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Stena
Renewable är ett
grönt energibolag
Vi investerar i förnybar energi för att
säkra en hållbar framtid. Välkommen till
vår års- och hållbarhetsredovisning för 2019.
Här berättar vi mer om vårt arbete för en
klimatvänlig energiproduktion.
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Här
finns vi
Stena Renewable äger och
driver 113 vindkraftverk
i tio vindparker och har
nitton parker under projektering. De flesta ligger
i södra Sverige.

Vindparker
i drift
Vindparker under
projektering
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”Vinden är en
oändlig energikälla!”

av vår verksamhet 2005
har vi identifierat starka argument för vindkraften. Dessa argument har blivit ännu starkare sedan dess. I dag är det uppenbart att vindkraft är
helt avgörande som en växande pusselbit i ett
framtida, flexibelt och smart elsystem.
När vi bygger ut vindkraften i Sverige så ökar
utbudet av förnybar energi. Det leder till en god
kraftbalans i elnätet och lägre elpriser vilket ger
fina förutsättningar för svensk industri, men
även för nya utländska aktörer som söker sig
hit. Under de senaste åren har vi sett globala
bolag som Google, Facebook och Amazon etablera sig i Sverige för att de kan få tillgång till miljösmart energi till en låg kostnad.
Det känns väldigt bra att vi nu är förbi de
svåra åren med låga elpriser och politisk osäkerhet som bromsade upp vindkraftsutbyggnaden. Med dagens verk så står vindkraften på
egna ben och vi är inte längre lika beroende av
elcertifikaten samtidigt som den politiska osäkerheten minskar. Vi är däremot i stort behov
av att politikerna reformerar de onödigt tunga
och resurskrävande tillståndsprocesserna. Vi
önskar ingen gräddfil, men både vindkraften
och all övrig tillståndspliktig verksamhet behöver tydligare regler och snabbare processer.

”ÄNDA SEDAN STARTEN

VI STÅR NU inför en expansionsfas där vi förväntar oss att fatta beslut om att bygga ut ytterligare vindkraft om närmare 2 000 miljoner
kWh (2 TWh) de kommande fyra åren. Vår ambition är att sedan fortsätta att bygga omkring
500 miljoner kWh årligen (0,5 TWh). För att
möjliggöra detta har vi har under året startat
en rad nya projekt, framför allt i elprisområde
tre och fyra, som omfattar de södra delarna
av Sverige.

Under året förvärvade vi projekt Åby Alebo
i Mönsterås kommun om 36 vindkraftverk från
Statkraft. Byggnationen av projektet är beslutad och påbörjas under 2020. Investeringen är
på 1,7 MDR kronor och vindparken ska stå klar
2021. Vi har även påbörjat ett samarbete med
Dalavind för att bygga projekt Riskebo med sju
verk, som ska stå klart 2021.
Under oktober månad invigde vi vindpark
Kronoberget med 16 verk i Lekebergs kommun
samt utbyggnaden av vår vindpark i Fjällberget
i Ludvika kommun, som fått tre nya verk. Totalt
har vi nu installerat vindkraft med en förväntad
årlig produktion om ca 900 miljoner kWh. Det
motsvarar hushållselen för alla hushåll i Malmö
och Lunds stad tillsammans. När vi producerar
vindkraft så ersätter vi fossil kraft i det europeiska elsystemet och skapar på så sätt en stor
klimatnytta.
året gjort ett
omfattande arbete kring Sveriges framtida energiförsörjning och konsumtion. Energimyndigheten förväntar sig en ökning av elkonsumtionen då fler processer och transporter kommer att nyttja el i framtiden. För att täcka det
framtida elbehovet bedömer därför myndigheten att vi behöver bygga ut vindkraften fyrfaldigt jämfört med dagens produktion då det
är den mest kostnadseffektiva lösningen. Vi delar Energimyndighetens syn och vill vara en
del av utvecklingen mot ett hållbart energisamhälle!
ENERGIMYNDIGHE TEN HAR UNDER

Peter Zachrisson, vd
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Peter
Zachrisson
		
Ålder: 45 år
Bor: Söder om
Göteborg
Familj: Hustru, tre
barn och hund
Därför tycker jag
att vindkraft är nödvändigt: För att det
är det enklaste och
effektivaste sättet att
göra stor klimatnytta.
Utsläppen av koldioxid
och andra skadliga utsläpp från traditionell
energiproduktion är
enorma. När vi bygger
vindkraft ersätter vi
kolkraft, det gör nytta!
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Stena Renewable
på tre minuter
FAKTA

VÅR AFFÄRSIDÉ

VÅRA INTRESSENTER

y Samarbetspartners
y Markägare
y Lokalsamhället
y Ägare och
finansiärer
y Myndigheter
y Medarbetare
y Energimarknaden

… 12 procent av
Sveriges totala elproduktion kommer
från vindkraft.
I Danmark är motsvarande siffra 41
procent. Snittet i EU
ligger på 14 procent.

Våra kärnvärden långsiktighet, effektivitet
och omtanke genomsyrar allt vi gör.

… svensk vindkraft
idag kan producera
knappt 20 TWh el
per år. Till 2040 vill
Energimyndigheten
se en ökning av vindproducerad el till en
nivå på mellan 70 och
90 TWh.

y Långsiktighet.
Vi bygger inte för att
sälja, utan för att äga
och förvalta under
lång tid. Allt arbete
i form av projektering,
byggnation, drift och
underhåll har ett
långsiktigt fokus.

Visste
du att ...

y Omtanke. Vi är ett
miljöföretag. Det betyder att vi bryr oss om
både omgivning och
människor. För varje
nytt vindkraftverk vi
bygger, reduceras utsläppen av koldioxid
ytterligare.

Stena Renewable är ett grönt energibolag som
”Vi bygger
ska fortsätta utveckla och bygga nya projekt.
Målsättningen är att vi 2022 ska ha en produkett grönt
tion överstigande 2 TWh och en projektportfölj överstigande 2 TWh samt att möjliggöra
energibolag.”
en byggnation om minst 0,5 TWh årligen.

VISION

… moderna vindkraftverk producerar
betydligt mer el än
äldre befintliga verk.
Det totala antalet
vindkraftverk behöver därför inte
öka så mycket för
att ändå kraftigt
öka elproduktionen
i framtiden.

y Effektivitet. Vi är
varsamma med alla
resurser – jordens
och våra egna. Det
är det enda sättet att
skapa långsiktigt
sunda investeringar.

VÅRA VÄRDERINGAR

… vindkraft och
solkraft är de mest
populära energikällorna hos
svenska folket.

”Stena Renewable
projekterar, förvaltar
och bygger effektiva
vindparker för ett
långsiktigt ägande.”
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Våra drivkrafter
Vindkraften behövs i vårt
framtida elsystem. En stor
del av dagens kraftproduktion börjar bli gammal och
därför är ny kraftproduktion
nödvändig. Vindkraften är
den billigaste och mest effektiva energikällan som går att
bygga ur ett globalt perspektiv. Den har låg påverkan på
det globala klimatet och är
långsiktigt hållbar. Just därför tycker vi om vindkraft
och vill bygga mer.
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Framtidens
energikälla
bränslen är en
stark orsak till uppvärmningen av jordens klimatsystem. En omställning är helt nödvändig
och både EU och Sverige har formulerat mål
som anger en kraftig utbyggnad av förnybar energi. I Sverige satsar vi på ett 100 procent förnybart elsystem till år 2040 och vindkraften är
en viktig framgångsfaktor.
Idag har Sverige en snabbt åldrande kraftproduktion av kärn- och vattenkraft från 1970och 1980-talen. Nya alternativ måste fram och
dessa måste vara både smartare och mer kostnadseffektiva än de gamla. Vindkraft är en av
våra billigaste och mest effektiva energikällor
och i Sverige har vi mycket goda förutsättningar för att använda vinden som en långsiktig
och hållbar energikälla. Enligt Energimyndigheten bör därför vindkraftsproduktionen öka
från dagens 20 TWh till minst 70 TWh de närmaste 20 åren.

Vi förklarar
vindkraft

FÖRBRÄNNINGEN AV FOSSIL A

ut vindkraften i Sverige så ökar
samtidigt utbudet av förnybar energi. Det leder
till en god kraftbalans i elnätet och lägre elpriser för både konsumenterna och industrin. Det
ger i sin tur goda förutsättningar för den svenska industrin, som är både tung och energikrävande, men även för nya utländska aktörer som
söker billig förnybar energi.
Vindkraften gör också skillnad för elektrifieringen av transporter. Inom en snar framtid
kommer en stor del av transportsektorn att
kunna elektrifieras. En enorm klimatvinst eftersom transporterna idag står för en stor del av
världens koldioxidutsläpp. Men elektrifiering
kräver god tillgång till förnybar energi. Att driva elbilar med energi från kolkraft är ingen hållbar lösning.
Stena Renewables vindkraft reducerar utsläppen från fossil kraftproduktion och minskar utsläppen av CO 2 motsvarande utsläppen
från 300 000 bilar och genererar el motsvarande hela Malmös och Lunds behov av hushållsel.

En Tesla model 3 kommer
ca 151 varv runt jorden
med energin genererad
från ett vindkraftverk
under en månad.

NÄR VI BYGGER

CO2-avtryck per
producerad kWh per
energikälla
Vindkraft ....................... 12 g
Kärnkraft ........................ 16 g
Kol kraf t .................... 1 0 01 g
S ol kraf t ....................... 46 g
Va t te n kraf t .................... 4 g
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Sveriges
totala
produktion
av el

1

varv av ett vindkraftverk i Vindpark Kronoberget
genererar energi till full
uppladdning av 404 stycken
iPhone X.

Kärnkraft ............................ 39  %
Konventionell värmekraft ............. 9 %
Vattenkraft .......................... 39  %
Vindkraft ............................. 12  %

Stena Renewables
vindkraft reducerar
CO2-utsläppen
motsvarande:

3 25
m
/
s

m
/
s

Vindkraftverken producerar el mellan
3 m/s och 25 m/s. Blåser det mer än
25 m/s stängs de av.

90 procent

300 000

av Sveriges
inrikesflyg

av Sveriges
alla bilar
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Stark aktör
i en ung
bransch
en etablerad aktör i en
ung bransch. Sedan vi startade för 14 år sedan
har både bolaget och omvärlden tagit rejäla kliv
i strävan mot ett klimatsmartare samhälle.
Efter starten 2005 fokuserade Stena Renewable de första två åren på uppbyggnad och
lärande. Vi gjorde vårt första förvärv och första byggnation och lämnade in vår första tillståndsansökan. Uppstartsåren följdes av en etableringsfas, då organisationen utvecklades rejält och bolaget tog steget från investerare till
projektör. Under dessa år startades ett stort antal projekt med en tydlig strategisk inriktning
mot landbaserad svensk vindkraft.
De senaste 5–6 åren har Stena Renewable
gått från projektör till elproducent. Flera stora
parker i södra Sverige har tillkommit under
den här tiden. År 2018 stod bolaget inför stora
investeringar i den projektportfölj som vuxit
fram under en lång period. För att kunna förverkliga alla parkerna och fortsätta att långsiktigt förvalta och äga dem krävdes fler delägare och mer kapital. I september 2018 får
Stena Renewable två nya ägare utöver Stena
Adactum. AMF förvärvar 35 % och Norska KLP
förvärvar 30 % av aktierna från Stena Adactum.
– Sedan 2018 kan vi med stolthet kalla Stena
Renewable ett grönt energibolag. Med en ny
ägarstruktur, en trygg finansiering och goda
intäkter har vi säkrat en långsiktig fortsatt expansion av vår förnybara energiproduktion. Vi
har lärt oss enormt mycket under våra 14 år
på marknaden. Ett visst mått av försiktighet
i kombination med kloka beslut har gjort att
vi nu känner oss extremt väl rustade för framtiden, konstaterar Stena Renewables vd Peter
Zachrisson.
STENA RENEWABLE ÄR

2019

På väg mot ytterligare
43 vindkraftverk

Våra nybyggda parker, Kronoberget
och Fjällberget, invigs under oktober.
Investeringsbeslut tas för två nya
spännande projekt, Åby Alebo om 36 verk
och Riskebo om sju verk. Riskeboprojektet
är ett gemensamt projekt med Dalavind
där Stena kommer att äga fem av de sju
verken. Satsningarna innebär ökade
investeringar på ytterligare 2 miljarder
och en ökad produktion med 600 GWh.

