000 

Reservfond  5 000 5 000 

Summa bundet eget kapital  205 000 205 000 

    

Fritt eget kapital     

Balanserat resultat  23 960 23 960 

Summa balanserat resultat  23 960 23 960 

    

Summa eget kapital  228 960 228 960 

    

Obeskattade reserver     

Ack. avskrivningar utöver plan  55 766 021 48 957 877 

Summa obeskattade reserver  55 766 021 48 957 877 

    

Långfristiga skulder     

Skuld till ägaren Stenungsunds kommun  72 000 000 82 000 000 

Summa långfristiga skulder  72 000 000 82 000 000 

    

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  2 932 305 3 687 255 

Skulder till koncernföretag  0 0 

Skatteskulder  0 0 

Övriga skulder  958 748 977 857 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  12 225 678 11 404 023 

Summa kortfristiga skulder  16 116 731 16 069 135 

     

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  
144 111 712 147 255 972 

     

Ställda säkerheter  Inga Inga 

Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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    Kassaflödesanalys  

 
    

Belopp i Kronor  2017 2016 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat  8 237 565 8 670 772 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  6 946 214 7 897 389 

Erhållen ränta mm  4 694 3 497 

Erhållen ränta   -1 427 588 -1 792 921 

Betald inkomstskatt  12 395 -6 337 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten   13 773 280 14 772 400 

före förändringar av rörelsekapital    

    
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    
Minskning(+)/ökning(-) av varulager  -120 242 9 738 

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  -663 863 -6 036 836 

Minskning(+)/ökning(-) av fodringar  -128 107 4 364 241 

Minskning(+)/ökning(-) av leverantörsskulder  -754 950 -545 275 

Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga skulder  802 546 410 580 

    

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  12 908 664 12 974 848 

    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av byggnader och mark 4 0 0 

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 5 -7 857 782 -4 150 775 

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 6 -171 300 -323 476 
Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 7 -202 747 -545 591 

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -8 231 829 -5 019 842 

    
Finansieringsverksamheten    
Amortering långfristiga lån  -10 000 000 -8 000 000 

    
Förändring av likvida medel  -4 777 573 1 101 963 

Likvida medel vid årets början  7 631 691 6 529 728 

    
Likvida medel vid årets slut (Inklusive koncernkonto)  2 854 118 7 631 691 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
  

 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovissningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag tillämpas för första 
gången, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående 
året. 

 Materiella anläggningstillgångar  

 Tillämpade avskrivningstider Antal år 

 Byggnader och mark 25 år 

 Bygge Perstorp 10 år 

 Borealis utrustning 10 år 

 Teknik utrustning 10 år 

 Styrsystem 10 år 

 Ställverk 15 år 

 Fiber kanalisation 20 år 

 Naturgas 10 år 

 Reservkraftaggregat 20 år 

 Panna 15 MW 20 år 

 Kulvertnät 50 år 

 Borealis PE3 15 år 

Noter till resultaträkningen 
Not 2 Medelantal anställda 2017 2016 

 Medelantal anställda   

 

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar 
relaterade till en normal arbetstid.   

 Medelantalet anställda har varit 7 7 

 varav kvinnor 2 2 

 varav män 5 5 

 

Not 3 Personal 2017 2016 

 Löner, ersättningar m.m.   

 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader   

 har utgått med följande belopp:   

    

 Löner och ersättningar                                       3 925 261 3 819 880 

 Pensionskostnader 459 820 352 160 

 Sociala kostnader 1 349 805 1 296 057 

  5 734 886 5 468 097 

    

Noter till balansräkningen 

Not 4 Byggnader och mark 2017 2016 

 Ingående anskaffningsvärde  10 440 806 10 440 806 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 10 440 806 10 440 806 

    

 Ingående avskrivningar -3 338 493 -2 921 251 

 Årets avskrivningar -417 243 -417 242 

 Summa avskrivningar -3 755 736 -3 338 493 

    

 Utgående redovisat värde 6 685 070 7 102 313 
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Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2017 2016 

 Ingående anskaffningsvärde  192 692 328 190 001 200 

 Inköp 7 857 782 4 150 775 

 Utrangerat under året 0 -1 459 645 

 Summa anskaffningsvärde 200 550 110 192 692 330 

    

 Ingående avskrivningar -68 687 231 -62 770 857 

 Återförda avskrivningar på utrangeringar  465 919 

 Årets avskrivningar -6 397 982 -6 382 293 

 Utrangeringar 0   

 Summa avskrivningar -75 085 213 -68 687 231 

    

 Utgående redovisat värde 125 464 897 124 005 098 

    

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 2017 2016 

 Ingående anskaffningsvärde  2 451 148 2 127 671 

 Inköp 171 300 323 477 

 Summa anskaffningsvärde 2 622 448 2 451 148 

    

 Ingående avskrivningar -2 038 708 -1 934 580 

 Årets avskrivningar -130 989 -104 128 

 Summa avskrivningar -2 169 697 -2 038 708 

    

 Utgående redovisat värde 452 751 412 440 

    

Not 7 Pågående nya materiella anläggningar 2017 2016 

 Ingående nedlagda kostnader 545 591 1 145 957 

 Om klassificeringar -342 844 -601 366 

 Under året nedlagda kostnader 202 747 545 591 

    

 Utgående redovisat värde 202 747 545 591 

    

Övriga noter 
Not 8 Definition av nyckeltal    

Soliditet Justerat eget kapital i procent till balansomslutning. 

 Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat kapital. 

 
Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig 

balansomslutning. 

 Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder. 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag, 
org.nr 556601-1895. 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stenungsunds 
Energi och Miljö Aktiebolag för räkenskapsåret 2017. Bolagets 
årsredovisning ingår på sidorna 8-16 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig het 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolags 
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

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

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

Annan information än årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen består av 
sidorna 1-7 men innefattar inte årsredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende denna. 

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

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. 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 slutsats en att den andra informationen innehåll 
er en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi 
har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig 

heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisions bevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och 

andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag för räkenskapsåret 
2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Stenungsunds Energi och Miljö 
Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på stor leken av bolagets egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att till se 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt gärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 

överensstämmelse med lag och för att medels förvaltningen 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 för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

 

 

 

 

Granskningsrapport 
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö AB, org.nr 556601-1895 
Till kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun för kännedom 

Vi har granskat bolagets verksamhet under 2017. Granskningen 
har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, 
kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat och 
genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om 
bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för 
anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning föreligger inte. 

 

 

 

 

Göteborg den 22/2 2018 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 

Stenungsund den 22/2 2018 

Staffan Vretborn 
Leif Johansson 
Av kommunfullmäktige  
utsedda lekmannarevisor 
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”Varje år används runt om i 

världen mycket mer resurser än 

vad planeten har att ge. Tack vare 

utbyggd fjärrvärme kan vi i 

Sverige ta vara på det som annars 

går till spillo, till exempel 

skogsavfall och värme från 

avfallsförbränning och industrier. 

Fjärrvärme hushåller med 

gemensamma resurser för att 

slippa låna av kommande 

generationer. 

 

 

All uppvärmning påverkar miljön. 

Genom framställning av värme i 

stora anläggningar med höga krav 

på säkerhet, verkningsgrad och 

effektiv rening, som förser hela 

samhällen med värme, blir 

påverkan på miljön betydligt 

mindre än om var och en haft 

egen uppvärmning. Det blir alltså 

mindre utsläpp och mindre 

energiförluster genom att gå 

samman och använda fjärrvärme 

som energikälla.” 
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