2018

Fler ägare –
nya möjligheter
I september 2018 får Stena
Renewable ytterligare två nya
ägare utöver Stena Adactum.
AMF köper 35 % av aktierna
och KLP förvärvar 30 % av
aktierna från Stena Adactum
som kvarstår som ägare med
35 % av aktierna. Under 2018
beslutar bolaget också att
bygga ut Kronoberget vindpark med 16 vindkraftverk
och expandera den befintliga Fjällberget-parken med
ytterligare tre verk.

2012

Elproduktion för
50 000 hushåll
Lemnhult var, vid byggstarten 2012,
södra Sveriges största landbaserade
vindpark. Produktionen om 293 GWh
motsvarar hushållselen för 50 000 hushåll eller cirka 70 % av elförbrukningen i Vetlanda kommun där parken är
belägen. Parken är fortfarande störst
i södra Sverige, men kommer snart att
bli slagen av Åby Alebo, som blir större
med sina 36 verk.
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2005

Nu bildas
Stena Renewable
Stena Renewable bildas
i samband med att Stena
Adactum förvärvar tillståndet att bygga vindpark
Fjällberget i Ludvika
kommun.

2007

Vindpark Fjällberget
står klar – störst på land
I början av 2007 är vindparken Fjällberget
färdigställd och den är då Sveriges största
vindpark på land. Vindparken består av fem
vindkraftverk om totalt 10 MW. Vindpark
Fjällberget var en av de första vindparkerna
som byggdes i skogsmiljö vilket ansågs riskabelt och svårt. I samband med byggnationen
av Fjällberget skriver bolaget arrendeavtal
med Sveaskog för att påbörja projekteringen
av Saxberget som ligger i anslutning till Fjällberget. 2007 får Stena Renewable sitt
första egenprojekterade tillstånd.

2008

”Vi ska bygga
ut vindkraften”
Under 2008 bygger Stena Renewable
ut parken i Saxberget med tolv verk.
I samband med projekteringen och
byggnationen beslutar bolaget att
starta upp en mer omfattande projektering för att kunna bygga ut vindkraften i större skala och att göra
det på egenutvecklade projekt.
Under 2008 påbörjar bolaget projekteringen av flera projekt som färdigställs under de kommande sex åren.

2010–
2014

Nybyggda parker
och nya förvärv
Vindparkerna Uddared, Grytsjö,
Fredriksdal, Örbacken och Lemnhult
byggs under en relativt kort och
intensiv period. Stena Renewable
förvärvar under perioden också
projekt från andra aktörer.

STENA RENEWABLE
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2019
i korthet
Ökad
produktion

299 miljoner
i elintäkter

Investeringsbeslut för 43 verk

Stena Renewables produktion under 2019 var 711 GWh
vilket är i linje med ett
normalår.

Elintäkterna för bolaget
under året var var 299 miljoner,
vilket motsvarar 42,0 öre/kWh.
Priserna på elcertifikat har
sjunkit under året samtidigt
som elpriserna på Nordpool
varit stabila efter föregående
års kraftiga prisuppgång.

Investeringsbeslut har fattats
för 36 verk i projekt Åby Alebo
i Mönsterås samt för sju verk
i Riskebo i januari 2020. Byggnationen påbörjas under åren 2020
och anläggningen väntas leverera el från första kvartalet 2022.
Vindparkerna beräknas årligen
producera cirka 600 GWh el,
vilket motsvarar användningen
av hushållsel i 120 000 villor.

Nöjda
medarbetare

Två nya
parker i drift

Medarbetarna på Stena Renewable trivs väldigt
bra på sin arbetsplats vilket bekräftas bland
annat genom vår medarbetarundersökning där
det övergripande resultatet är 4,6 av 5.
Under året har vi fått in två nya medarbetare,
en miljökoordinator och en projektledare.

Under 2019 har vi tagit två nya vindkraftsparker
i drift. Det gäller Kronoberget med 16 verk i Lekebergs kommun, och Fjällberget II med tre verk
i Ludvika kommun. Verken är av modell Vestas V
136. De är 185 meter höga och förväntas ge en
årsproduktion av 240 GWh.

Nya nyttjanderättsavtal
på plats
För att säkerställa framtida
projekt har vi under året tecknat ett antal nya nyttjanderättsavtal. Det gäller Skäckarp, Åby Alebo, Staverhult och
Tönshult. Totalt handlar det om
planerat uppförande av ca 80
nya vindkraftverk. I Åby Alebo
fanns ett miljötillstånd som
köptes av Statkraft och projektet startar under Q1 2020.
Nu påbörjas arbetet med att
söka miljötillstånd för övriga.

Säkrad
finansiering

Starkt
resultat

Stena Renewable har säkrat
finansieringen för projektet
Åby Alebo och Riskebo genom
banklån och nyemission.
Investeringen uppgår till
2,0 miljarder.

Årets resultat före skatt
uppgår till 66,2 miljoner,
vilket motsvarade årets
förväntningar.
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Vi tar ansvar
hela vägen
Stena Renewable har lång erfarenhet av att
bygga vindkraftverk, och tar ansvar för hela processen när det gäller våra vindparker. Det gör vi
under hela livslängden – från planering, avtal,
projektering och byggnation till drift, service,
elhandel och återställande.

FAS 1: MARK ÅTKOMST OCH TILLSTÅND. inte växt- eller djurliv ska påverkas negativt. Vi
Vi har valt att verka i södra Sverige, stämmer också av med såväl försvaret som flydär behovet av energi är störst. På så get så att verken inte ska komma att störa deras
sätt undviker vi de energiförluster som uppstår verksamheter.
vid långväga överföringar. Vi väljer område efter att ha studerat geografisk fakta och vindFAS 2: PROJEKTERING OCH UPPHANDkartering eller genom att vi blir kontaktade av
LING. Varje projekt kan delas upp
i tre huvuddelar som var och en bemarkägare. Ytorna inventeras och utvärderas
höver upphandlas externt.
och avtal skrivs därefter med markägarna.
Det första är byggentreprenad, som i första
Ett av de viktigaste beslut som krävs för
att gå vidare är den kommunala tillstyrkan hand handlar om att konstruera och bygga funi den berörda kommunen. Projektet måste för- dament och vägnät. Här är det ett starkt önsankras väl i kommunens politiska majoritet för kemål från vår sida att entreprenören i första
att kommunal tillstyrkan ska medges. Allt fler hand använder sig av lokala underentreprenökommuner har numera en så kallad vindbruks- rer, för att ytterligare stärka bygden och göra
plan, över områden som är lämpliga för större projektet till en lokal angelägenhet.
vindparker. Vi strävar också efter att bemöta
Det andra som upphandlas är själva vindde närboende på ett bra sätt, och håller därför kraftverken. Det finns ett antal inarbetade leveregelbundet möten med lokalbefolkningen för rantörer av ”nyckelfärdiga” vindkraftverk, som
att fånga upp frågor och farhågor om bland an- även ansvarar för transport och montering.
nat ljudvolym och eventuella störningar.
Den tredje delen handlar om anslutningen till
Länsstyrelsen är en annan viktig aktör som elnätet, men då anlitas av naturliga skäl alltid
måste ge sitt tillstånd till nya projekt. Ansökan det nätbolag som har tillstånd att driva verkprövas enligt miljöbalken, för att säkerställa att samhet i området.
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Fas 5.
Återställande

Fas 1.
Markåtkomst
& tillstånd

Vindkraft lämnar bara
ett litet fotavtryck, och
området kan återställas
relativt snabbt.

Vår
värdekedja

Vi utvärderar möjliga ytor,
ordnar tillstånd och har
dialog med berörda
intressenter.

5

1

Fas 4.
Drift & elhandel
Vi skriver serviceavtal för
underhåll under hela livslängden, och handhar elhandel.

4

Fas 3.
Byggnation
Vi har stark närvaro under
hela byggfasen och fångar
upp frågor och farhågor.

FAS 3: BYGGNATION. Vi är öppna och
transparenta under hela byggfasen,
och försöker vara närvarande på plats
så mycket som möjligt. Vi ansvarar för information till de boende i området, anordnar öppna
hus och bjuder in till studiebesök för alla som
är intresserade. Det är viktigt att hela tiden ha
en öppen dialog med dem som vill prata med
oss om vindkraftsprojektet, oavsett anledning.
Mot slutet av byggfasen, innan verken tas
i drift, brukar den första Vindbonusen betalas
ut till det lokala föreningslivet.

2

3

eventuella problem oftast kan upptäckas i god
tid. Servicemöten och möten med markägarna
hålls löpande för att utvärdera hur driften går.
Den el som produceras säljs till gällande
spotpriser på elbörsen. Dessutom handlar vi
med el, elcertifikat och ursprungsgarantier på
den finansiella marknaden. Det är ett sätt att
jämna ut intäkterna över tid, med tanke på att
produktionen varierar mycket, både över dygnet och över året. Genom att intäkterna blir
mer stabila och förutsägbara blir det lättare att
sätta en budget och frigöra medel för nyinvesteringar.

FAS 4: DRIF T OCH ELHANDEL. Varje
turbin kommer att vara i drift i minst
FAS 5: ÅTERSTÄLL ANDE. Hur ett område återställs när produktionen av25 år, och det är därför viktigt med
slutats styrs av miljötillståndet och
löpande underhåll. Oftast skriver vi ett serviceavtal med leverantören som täcker hela livs- avtalet med markägarna. Vägar och nedgrävda
längden. Det är mest fördelaktigt både ur eko- kablar lämnas oftast som de är, medan betongnomisk synvinkel och för att minimera pro- fundamenten täcks över med jord. Tornen är
duktionsstopp. Planerat underhåll läggs om gjorda av stål som återvinns, och kompositmöjligt under tider då det inte brukar blåsa så materialet i rotorerna går idag till energiåtermycket. Moderna kraftverk innehåller mängder vinning. Återställandet av området går relativt
av sensorer som samlar in data, vilket gör att fort och lämnar endast små ärr i naturen.

Fas 2.
Projektering
& upphandling
Lokal byggentreprenad, vindkraftverk och nätanslutning
upphandlas externt.

STENA RENEWABLE
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Hållbarhet – en
naturlig del av
vår vardag

VINDKRAF T ÄR EN av de mest miljövänliga metoderna som finns för att producera förnybar energi. Vinden i sig är en miljövänlig och
oändlig resurs som förser oss i Sverige med billig el, men vindkraften gör också nytta på flera
andra sätt, både här hemma och när vi exporterar den. I våra grannländer kan den ersätta
kol- och gaskraft, men den kan också möjliggöra elektrifiering av såväl industrin som transportsektorn. Så man kan faktiskt säga att hela
Stena Renewables verksamhet handlar om hållbarhet.
Samtidigt är det oerhört viktigt att vi arbetar
hållbart i alla led och genom hela vår process.
Vi är medvetna om att byggandet och driften
av vindkraftsparker påverkar både människor,
djur och natur. Därför måste vi ta ansvar och
säkerställa hållbarhet hela vägen; från arbetet
med marktillgång och tillståndsprocesser via
projektering, upphandling, byggnation, drift
och elhandel till återställande av marken när
en vindkraftpark ska pensioneras. Vindkraftsparker klassas av myndigheterna som miljöfarlig verksamhet och kräver därför miljötillstånd
av Länssstyrelsen. Dessa tillstånd är krävande
och följs upp löpande, vilket också blir en garant för att vi arbetar på ett seriöst sätt med
våra hållbarhetsfrågor.

samheten och utförts enligt Greenhouse Gas
Protocol (2018).
Vi har också påbörjat resan mot en fullskalig
hållbarhetsrapportering. Än har vi en bit kvar,
men vi har tagit flera stora steg och har nu en
bra grund att bygga vidare på.
STENA RENEWABLES VERKSAMHE T bidrar till
FN:s globala mål för hållbar utveckling som
antogs 2015. Vi har identifierat sju av de 17 globala målen som mest väsentliga för vår verksamhet och där vi tror att vi kan bidra globalt
på ett bra sätt.
Intressent- och väsentlighetsanalysen har
hjälpt oss att identifiera våra åtta högst prioriterade fokusområden. Dessa är nu integrerade
i vårt arbete i hela värdekedjan. Målen är också
tätt knutna till Stena Renewables strategi för
utvecklingen av bolaget. Vi har också tagit hänsyn till resultatet av vår riskanalys. De identifierade riskerna är en integrerad del av vår process som vi hanterar löpande i vårt dagliga arbete.
Vårt hållbarhetsarbete styrs framåt av de prioriterade fokusområdena, men också av Stena
Renewables hållbarhetspolicy och andra relevanta riktlinjer.

L ÄS MER OM våra fokusområden och mål och
vi genomfört en klimatberäk- hur vi kopplar dessa till Stena Renewables värning för att se hur våra bidrag av växthusgaser deord långsiktighet, effektivitet och omtanke
ser ut. Beräkningarna har omfattat hela verk- på följande sidor.
UNDER 2019 HAR
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Liten ordlista för
hållbarhetsredovisning
		
INTRESSENTANALYS

VÄSENTLIGHE TSANALYS

  Att göra en intressentanalys innebär att identifiera verksamhetens
intressenter och kartlägga
de krav och förväntningar
som de har på verksamheten.

  En väsentlighetsanalys
syftar till att på ett systematiskt sätt kartlägga de
viktigaste hållbarhetsfrågorna för en verksamhet
så resurser kan riktas dit
de skapar störst nytta
och förbättring.

RISKANALYS

DE GLOBAL A
MÅLEN

Syftet med en riskanalys är att identifiera
och värdera risker, identifiera orsaker till dessa
och ta fram åtgärder som
eliminerar eller minskar
riskerna, eller mildrar
konsekvenserna av
negativa händelser.

  I september 2015
antog världens statsoch regeringschefer en
ny utvecklingsagenda och
globala mål för hållbar
utveckling. Agenda 2030
består av 17 mål som syftar
till att utrota fattigdom,
stoppa klimatförändringar
och skapa fredliga och
trygga samhällen.

STENA RENEWABLE
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Hållbarhet
i praktiken
Hållbarhet för Stena Renewable handlar om att
agera långsiktigt och med omtanke om både människor och miljö. För att fokusera på rätt hållbarhetsfrågor har vi genomfört en väsentlighetsanalys som
hjälpt oss att ringa in de områden där vi behöver
lägga allra mest kraft.
vi vår första väsentlighetsanalys. Med utgångpunkt från våra
mest betydande intressentgrupper (samarbetspartners, lokalsamhället, ägare och finansiärer,
myndigheter, medarbetare och energimarknaden)
och deras delaktighet och påverkan i vår värdekedja, identifierade vi ett antal hållbarhetsaspekter utifrån de tre olika perspektiven miljö, socialt, och ekonomiskt.
Vi har under arbetets gång tagit hänsyn till
vad som är viktigt både för oss som bolag och
UNDER 2019 GENOMFÖRDE

vad som är viktigt för intressenterna, samt
vägt in vår möjlighet att påverka inom de olika
hållbarhetsaspekterna. Vi har också beaktat
resultatet av vår riskanalys när vi valt ut våra
fokusområden.
områdena hamnar
högst upp till höger i väsentlighetsmatrisen (se
matris på nästa sida) och det är dessa fokusområden som vi jobbar vidare med i vårt hållbarhetsarbete.
DE HÖGST PRIORITERADE

Våra intressenter
SAMARBE TSPARTNERS

LOKALSAMHÄLLE T

ÄGARE &
FINANSIÄRER

MYNDIGHE TER & STAT

MEDARBE TARE

ENERGIMARKNADEN

Banker, markägare, leverantörer, entreprenörer, konsulter,
jurister, elhandels- och nätbolag.

Närboende,
verksamheter
(företag och
föreningar),
politiker, media,
allmänintresse
(natur och
kultur).

   Stena Adactum, AMF, KLP
samt banker.

  Länsstyrelsen,
statliga verk, politiker (nationell
nivå), kommuner,
allmänintresse
(klimatet).

  Befintliga
och framtida
medarbetare.

Kunder,
konkurrenter,
branschorganisationer, slutanvändare.
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Resultatet av vår
väsentlighetsanalys
Våra högst
prioriterade
fokusområden.

Betydelse
för intressenter

y Avfallshantering
y Anspråkstagande

y
y
y
y

y Ljud
y Visuell påverkan

y

av mark

(skuggor och
hindersbelysning)
y Biologisk mångfald

y
y
y

Återställandegarantier
Kemikalier
Återställande av plats
Återvinning
Utbildning (training
and education)
y Tillgänglighet till
park (fysisk plats)
y BAT (best available
technology)

y
y
y
y
y

Klimatpåverkan
Underhåll av maskiner
Hållbara inköp
Bidra till det
lokala näringslivet
och samhället
Arbetsmiljö
och säkerhet
Medarbetare /
arbetsgivare
Långsiktig lönsamhet
Affärsetik

y Riskhantering
y Jämställdhet och
mångfald

y Kommunikation
y IT-säkerhet och

personintegritet

y Utvärdering och
uppföljning av
leverantörer

Betydelse för
företaget samt
möjlighet att
påverka
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För en bättre
värld år 2030
FN:S 17 GLOBAL A MÅL

är den mest ambitiösa
agendan för hållbar utveckling som världens
länder någonsin antagit. Syftet är att vi tillsammans ska uppnå följande fram till 2030:

Stena Renewable har identifierat sju globala
mål där vi kan göra skillnad. De områden där vi
ser att vår verksamhet har en direkt påverkan
framgår av illustrationen nedan.

y		Avskaffa extrem fattigdom.
y		Minska ojämlikheter och orättvisor

väsentlighetsanalyser
har hjälpt oss att identifiera åtta fokusområden som vi bygger vårt hållbarhetsarbete kring.
Varje område har en tydlig koppling till ett eller
flera av de globala målen.

i världen.

y		Främja fred och rättvisa.
y		Lösa klimatkrisen.

MÅL 5:
JÄMSTÄLLDHE T

VÅRA INTRESSENT- OCH

MÅL 8:
ANSTÄNDIGA
ARBE TSVILLKOR OCH
EKONOMISK TILLVÄ XT

MÅL 12:
HÅLLBAR KONSUMTION OCH
PRODUKTION

MÅL 16:
FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar
ekonomisk tillväxt, full
och produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla.

Säkerställa hållbara
konsumtions- och
produktionsmönster.

Främja fredliga och inkluderande samhällen
för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång
till rättvisa för alla,
samt bygga upp effektiva, och inkluderande
institutioner med
ansvarsutkrävande på
alla nivåer.

MÅL 7:
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALL A

MÅL 11:
HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

MÅL 13:
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Säkerställa tillgång
till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig,
hållbar och modern
energi för alla.

Göra städer och
bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna
och dess konsekvenser.

Uppnå jämställdhet
och alla kvinnors och
flickors egenmakt.
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Våra fokusområden

Vi har identifierat åtta fokusområden som vi bygger vårt hållbarhetsarbete kring. Varje område
har en tydlig koppling till ett eller
flera av de globala målen.

Underhåll
av maskiner
Vi strävar efter så lång livslängd som möjligt på
turbinerna. Genom att underhålla maskinerna
på rätt sätt så utnyttjar vi de naturresurser vi
tar i anspråk på ett så bra sätt som möjligt.
Kopplar till globalt mål 12.

Hållbara
inköp

Vi gör hållbara inköp i alla led. Våra
leverantörer ska säkerställa hållbarhet
i de tre hållbarhetsperspektiven.
Kopplar till globalt mål 12.

God
affärsetik

Vi accepterar ingen som helst korruption
eller mutor. Vi följer alltid alla förordningar
och lagar som ställs på oss och undviker
situationer som kan ifrågasättas.
Kopplar till globalt mål 8.

Arbetsmiljö
och säkerhet
Vi bedriver ett omfattande HSE arbete för att
säkerställa god arbetsmiljö och säkerhet för alla
anställda och underleverantörer.
Kopplar till globalt mål 8.

Vår klimat- Medarbetare/
påverkan attraktiv arbetsgivare
Vi ökar andelen förnybar energi och vill vara
med och förbättra medvetenheten genom
att delta i debatter och samtal.
Kopplar till globalt mål 13.

Bidra till det lokala
näringslivet och samhället

Med utgångspunkt i våra värderingar,
långsiktighet och omtanke, vill vi bidra till och
stötta det lokala näringslivet och samhället i de
områden där vi verkar. Både genom att nyttja lokala
leverantörer och genom stöd till föreningslivet.
Kopplar till globalt mål 16.

Vi arbetar för jämställdhet inom Stena
Renewable. Vi strävar också efter en god fysisk
och psykisk arbetsmiljö och mäter utfallet
i återkommande medarbetarundersökningar.
Kopplar till globalt mål 5.

Långsiktig
lönsamhet

En ekonomisk lönsamhet säkerställer en
långsiktig och hållbar verksamhet. Lönsamhet
attraherar nytt kapital till nya investeringar och
skapar resurser för att bedriva den löpande
verksamheten på ett hållbart sätt.
Kopplar till globalt mål 7 och 13.
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Mål och
aktiviteter

Till våra fokusområden har vi
kopplat totalt 11 mål med handlingsplaner som ska föra oss framåt
i vårt hållbarhetsarbete.

3

1

4

KLIMATPÅVERK AN

UNDERHÅLL AV MASKINER

Driva
klimatfrågan

Lång
livslängd

Mål: Bygga i snitt en
halv TWh per år.

Mål: Öka medvetenheten kring
klimat- och energifrågor genom att
fortsätta att delta i den offentliga
debatten.

Mål: Säkerställa så lång livslängd
som möjligt på våra maskiner genom
långa servicekontrakt.

Åtgärd: Teckna nya
nyttjanderättsavtal på
minst en TWh per år.

Åtgärd: Fortsatt verka i branschforum, media och andra sammanhang där vi kan göra vår röst hörd.

Åtgärd: Upprätthålla täta samarbeten med våra turbinleverantörer
för att få hög tillgänglighet och
lång livslängd.

UTFALL 2019:
Byggt 0,24 TWh

UTFALL 2019:
Deltagit i
flertalet aktiviteter i olika
medieformat.

UTFALL 2019:
Känd längd
på serviceavtal — 15,6
år/verk.

KLIMATPÅVERK AN

Hållbar energiproduktion

MÅL 2020:
0,5 TWh

2

KLIMATPÅVERK AN

Mäta vårt
totala klimatavtryck

MÅL 2020:
Fortsatt
aktivitet

5

HÅLLBARA INKÖP

Mål: Öka vår positiva klimatpåverkan
och minska vårt negativa klimatavtryck.

Granskning av
leverantörer

Åtgärd: Mäta bolagets positiva och negativa
klimatavtryck. Se över vår fordonspark samt
val av transportslag vid våra tjänsteresor.

Mål: Skapa ökad insikt i hur våra leverantörer arbetar med sitt hållbarhetsarbete och
på så vis kunna säkerställa hållbara inköp.

UTFALL 2019:
Positiv påverkan:
422 800 ton.
Totalt negativt
avtryck: 30,8
ton CO2 (2,1
ton/anställd)

MÅL 2020:
Positiv påverkan:
Mer än 422 800 ton
Totalt negativt
avtryck: mindre
än 2,0 ton
(per anställd).

MÅL 2020:
15,6 år
eller mer.

Åtgärd: Granska och dokumentera
våra leverantörers hållbarhetsarbete.
UTFALL 2019:
Ingen
mätning
gjord.

MÅL 2020:
Samtala med och granska
våra stora leverantörers
egna hållbarhetsarbete.
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BIDRA TILL DE T
LOK AL A NÄRINGSLIVE T
OCH SAMHÄLLE T

Vi stöttar
lokalt
Mål: Dela ut Vindbonus
varje år motsvarande
10 000 kr per vindkraftsverk och prioritera
lokala leverantörer.
Åtgärd: Fortsätta
berätta om möjligheten
att söka Vindbonus och
söka efter möjligheter
till samarbeten med
lokala leverantörer.

7

8

ARBE TSMIL JÖ
OCH SÄKERHE T

MEDARBE TARE /

Nollvision för
olyckor och tillbud

AT TRAKTIV ARBE TSGIVARE

Jämlik ledning
& styrelse

Mål: Målsättningen är att vi ska ha noll
tillbud och olyckor i vår verksamhet.

Mål: Jämn fördelning män/kvinnor
i bolag, ledning och styrelse

Åtgärd: Uppföljning av våra leverantörers
HSE rutiner för att säkerställa en hög
nivå på deras arbete. Vi fortsätter att
mäta och följa alla olyckor och tillbud
i vår rapportering.
UTFALL 2019:
1 tillbud och
0 olyckor samt
0 LTI.

Åtgärd: Aktivt främja underrepresenterat kön i samband med
nyrekryteringar.

MÅL 2020:
0 tillbud
och olyckor.

UTFALL 2019:
Bolaget: (man/
kvinna) 53/47
Ledning: 100/0
Styrelse: 57/43

10

UTFALL 2019:
1 110 000 kr
har delats ut
i Vindbonus.
MÅL 2020:
1 140 000 kr
fördelat på 63
olika föreningar.

9

L ÅNGSIKTIG LÖNSAMHE T

Positiva
resultat
Mål: Ett fortsatt positivt resultat
före skatt, ett positivt operativt
kassaflöde och en positiv avkastning
på eget kapital som motsvarar ränta
och risk.

MEDARBE TARE /
AT TRAKTIV ARBE TSGIVARE

Attraktiv
arbetsplats
Mål : Fortsätta arbeta för att vara en
attraktiv arbetsplats där medarbetarna
känner sig inkluderade och lyssnade på.
Åtgärd: Arbeta vidare med de områden
i undersökningen som visar på potential
till förbättring.
UTFALL 2019:
Betyg 4,6 av
5 i senaste
medarbetarundersökningen.
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MÅL 2021:
Ytterligare förbättrat resultat
vid nästa undersökning som
genomförs 2021.

Åtgärd: Fortsätta jobba aktivt med
att sälja el, elcertifikat och GoOer
(miljömärkning). Säkerställa en god
kostnadskontroll och stabilt nyttjande av resurser. I byggprojekten
är vi noggranna i förkalkyler och vid
uppföljning av projekt i byggfasen,
för att få så låga investeringskostnader som möjligt.
UTFALL 2019:
Resultat:
+66,2 milj.
Operativt
kassaflöde:
+116 milj.

MÅL 2020:
Resultat:
+43 milj.
Kassaflöde:
+242 milj.

MÅL 2020:
Arbeta för
en mer jämn
fördelning.

11
AFFÄRSE TIK

Ingen
korruption
eller mutor
Mål: Ingen korruption
och inga mutor ska
förekomma i vår
verksamhet.
Åtgärd: All personal
informeras regelbundet
om gällande regler och
om vår värdegrund
samt om tillgänglig
whistle blower-funktion.
Samtliga utbildas också
i Code of conduct.
UTFALL 2019:
0 stycken
MÅL 2020:
0 stycken
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Ett lyft för
Hvetlandas gymnaster
tävlingstrupperna som består av 6–16 gymnasGOLVE T I NORRGÅRDSHALLEN i Vetlanda är
fläckvis klistrigt av handbollslim. Det hänger ter vardera.
– Vindbonusen betyder mycket för oss, de
basketmål och romerska ringar i taket och på
golvet finns målade linjer för minst tre olika pengarna hittar man inte runt knuten, konstasporter. Hallen används flitigt och det är terar Elsie. Jag tror också att Vindbonusen skamånga föreningar som delar på tiderna. Uppe par en positiv bild av vindparken i samhället.
på läktarna sitter en handfull föräldrar och tit- Både bland dem som får bonusen, men även
tar ned i hallen där det riggas med hoppmattor, alla människor runt föreningarna känner till
trapetser och en uppblåsbar träningsmatta.
hur viktigt stödet är.
Ikväll är det Hvetlanda gymnastikförenings
tur. Föreningen som grundades redan 1904 har NÄR VI SIT TER OCH pratar kommer det fram en
idag cirka 400 medlemmar varav nästan hälf- liten flicka och frågar om hon får använda plinten är barn under 7 år. Vid det här tränings- ten vid trampetten. Det är alltid full fart kring
tillfället är det ett fyrtiotal tjejer från sjuårs- Elsie och hon håller hela tiden ett vakande öga
åldern upp till gymnasieålder som tränar.
över gymnasterna under intervjun. Föreningen
Elsie-Britt Benkarcik sveper med van blick spelar en stor roll i hennes liv och visst tar enöver hallen. Hon kom in i föreningen via sina gagemanget mycket tid, men den tiden ger hon
barn och började att hjälpa till som förälder gärna.
för ungefär trettio år sedan. Idag är hon ledare,
– Efter att mina barn slutat fortsatte jag för de
domare och sitter med i gymnastikförbundet andra barnens skull. Det är slitigt men väldigt
Sydost. Hennes egna barn har vuxit ur gruppen, roligt, säger hon.
men var också ungdomsledare när de var aktiva.
Precis som Elsie-Britt är de flesta av klubbens ledare antingen föräldrar eller tidigare
utövare i föreningen och arbetar ideellt. Verksamheten drivs runt med hjälp av medlemsavgifter, bidrag och försäljning av olika produkter. Samt den mycket välkomna Vindbonusen
från Stena Renewable.

Vindbonusen ger
föreningslivet medvind

ca 40 000 kronor till
en Airtrack, en uppblåsbar träningsmatta som
blåses upp i början av varje träning. Den är helt
nödvändig för att kunna träna gymnastik på ett
hårt hallgolv. Några år senare, 2019, fick de ytterligare 18 000 kronor för att kunna köpa in
nya tävlingsdräkter, vilket är en stor utgift för
föreningen. Gymnastikförbundet kräver att
alla barn i en trupp har likadana dräkter vid
tävling och varje dräkt kostar cirka 1 500 kronor. Föreningen lånar sedan ut dräkterna till

2014 FICK FÖRENINGEN

Vindbonus är ett initiativ av
Stena Renewable. Vindbonusen
delas ut till föreningar i vindparkernas närområden. Stena
Renewable skänker 10 000 kronor per vindkraftverk och år, för
att främja det lokala föreningslivet. Föreningar kan ansöka
om allt från några tusen kronor
i bidrag, för att kanske hyra en
buss till en utflykt, upp till

40 000 kronor för att exempelvis handikappanpassa en ridskola eller köpa ny nödvändig
utrustning. Bara kring Lemnhults
vindpark utanför Vetlanda,
innebär det ett välkommet
bidrag till föreningslivet på
320 000 om året. Vindbonusen
är ett viktigt stöd till föreningslivet som i sin tur spelar en stor
roll i lokalsamhället.
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Tredje generationens
markägare
– Och när vi var ute på vildsvinsjakt i början
Småland, strax söder
om Vetlanda, ligger den lilla byn Lemnhult. lät det så mycket från verken att man inte
Idag bor här ett par hundra människor, men hörde vildsvinen i buskarna, säger Roy och
folk har brukat skog och åkrar i generationer. skrattar.
– Men vi pratade med Stena Renewable och
En av dessa familjer utgörs av bröderna Per
och Roy Johansson, som år 2013 tog över går- de kom och fixade det. Nu hörs det ingenting
den Gatu Västergård efter sina föräldrar.
av det ljudet längre.
– Mamma är född och uppvuxen här. Mormor
och morfar köpte gården på 1940-talet, och NÄR AV TALE T LÖPER ut ska området återstälsen utökade mamma och pappa verksamheten las enligt plan. Tornen monteras ner och fungenom att köpa mark från grannfastigheter. damenten täcks med jord. Vägarna kommer
När vi tog över stod valet mellan att antingen dock att vara kvar och fortsatt kunna använlägga ner gården och arrendera ut marken, el- das av skogsbruksmaskiner.
ler utveckla och driva den vidare, berättar Roy
– Stena ville först egentligen skriva avtal på
Johansson.
50 år, för att kunna återanvända fundament,
Valet blev att satsa och bygga ut. Gården vägar och elkablar till en andra omgång vindhar dels 400 hektar skog och en del åkermark, kraftverk. Och det är nog inte omöjligt att avdels en besättning kor för köttproduktion, talet kommer att förlängas. Folk kommer att
men de gamla byggnaderna och anläggning- ha vant sig vid vindkraften, och mycket kan
arna var slitna. Bröderna lät bygga en ny la- hända innan dess. Många gårdar kommer att
dugård för 84 djur, med solceller på taket för hinna byta ägare, så vi får se vad som händer
elproduktion. Då kom arrendet från vind- då, säger Roy.
kraftsparken väl till pass.
Pengarna från arrendet gör att bröderna
har vågat satsa på att utveckla gården, och de
E T T PAR KILOME TER söder om gården reser
används bland annat för att betala av lånet på
sig ståtliga torn över trädtopparna. Roy och nya ladugården.
Per arrenderar ut en del av den mark som par– Det är inte heller säkert att vi hade lagt solken står på, enligt ett långt arrendeavtal som celler på taket utan vindkraftspengarna. De är
skrevs med deras föräldrar.
ett välkommet tillskott till verksamheten.
– Stena Renewable pratade med Sveaskog
om att bygga en park här i Lemnhult, och ville MÅLE T ÄR AT T U T VECKL A lantbruket såpass
ha mer mark att bygga på. Så pappa och ett mycket att åtminstone en av dem ska kunna
tiotal andra markägare blev involverade. Han vara hemma och ta hand om gården på helvar positiv till vindkraft redan från början, tid. Än så länge har båda deltidsjobb vid sidan
men blev mer och mer övertygad med tiden. av – Per är plåtslagare och Roy arbetar med
traktorservice.
Numera är han helt såld, säger Roy.
– Det hade varit skönt att slippa pendla och
Han och Per är också positiva till parken.
– Ström vill ju alla ha. Och nånstans måste kunna leva helt på lantbruket. Men vi har pladen komma ifrån, särskilt när vi nu lägger ner ner på att arrendera mer mark från grannar
och kanske renovera den gamla ladugården
kärnkraften, säger Roy.
Lite störd kan han bli av det blinkande lju- för att kunna hålla ännu fler djur, säger Roy
set från toppen på kvällarna.
Johansson.
DJUP T INNE I MÖRK ASTE
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Vindpark
Lemnhult
I Vetlanda kommun finner ni vår vindpark
i Lemnhult. Parken som invigdes i maj
2013 består av 32 stycken, 185 meter
höga, verk av modell Vestas V112. Våra
arrendeavtal för Lemnhult skrevs 2009
med en löptid på 35 år och med möjlighet till förlängning. Vi har idag avtal med
Sveaskog, prästlönetillgångar i Växjö stift
samt med 13 privata markägare som
i huvudsak är boende i närområdet.

STENA RENEWABLE

28

Allt effektivare
vindkraft
DE T HAR SKE T T en enorm teknisk utveckling av
av den tillgängliga energin i den enskilda vindvindkraftverk de senaste decennierna. En av de parken, säger Anders Rylin.
Den allra största förbättringen av effektivitetviktigaste förändringarna är storleken – inom
det här området är det faktiskt alldeles sant en kommer dock från att helt enkelt skala upp
att ”större är bättre” – men utveckling även på storleken på verken. Ju högre upp från marken
andra områden har gjort att verken är tystare, man kommer, desto starkare blir vindarna – till
producerar mer och har allt bättre tillgänglig- en viss gräns. Till exempel är vindhastigheten
het.
över skog som högst någonstans mellan 250
– Själva grundkonceptet har inte ändrats och 300 meter över marken.
i stor utsträckning. Det handlar fortfarande om
– Idag byggs vindkraftverk i Sverige med navståltorn, en trebladig rotor och en generator höjder upp till cirka 140 meter, men vi skulle
som producerar el. Vissa har växellådor, andra kunna gå en bit över 200 meter och både förinte, och det har gjorts försök med andra ut- bättra kostnadseffektiviteten samt öka produkformningar av torn och att variera antalet blad. tionen, säger Anders Rylin.
Men skillnaderna i verkningsgrad blir väldigt
små. De fysikaliska lagarna kommer man inte VINDKRAF T VERKEN KOMMER MED andra ord att
undan, säger Anders Rylin, operativ chef på bli större de kommande åren, vilket också innebär ett rejält lyft för energiproduktionen. Ett
Stena Renewable.
Med tiden har dock ständiga förbättringar vindkraftverk som byggs idag har en effekt på
gjorts och varje ny generation är lite effekti- omkring ca 4 MW, men i de vindkraftverk som
vare. Till exempel har bladens aerodynamiska byggs om tio år och framåt kommer effekten
profil optimerats och bladen kan vridas indivi- vara kanske 10 MW eller mer. Idag finns det omduellt beroende på bland annat vindhastighet, kring 4 000 vindkraftverk i Sverige, som tillsammans producerar cirka 19 TWh per år. För att
vindriktning och varierande last.
– Teoretiskt kan man höja verkningsgraden yt- nå det politiska målet om 100 procent förnybar
terligare. Utvecklingsarbete handlar dock hela produktion år 2040, behövs det byggas upp till
tiden om att väga ekonomi och effektivitet mot 90 TWh ny vindkraft – som med morgondagens
varandra. Vårt mål är att bygga för att produ- teknik kan produceras med bara 2 000 verk.
cera förnybar energi så kostnadseffektivt som
För att kunna bygga så stora kraftverk kommer det behövas ytterligare teknikutveckling,
möjligt, berättar Anders Rylin.
till exempel högre torn, längre rotorblad och
MODERNA VINDKRAF T VERK innehåller allt fler
större kranar. Redan idag innebär detta att
sensorer som ger en ständig ström av data om allt man med de största komponenterna har en
från temperaturer i enskilda komponenter till utmaning att ta sig förbi rondeller, akvedukter
vibrationer och variationer i vindhastigheten.
och broar. En lösning är att konstruera till ex– Numera sparas så mycket data som möjligt, empel rotorblad och torn i mindre delar som
som analyseras dels för att konstatera varför monteras ihop på plats.
fel inträffar, dels för att kunna bedriva ett pre– Vi optimerar också varje projekt genom att
diktivt underhåll, där vi förutser nödvändiga utnyttja det område vi har tillgängligt så väl
åtgärder. Genom att ha planerade och preven- som möjligt, utifrån ytan, geografin och hur
tiva stopp, som kan läggas när det blåser som vinden fördelar sig. Det är ett enormt arbete
minst, undviker vi långa och dyra produktions- att optimera varje enskilt projekt ner i minsta
stopp. Målet är att förlora mindre än 2 procent detalj, säger Anders Rylin.
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Nu och
i		
framtiden
ENERGIL ÄGE T
ÅR 2019

Total elproduktion
i Sverige:
160 TWh/år
Produktion
från vindkraft:
18 TWh/år
Effekt per vindkraftverk: 2,14 MW
Antal vindkraftverk:
3 400 (svensk
vindenergi)
Genomsnittlig
navhöjd: 90 meter
PROGNOS
ÅR 2045

Total elproduktion
i Sverige:
180 TWh/år
Total produktion
från vindkraft:
70–90 TWh/år
Effekt per vindkraftverk: 6–12 MW
Antal vindkraftverk:
2 000–4 000
Genomsnittlig
navhöjd: 210 meter
eller mer
Källa:
Energimyndigheten
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Förvaltningsberättelse

Verksamhetsbeskrivning
Bolaget är moderbolag i Stena Renewable AB- rit 25 % över föregående år. Priserna har varit
koncernen, nedan kallat Stena Renewable. högre än året innan vilket ger en nettoomVerksamheten består av att driva tio vindkrafts- sättning på MSEK 300 (190). Årets resultat är
parker med 113 turbiner i främst södra sverige MSEK 55, 4 (–33,7).
samt en projektverksamhet för utveckling av
nya vindkraftsparker. I projektverksamheten
ingår att ta fram avtal och tillstånd samt att fär- Kassaflöde och investeringar
digställa vindkraftsparker för fortsatt ägande Investeringarna i projekten Kronoberget (16 turunder driftstiden.
biner) och Fjällberget II (3 turbiner) har slutförts vilket har ökat investeringarna till MSEK
595 (172). Under året har bolag förvärvats för
Händelser i sammandrag
69 MSEK (0). Förändringen av operativa fordÅret har präglats av normala vindar och starkt ringar och skulder påverkas av fler elcertifikat
förbättrat resultat i takt med stigande elpriser. till högre värde samt hög omsättning i decemUnder året har Stena Renewable förvärvat ber –40,8 (68,6).
två bolag. Åby Alebo Energi AB, org nr 5592081 706 och Riskebo Energi AB, org nr 5591807 507 med tillhörande projekt om 36 respektive Finansiering och likviditet
Nya lån uppgår under året till MSEK 286 (914)
7 vindkraftverk.
I slutet av året har Stena Renewable fattat och amortering på befintliga lån till MSEK 57
investeringsbeslut i projekt Åby Alebo om 36 (1 563). I slutet av året genomfördes en nyemisverk. I och med att marknadsförutsättningarna sion på MSEK 200.
för att bygga nya vindkraftsparker är goda i komKoncernen har likvida medel på MSEK 296
bination med att osäkerheten minskat i pro- (387). Koncernens disponibla likviditet inklujektportföljen har nedskrivning återlagts med sive ej utnyttjade faciliteter uppgick vid årets
MSEK 9.
slut till MSEK 1 201 (773).

Nettoomsättning och resultat

Skatter

Året har präglats av normala vindar och tillsam- Årets skatt uppgår till MSEK –10,8 (12,9). Uppmans med färdigställandet av Kronoberget och skjuten skattefordran uppgår till MSEK 0,9
Fjällberget II har koncernens produktion va- (1,0). Uppskjuten skattskuld som främst består
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av skatt på temporära skillnader vindkraftverk
har ökat till MSEK 45,3 (38,0). Fordringar och
skulder är beräknade med den nya skattesatsen
20,6 %.

i koncernens finans- och riskpolicy som reglerar hur koncernen ska arbeta med fastprisavtal,
valutasäkringar, räntesäkringar, försäkringar
etc. Produktionsrisken hanteras bl a med heltäckande serviceavtal med garanterad tillgänglighet på 96 – 98 %. Elpriser säkras med termiMedarbetare
ner och elcertifikat med terminsavtal. RänteMedelantalet anställda uppgick under året till risk hedgas vid behov. Koncernen har en check14 (13). Antalet medarbetare vid årets slut upp- kredit på 100 MSEK för att minimera likviditetsgick till 15 (14).
risken. Vid investeringar i nya parker görs stora
inköp i euro som valutasäkras i sin helhet vid
investeringstillfälle. Se mer information i not 26.

Väsentliga händelser
efter balansdagen
Årets produktion har börjat starkt tack vare
bra vindförhållanden och hög tillgänglighet.
I början av 2020 sjunker elpriserna på grund
av extremt mycket vatten i vattenmagasinerna
samtidigt som det blåser mer än normalår.
Bolaget har säkrat huvuddelen av intäkterna
för 2020 men påverkas ändå av de låga elpriserna.
Bolaget bedömning är att bolaget inte kommer att påverkas negativt av Coronaviruset i någon stor omfattning.

Miljöinformation
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser vindkraftverk på land för produktion av förnybar el.
Den tillståndspliktiga produktionen motsvarar
100 % av koncernens nettoomsättning.

Hållbarhetsupplysning

Vinden är en fri outsinlig och förnybar energikälla. Energi från vind ersätter annan fossilbaserad elproduktion och minskar därmed utsläppen av miljöskadliga ämnen såsom koldioxid, kväveoxider och svaveldioxid. RegeringRiskbeskrivning
ens mål är att nå 100 % förnybar energiprodukKoncernen har för verksamheten normala ris- tion år 2040 och energimyndigheten bedömer
ker såsom produktionsrisk, prisrisk, ränterisk, att minst 60 TWh ny vindkraft kommer behölikviditetsrisk och valutarisk. Risker hanteras vas. Stena Renewable bidrar till regeringens
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mål. Koncernen har kontroll över hela processen från projektering till byggnation vilket
ger koncernen möjlighet att välja lösningar
som är anpassade för en hållbar produktion
över hela livscykeln. Hänsyn tas till växt- och
djurriket, ljud- och ljusstörning, m m i projektering och tillståndsansökan. Koncernens intention under byggnation att göra så små intrång i naturen som är möjligt. Policy finns
och är implementerad hos bolagets anställda
om hur bolaget ska hantera relationer mellan
anställda och utomstående intressenter. Policyn behandlar områdena informationssäkerhet, intressekonflikter, mänskliga rättigheter,
diskriminering och trakasserier, miljö och säkerhet m m. Bolaget har under flera år arbetat
med Stena-koncernens värdegrund, principer
och trossatser.

Framtida utveckling
Verksamheten beräknas bedrivas i oförändrad
omfattning. Vid rätt marknadsförutsättningar förväntas koncernen fortsätta att investera
i nya vindkraftsparker från egna projektportföljen.

ker AB. Bolaget har under året gjort en nyemission om MSEK 200.

Aktiekapital
Den 31 december 2019 hade bolaget 1 000 000
aktier utgivna med ett kvotvärde på 1 kronor.

Ägarförhållande
Stena Renewable AB ägs till 35 % av Stena Adactum AB org nr 556627-8155, med säte i Göteborg, till 35 % av AMF Pensionsförsäkrings AB
org nr 502033-2259, med säte i Stockholm och
till 30 % av Kommunal Landspensjonskasse
gjensidige forsikringsselskap, org nr 938 708
606, med säte i Oslo.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att de i moderbolaget till förfogande stående vinstmedlen:
Belopp i SEK
Balanserad vinst
Överkurs vid nyemission
Årets vinst

Moderbolagets resultat
Moderbolaget har förvärvat Åby Alebo Energi
AB samt Riskebo Energi AB och därefter avyttrat dotterbolagen till Stena Renewable vindpar-

Disponeras så att i ny räkning överföres

1 795 628
199 967
3 006
1 998 601

Koncernens resultat och ställning i övrigt framgår av
efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.
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Koncernens resultaträkning
KSEK
Nettoomsättning

Not

2019

2018

2

300 379

189 780

3

–21 747

–16 742

4, 5, 30

–75 887

–88 385

6

–117 524

–109 866

–215 158

–214 993

85 221

–25 213

Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Finansiella intäkter

7

0

262

Finansiella kostnader

7

–19 036

–21 722

–19 036

–21 460

66 185

–46 673

–10 812

12 938

55 374

–33 735

55 374

–33 735

55 374

–33 735

2019

2018

55 374

–33 735

–15 425

13 093

3 301

–2 802

Summa årets övriga totalresultat

–12 124

10 291

Summa totalresultat

43 250

–23 444

43 250

–23 444

43 250

–23 444

Resultat efter finansiella poster
Skatter
Årets resultat

8

Resultat hänförligt till
Moderföretagets aktieägare

Koncernens rapport över totalresultatet
KSEK
Årets resultat
Varav poster som kan omföras till årets resultat
Kassaflödessäkring
Skatteeffekt kassaflödessäkring

Resultat hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
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Koncernens balansräkning
TILLGÅNGAR, KSEK

Not

2019-12-31

2018-12-31

9

622

0

622

0

508

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
IT-system

Materiella anläggningstillgångar
Byggnad

11

487

Mark & Markarbete

12

157 021

0

Inventarier

13

50

117

10,17

2 789 547

2 176 758

14

186 897

261 150

3 134 002

2 438 533

0

800

0

800

853

1 055

853

1 055

3 135 477

2 440 388

18

67 672

36 493

2 641

2 597

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

54 025

28 097

Övriga fordringar

20

Vindkraftverk
Pågående projekt

Finansiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran

16

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Varulager
Kundfordringar

9 960

21 903

Likvida medel

295 702

387 244

Summa omsättningstillgångar

429 999

476 334

Summa omsättningstillgångar

429 999

476 334

3 565 476

2 916 722

SUMMA TILLGÅNGAR
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Koncernens balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER, KSEK
Eget kapital

Not

2019-12-31

2018-12-31

1 000

1 000

21

Aktiekapital
Pågående nyemission

77

0

2 658 426

2 458 459

–1 833

10 291

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

–424 253

–479 627

Summa eget kapital

2 233 417

1 990 123

Övrigt tillskjutet kapital
Reserver

Långfristiga skulder

27

Skulder till kreditinstitut

22

720 715

778 175

Uppskjutna skatteskulder

23

45 272

37 963

Leasingskuld

24

145 625

0

Övriga avsättningar

25

11 900

3 900

923 512

820 038

343 460

57 460

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

30

Skulder till kreditinstitut

26

Leasingskuld

27

Leverantörsskulder

11 396

0

28 905

26 258

Övriga kortfristiga skulder

28

4 957

6 908

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29

19 830

15 935

408 548

106 561

Summa skulder

1 332 059

926 599

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 565 476

2 916 722

Summa kortfristiga skulder
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital

KSEK
Ingående eget kapital
2018-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

1 000

1 396 148

Balanserade
vinstmedel
inklusive årets
Reserver
resultat
0

Årets resultat
Årets övriga totalresultat

KSEK
Ingående eget kapital
2019-01-01

950 682

–33 735

–33 735
10 291

1 062 311

1 062 311

Optionspremie
Utgående eget kapital
2018-12-31

–446 466

10 291

Aktieägartillskott

1 000

2 458 459

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

1 000

2 458 459

10 291

10 291

574

574

–479 627

1 990 123

Balanserade
vinstmedel
Pågående inklusive årets
nyemission
resultat
0

Årets resultat
Årets övriga totalresultat

Summa eget
kapital

–479 627

1 990 123

55 374

55 374

–12 124

Nyemission

199 967

–12 124
77

200 044

Utdelning
Utgående eget kapital
2019-12-31

Summa eget
kapital

0
1 000

2 658 426

–1 833

77

–424 253

2 233 417
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Koncernens kassaflödesanalys
KSEK

Not

2019

2018

85 221

–25 213

36

108 500

102 134

–15 267

–22 199

Erhållen ränta

0

262

Betald skatt

0

0

178 454

54 985

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

178 454

54 985

Ökning (–) minskning (+) av varulager

–31 178

2 576

Ökning (–) minskning (+) av kortfristiga fordringar

–14 029

42 238

4 442

23 848

137 689

123 647

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

–587 737

–171 372

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

–800

–707

0

0

0

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald ränta

Ökning (+) minskning (–) av kortfristiga
rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
efter förändring av rörelsekapital
Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterbolag
Avyttring dotterbolag, netto av likvida medel
Kassaflöde från investeringsverksamheten

37

–69 371

0

0

21 169

–657 815

–151 003

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Upptagande av nya lån

286 000

914 300

Amortering av lån

–57 460

–1 562 587

0

574

Optionspremie
Nyemission

200 044

0

0

1 062 311

428 584

414 598

Förändring likvida medel

-91 542

387 242

Likvida medel vid årets början

387 244

2

Likvida medel vid årets slut

295 702

387 244

Aktieägartillskott
Kassaflöde från finansiering

34
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Koncernens
noter
Not 1, Redovisningsprinciper
GRUND FÖR DE FINANSIELLA
RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE

Kom mande redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats baserat Från och med 1 januari 2019 tillämpas IFRS 16
på historiska anskaffningsvärden, utom för fin- för redovisning av leasingavtal:
ansiella derivatinstrument som värderats till
För leasetagare upphör klassificeringen enverkligt värde. Koncernredovisningens presenta- ligt IAS 17 i operationell och finansiell leasing
tionsvaluta är svenska kronor (SEK) vilket ock- och ersätts med en modell där alla leasingavtal
så utgör koncernens funktionella valuta. Alla ska redovisas i balansräkningen som en rättigvärden rundas av till närmsta tusental (KSEK). het att använda en tillgång och motsvarande
Koncernens resultat- och balansräkning och skuld för att betala för denna rättighet. Undanmoderbolagets resultat- och balansräkning blir tag föreligger för leasingkontrakt av mindre
föremål för fastställelse på ordinarie årsstäm- värde samt kontrakt med löptid på högst 12
ma den 28 april 2020.
månader. I resultaträkningen redovisas avskrivningar separat från räntekostnader hänförFörutsättningar vid upprättande
liga till den redovisade leasingskulden. IFRS 16
av moderbolagets och koncernens
har ytterst inneburit att bolagets arrendeavtal
finansiella rapporter
och hyresavtal har redovisats i balansräkningen
Att upprätta finansiella rapporter i enlighet från och med 1 januari 2019. Stena Renewable
med IFRS kräver att företagsledningen gör be- agerar inte leasegivare.
dömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovis- Klassificering
ningsprinciperna och de redovisade beloppen Anläggningstillgångar och långfristiga skulder
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. består i allt väsentligt enbart av belopp som
Uppskattningarna och antagandena är basera- förväntas återvinnas eller betalas efter mer än
de på historiska erfarenheter och ett antal an- tolv månader räknat från balansdagen. Omsättdra faktorer som under rådande förhållanden ningstillgångar och kortfristiga skulder består
synes vara rimliga. Resultatet av dessa upp- i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas
skattningar och antaganden används sedan för återvinnas eller betalas inom tolv månader räkatt bedöma de redovisade värdena på tillgång- nat från balansdagen.
ar och skulder som annars inte framgår tydligt
från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvi- Konsolideringsprinciper
ka från dessa uppskattningar och bedömning- Dotterföretag
ar. Ändringar av uppskattningar redovisas i den Dotterföretag avser de företag i vilka Stena Reperiod ändringen görs om ändringen endast newable AB innehar mer än 50 % av aktiernas
påverkat denna period, eller i den period änd- röstvärde eller på annat sätt har ett bestämmanringen görs och framtida perioder om ändring- de inflytande. Bestämmande inflytande inneen påverkar både aktuell period och framtida bär en rätt att direkt eller indirekt utforma ett
perioder. Centrala uppskattningar och bedöm- företags finansiella och operativa strategier
ningar presenteras i not 35.
i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
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Dotterföretag redovisas enligt förvärvs- bokslutsdagens valutakurs. Valutakursdifferenmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett ser som uppstår vid omräkningarna redovisas
dotterföretag betraktas som en transaktion var- i årets resultat. Icke-monetära tillgångar och
igenom koncernen indirekt förvärvar dotter- skulder som redovisas till historiska anskaffföretagets tillgångar och övertar dess skulder ningsvärden omräknas till valutakurs som föoch eventualförpliktelser. Det koncernmässi- relåg vid transaktionstillfället.
ga anskaffningsvärdet fastställs i anslutning till
förvärvet samt det verkliga värdet av identi- Intäkter
fierbara tillgångar samt övertagande av skulder Stena Renewables huvudsakliga intäktsflöden
och eventualförpliktelser.
består av elförsäljning och försäljning av elI analysen fastställs dels anskaffningsvärdet certifikat samt ursprungsgarantier. Alla intäkför andelarna eller rörelsen, dels det verkliga ter från kundkontrakt redovisas när kontrollen
värdet på förvärvsdagen av förvärvade identi- över varan eller tjänsten överförs till köparen.
fierbara tillgångar samt övertagna skulder och Kontrollen av intäkterna övergår över tid. Intäkeventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för ten redovisas när kontraktets distinkta prestadotterbolagsaktierna respektive rörelsen utgörs tionsåtaganden uppfylls. Avseende de intäktsav de verkliga värdena per överlåtelsedagen flöden som finns utgörs prestationsåtagandet
för tillgångar, uppkomna eller övertagna skul- skyldigheten att leverera producerad el, vilket
der och emitterade eget kapitalinstrument även gäller för elcertifikat och ursprungsgaransom lämnats som vederlag i utbyte mot de för- tier. Om överenskommen ersättning inkluderar
värvade nettotillgångarna. Transaktionskostna- någon form av variabel (rörlig) ersättning tas
der som är direkt hänförbara till förvärvet redo- denna i beaktande vid redovisningen av intäkvisas i resultaträkningen när de äger rum. Vid ten, något som inte är av intresse vid elförsäljrörelseförvärv där anskaffningskostnaden över- ning då det är ett aktuellt marknadspris (spot)
stiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och som är avgörande för transaktionens värde. El
övertagna skulder samt eventualförpliktelser, kan även säljas på termin, det vill säga ett framredovisas skillnaden som goodwill. När skill- tida försäljningspris, och värdet av en sådan
naden är negativ redovisas denna direkt i re- transaktion är beroende av relationen mellan
sultaträkningen. Det finns inte några intresse- terminspriset på el och det framtida spotpribolag i koncernen.
set. Stena Renewable bedriver en relativt enkel
affärsmodell vad gäller redovisning av intäkter.
Utländsk valuta
En av de främsta utmaningarna är att priset på
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den underliggande varan/tjänsten varierar beden funktionella valutan enligt de valutakur- tydligt över tid.
ser som gäller på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till rapporteringsvalutan i enlighet med
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Avgörande för att bestämma när kontroll
övergår till kunden är följande variabler:
y		Bolaget har rätt till betalning
y		Kunden innehar den legala äganderätten till

tillgången

y		Tillgången är levererad
y		Kunden har tagit på sig de risker och förmå-

ner som är förknippade med tillgången

y		Kunden har accepterat tillgången

Stena Renewable agerar i begränsad omfattning leasetagare och de främsta leasingavtalen utgörs av arrenden av den mark som vindkraftsparker uppförs på. Om inte väsentliga
risker och förmåner i enlighet med avtalen
innehas av Stena Renewable redovisas avtalen
i enlighet med IAS 16. Förutom dessa avtal leasar företaget ett begränsat antal inventarier.
Stena Renewable innehar inga finansiella leasingavtal.

Kontrollen över producerad el övergår löpande Finansiella intäkter
till kund i takt med den faktiska produktionen och kostnader
och elen levereras till huvudelnätet. När det Finansiella intäkter och kostnader består av
gäller försäljning av elcertifikat och ursprungs- ränteintäkter på bankmedel och fordringar,
garantier övergår kontrollen vid den faktiska räntekostnader på lån, utdelningsintäkter, valutakursdifferenser samt värdeförändringar avproduktionen och leverans till huvudelnätet.
Avtalstillgångar inkluderar enbart upplupna seende derivatinstrument som används inom
den finansiella verksamheten (gäller inte om
intäkter.
Värdet på återstående prestationsåtagande inte derivaten är del av ett effektivt säkringsöver ett år uppgår till MSEK 338 där 68 % är för samband och säkringsredovisning tillämpas).
Ränteintäkter på fordringar och räntekost2020, 27 % för 2021 samt 5 % för 2022.
Koncernen har inga kostnader hänförliga till nader på skulder beräknas med tillämpning av
effektivräntemetoden. Effektivräntan är den
att erhålla eller fullfölja kontrakt.
ränta som gör att nuvärdet av alla framtida inLeasingavtal
och utbetalningar under räntebindningstiden
Leasingavtal klassificeras antingen som finan- blir lika med det initialt redovisade värdet av
siell eller operationell leasing. Finansiell lea- fordran eller skulden. Ränteintäkter och ränsing föreligger då de ekonomiska riskerna och tekostnader inkluderar periodiserade belopp
förmånerna som är förknippade med ägandet av transaktionsutgifter och eventuella rabati allt väsentligt är överförda till leasetagaren. ter, premier och andra skillnader mellan det urNär så inte är fallet är det fråga om operatio- sprungliga värdet av fordran eller skulden och
nell leasing.
det belopp som erhålls alternativt betalas vid
Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasing- förfall. Utdelningsintäkt redovisas när rätten
avtal redovisas som anläggningstillgång i rap- att erhålla betalning fastställts.
porten över finansiell ställning och värderas initialt till det lägsta av leasingobjektets verkliga Finansiella tillgångar
värde och nuvärdet av minimileasingavgift- Samtliga finansiella instrument värderas initierna vid ingången av avtalet. Förpliktelsen att alt till sina respektive verkliga värden plus
betala framtida leasingavgifter redovisas som transaktionskostnader förutom vad avser de
lång- och kortfristiga skulder. De leasade till- finansiella instrument som löpande värderas
gångarna skrivs av över respektive tillgångs till sina verkliga värden över resultaträkningnyttjandeperiod medan leasingbetalningarna en. Vad avser dessa tillgångar så kostnadsförs
redovisas som ränta och amortering av skul- transaktionskostnader löpande.
derna. Tillgångar som hyrs enligt operationell
leasing redovisas inte som tillgång i rapporten
över finansiell ställning.
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Klassificering
Finansiella instrument klasificeras antingen
som räntebärande tillgångar, eget kapitalinstrument eller finansiella derivatinstrument. Klassificering och värdering vad avser räntebärande finansiella tillgångar är beroende av vilken
typ av affärsmodell Stena Renewable tillämpar
vad avser hur de finansiella tillgångarna hanteras och förvaltas. Räntebärande finansiella tillgångar värderas antingen till:

Upplupet anskaffningsvärde:

y		Verkligt värde över övrigt totalresultat
y		Verkligt värde över resultaträkningen

skrivs ned vid förväntade kreditförluster. Vad
gäller kundfordringar och andra övriga fordringar så görs avsättningar för den förväntade
kreditrisken i dessa poster.
Finansiella skulder

Finansiella skulder värderade
till verkligt värde via resultatet
Denna kategori består av två undergrupper, finansiella skulder som innehas för handel och
andra finansiella skulder som företaget valt att
placera i denna kategori. I den första underkategorin ingår derivat med negativt verkligt värde
med undantag för derivat som är ett identifierat
och effektivt säkringsinstrument. Förändringar
i verkligt värde redovisas i årets resultat.

Samtliga räntebärande tillgångar innehas (affärsmodell) för att erhålla löpande betalningar
i form av amorteringar och ränta. Alla räntebärande tillgångar redovisas och värderas av Andra/övriga finansiella skulder
denna anledning till sina respektive upplupna Finansiella skulder som inte klassificeras som
anskaffningsvärden i enlighet med den effek- innehas för handel värderas till upplupet antiva räntemetoden. Ränteintäkter redovisas i re- skaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde
sultaträkningens finansnetto. Eventuella reali- bestäms utifrån den effektivränta som beräksationsvinster och förluster som uppstår när nades när skulden togs upp. Det innebär att
dessa tillgångar bokas bort redovisas som öv- över- och undervärden liksom direkta emisriga intäkter och kostnader. Bolaget redovisar sionskostnader periodiseras över skuldens
följande räntebärande tillgångar i balansräk- löptid.
ningen:
Skulder klassificeras som andra finansiella
skulder vilket innebär att de initialt redovisas
y		Kundfordringar
till erhållet belopp efter avdrag för transaky		Långfristiga fordringar
tionskostnader. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan kortfrisSamtliga eget kapitalinstrument redovisas till tiga har en löptid kortare än ett år. Leverantörssina respektive verkliga värden i resultaträk- skulder klassificeras i kategorin andra finansielningen och som övriga intäkter och kostnader la skulder. Leverantörsskulder har kort förväni resultaträkningen. Bolaget har förnärvaran- tad löptid och värderas utan diskontering till
de inte några eget kapitalinstrument. Likvida nominellt belopp.
medel består av kassamedel samt omedelbart
tillgängliga tillgodohavanden hos banker och Derivat och säkringsredovining
motsvarande institut samt kortfristiga likvida Derivatinstrument utgörs av terminskontrakt
placeringar med en löptid från anskaffnings- som används för att hantera olika former av
tidpunkten understigande tre månader vilka är finansiella risker, exempelvis valutakursrisker.
utsatta för endast en obetydlig risk för värde- Stena Renewable tillämpar säkringsredovisfluktuationer.
ning i de fall som derivat används för att hantera risker. Periodens verkliga värdeförändring
Nedskrivning av finansiella tillgångar
vad avser säkringsinstrumentet, det vill säga
En finansiell tillgång eller grupp av finansiel- valutaderivatinstrument, redovisas, i den mån
la tillgångar har ett nedskrivningsbehov och säkringen är effektiv, i övrigt totalresultat i en
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Låneutgifter
särskild komponent av eget kapital (säkrings- Låneutgifter som är hänförbara till uppföranreserv).
det av så kallade kvalificerade tillgångar aktiveras som en del av den kvalificerade tillgången.
Materiella
En kvalificerad tillgång är en tillgång som med
anläggningstillgångar
nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att
Materiella anläggningstillgångar redovisas i kon- färdigställa. I första hand aktiveras låneutgifter
cernen till anskaffningsvärde efter avdrag för som uppkommit på lån som är specifika för den
ackumulerade avskrivningar och eventuella ned- kvalificerade tillgången. I andra hand aktiveras
skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköps- låneutgifter som uppkommit på generella lån,
priset samt utgifter direkt hänförbara till till- som inte är specifika för någon annan kvalificegången för att bringa den på plats och i skick för rad tillgång. Låneutgifterna baseras på extern
att utnyttjas i enlighet med syftet med anlägg- upplåning. Principen tillämpas vad avser invesningen. Anskaffningsvärdet för egentillverka- teringar i vindkraftverk.
de anläggningstillgångar inkluderar utgifter för
material, utgifter för ersättningar till anställda, Avskrivningsprinciper
om tillämpligt andra tillverkningsomkostnader Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräksom anses vara direkt hänförbara till anlägg- nade nyttjandeperiod ner till restvärde som
ningstillgången.
genomgående är satt till noll. Beräknade nyttMateriella anläggningstillgångar som består jandeperioder:
av delar med olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella an- y Vindkraftverk
25 år
läggningstillgångar och respektive komponent y Inventarier, verktyg
och installationer
2–5 år
skrivs av separat.
3 år
Det redovisade värdet för en materiell an- y IT-system
läggningstillgång tas bort ur balansräkningen
vid utrangering eller avyttring. Vinst eller för- Nedskrivningar
lust som uppkommer vid avyttring eller utrang- Koncernens redovisade tillgångar bedöms halvering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan årsvis för att avgöra om det finns indikation på
försäljningspriset och tillgångens redovisade nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas avseende
värde med avdrag för direkta försäljningsom- nedskrivning av andra tillgångar än finansiella
kostnader. Vinst och förlust redovisas som öv- tillgångar vilka redovisas enligt IFRS 9. Om inrig rörelseintäkt/kostnad.
dikation på nedskrivningsbehov finns beräknas
Avgörande för bedömningen när en tillkom- tillgångens återvinningsvärde (d v s det högsta
mande utgift läggs till anskaffningsvärdet är om av verkligt värde minus försäljningskostnader
utgiften avser utbyten av identifierade kompo- och nyttjandevärde). En nedskrivning redovinenter, eller delar därav, varvid sådana utgif- sas när en tillgång eller den kassagenererande
ter aktiveras. Även i de fall ny komponent till- enhetens redovisade värde överstiger återvinskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. ningsvärdet. En nedskrivning redovisas som
Den mest betydande materiella anläggnings- kostnad i årets resultat. Då nedskrivningsbetillgången som bolaget redovisar är vindkraft- hov identifierats för en kassagenerande enhet
verk. I anskaffningsvärdet inkluderas olika for- fördelas nedskrivningsbeloppet proportionermer av projekteringsutgifter som uppstår innan ligt till de tillgångar som ingår i enheten. Vid
parkens uppförande samt de tillgångar som an- beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framläggs i anslutning till vindkraftverken i form av tida kassaflöden med en diskonteringsfaktor
infrastrukturella tillgångar såsom vägar. Dessa som beaktar riskfri ränta och den risk som är
aktiveras och redovisas såsom vindkraftverk förknippad med den specifika tillgången. Bolai balansräkningen.
gets vindkraftsparker betraktas som en kassa-
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genererande enhet. Samtliga antaganden som att det inte är troligt att ett utflöde av resurser
genomförs vid en kassaflödesberäkning anges kommer att krävas eller inte kan beräknas tilli not 13 för materiella anläggningstillgångar.
räckligt tillförlitligt.
En nedskrivning reverseras om det både
finns indikation på att nedskrivningsbehovet Skatter
inte längre föreligger och det har skett en för- Periodens skattekostnad omfattar aktuell och
ändring i de antaganden som låg till grund för uppskjuten skatt. Skatt redovisas i årets resulberäkningen av återvinningsvärdet. En rever- tat utom då den underliggande transaktionen
sering görs endast i den utsträckning som till- redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kagångens redovisade värde efter återföring inte pital, varvid tillhörande skatteeffekt redovisas
överstiger det redovisade värde som skulle ha i övrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller
redovisats, med avdrag för avskrivning där så är
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning
aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.
av de skattesatser som är beslutade eller i prakErsättningar till anställda
tiken beslutade per balansdagen. Som aktuell
Avgiftsbestämda planer
skatt redovisas även justering av aktuell skatt
Pensionsplaner i koncernen klassificeras som hänförlig till tidigare perioder.
avgiftsbestämda pensionsplaner. Företaget biUppskjuten skatt beräknas enligt balansdrar med den förpliktelsen för varje period ut- dagsmetoden med utgångspunkt i temporära
görs av de belopp som företaget skall bidra med skillnader mellan redovisade och skattemäsför den aktuella perioden. Detta belopp belas- siga värden på tillgångar och skulder. Följantar resultaträkningen för perioden.
de temporära skillnader beaktas inte; första redovisningen av tillgångar och skulder som inte
Avsättningar
är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transEn avsättning redovisas i balansräkningen när aktionen inte påverkar vare sig redovisat eller
koncernen har en befintlig legal eller informell skattepliktigt resultat, vidare beaktas inte helförpliktelse som en följd av en inträffad händel- ler temporära skillnader hänförliga till andelar
se, och det är troligt att ett utflöde av ekonomis- i dotterföretag som inte förväntas bli återförda
ka resurser kommer att krävas för att reglera inom överskådlig framtid. Uppskjuten skatt baförpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning serar sig på hur redovisade värden på tillgångar
av beloppet kan göras. Där effekten av när i ti- eller skulder förväntas bli realiserade eller regden betalning sker är väsentlig, beräknas avsätt- lerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpningar genom diskontering av det förväntade ning av de skattesatser och skatteregler som är
framtida kassaflödet till en räntesats före skatt beslutade eller i praktiken beslutade per balanssom återspeglar aktuella marknadsbedömning- dagen. Uppskjutna skattefordringar avseende
ar av pengars tidsvärde och, om det är tillämp- avdragsgilla temporära skillnader och underligt, de risker som är förknippade med skulden. skottsavdrag redovisas endast i den mån det är
Bolaget gör idag inte några avsättningar för sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reåterställande av vindkraftparkerna.
duceras när det inte längre bedöms sannolikt
Eventualförpliktelser
att de kan utnyttjas.
En eventualförpliktelse redovisas när det finns
ett möjligt åtagande som härrör från inträffade
händelser och vars förekomst bekräftas endast
av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av
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Not 2, Nettoomsättning
MSEK

2019

2018

208,2

134,8

84,5

45,6

Intäkter per väsentligt intäktsslag
Försäljning av el
Försäljning av elcertifikat
Försäljning av urprungsgarantier

5,9

8,1

Övriga intäkter

1,8

1,3

300,4

189,8

2019

2018

Not 3, Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor

6

5

Män

8

8

14

13

2019

2018

KSEK
Löner och andra ersättningar
Anställda

9 032

7 123

VD och styrelse

2 830

3 372

11 862

10 495

Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

3 940

3 427

Pensionskostnader

2 392

2 083

6 332

5 510

18 194

16 005

2019

2018

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader

Könsfördelning ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen

43 %

0%

Andel män i styrelsen

57 %

100 %

0%

0%

100 %

100 %

Andel kvinnor i ledande befattning
Andel män i ledande befattning
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Not 4, Ersättning till revisorer
KSEK

2019

2018

274

262

0

49

274

311

2019

2018

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
Revision
Övrig rådgivning

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid
sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 5, Övriga externa kostnader
KSEK
Service och underhåll
Hyresutgifter inklusive arrende
Övriga drift- och administrationskostnader

53 856

52 762

4 398

13 026

17 633

22 597

75 887

88 385

2019

2018

–7 627

0

Arrendekostnaderna 2019 består av rörlig kostnad för arrende.

Not 6, Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar, KSEK
Mark och Markarbeten
Byggnader

-21

-21

–118 685

–117 725

Maskiner och inventarier

–67

-120

IT program

–85

0

–126 485

–117 866

Återföring nedskrivningar, KSEK

2019

2018

Projektverksamhet

8 961

8 000

8 961

8 000

Vindkraftverk
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Not 7, Finansiella intäkter och kostnader
KSEK
Ränteintäkter

Valutakursförluster
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader

2019

2018

0

262

0

262

–24

–268

–17 336

–19 343

–1 676

–2 111

–19 036

–21 722

2019

2018

Not 8, Aktuell och uppskjuten skatt
KSEK

0

0

Uppskjuten skatt

Skatt på årets resutat

–10 812

12 938

Total redovisad skatt

–10 812

12 938

Avstämning effektiv skatt

%

2019
Belopp

21,4

–14 164

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

%

66 185

2018
Belopp
–46 673

22

10 268

Skatteeffekter av:
Ej avdragsgilla kostnader

–130

–46

Återläggning nedskrivning projektverksamhet

1 918

1 760

Förändrad skattesats till 21,4 %

0

956

Förändrad skattesats till 20,6 %

1 564

0

0

0

–10 812

12 938

Skatt hänförlig till tidigare år
Redovisad effektiv skatt
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Not 9, Immateriella anläggningstillgångar
KSEK

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

154

154

Inköp

707

0

0

0

861

154

–154

–154

0

0

–85

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

–239

–154

Redovisat värde vid periodens utgång

622

0

2019-12-31

2018-12-31

2 877 527

2 877 527

Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar
Årets avskrivningar enligt plan

Not 10, Vindkraftverk
KSEK
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

731 474

0

0

0

3 609 001

2 877 527

–700 769

–583 223

0

0

Årets avskrivningar enligt plan

–118 685

–117 546

Utgående ackumulerade avskrivningar

–819 454

–700 769

Redovisat värde vid periodens utgång

2 789 547

2 176 758

2019-12-31

2018-12-31

535

535

Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar

Not 11, Byggnad
KSEK
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

0

0

Försäljningar

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

535

535

Ingående avskrivningar

-27

-5

Försäljningar

0

0

Årets avskrivningar enligt plan

-21

-21

Utgående ackumulerade avskrivningar

-48

-27

Redovisat värde vid periodens utgång

487

508
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Not 12, Mark och Markarbeten
KSEK
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2019-12-31

2018-12-31

0

0

164 648

0

0

0

164 648

0

Ingående avskrivningar

0

0

Försäljningar

0

0

Årets avskrivningar enligt plan

-7 627

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 627

0

Redovisat värde vid periodens utgång

157 021

0

2019-12-31

2018-12-31

772

772

Not 13, Inventarier
KSEK
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

0

0

Försäljningar

0

0

772

772

-654

-534

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid periodens utgång

0

0

-67

-120

-721

-654

50

117
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Not 14, Pågående projekt
KSEK

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

291 559

111 472

Nedlagda externa kostnader

632 902

172 087

9 000

8 000

Försäljningar

Nedlagda interna kostnader

–725 116

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

208 345

291 559

Ingående nedskrivningar

–30 409

–38 409

Försäljningar

0

0

Årets nedskrivning

0

0

8 961

8 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar

–21 448

–30 409

Redovisat värde vid periodens utgång

186 897

261 150

2019-12-31

2018-12-31

0

800

0

800

Återläggning nedskrivning

Not 15, Övriga finansiella anläggningstillgångar
Optionspremie för förvärv av bolag med projekt
Riskebo. Värderad till verkligt värde.

KSEK
Optionspremie

Not 16, Uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skattefordran avser underskott på
resultat föregående år. Underskotten är eviga.

2019-12-31

2018-12-31

Ingående värde uppskjuten skattefordran

KSEK

1 055

22 138

Förändring uppskjuten skatt på årets resultat

–202

772

0

–21 855

853

1 055

Justering av underskottsavdrag pga bolagsförsäljning
Utgående värde uppskjuten skattefordran
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Not 17, Nedskrivning anläggningstillgångar
VINDKRAFTVERK OCH
NEDSKRIVNINGSPRÖVNING

Koncernens tillgångar bedöms halvårsvis för i marknaden och därefter uppräknade med inatt avgöra om det finns indikation om ned- flation om 2 %. Bolaget använder en diskonteskrivningsbehov.
ringsränta på 5,5 %. Det föreligger inte något
En nedskrivning redovisas när en tillgångs el- nedskrivningsbehov av bolagets vindkraftverk.
ler kassagenererande enhets redovisade värde
överstiger återvinningsvärdet. Bolaget bedömer PÅGÅENDE PROJEKT OCH
att samtliga vindkraftsparker utgör en kassa- NEDSKRIVNINGSPRÖVNING
genererande enhet (CGU) då parkernas försälj- För pågående projekt görs en bedömning av resning av el, elcertifikat och ursprungsgarantier, pektive utvecklingsprojekt huruvida det finns
ansvar för drift samt parkernas finansiering indikation om nedskrivningsbehov. Indikationer på nedskrivningsbehov kan vara att ett prohanteras såsom en enhet.
De mest väsentliga antagandena för att kun- jekt inte får tillstånd eller att det saknas ekonona fastställa vinkdraftverkens återvinningsvär- miska förutsättningar för att realisera projektet
de är prisutveckling på el, elcertifikat och ur- p g a exempelvis låga elpriser, hög kostnad för
sprungsgarantier samt diskonteringsräntan.
elanslutning, vindmätning visar på svag vind,
Vid nedskrivningsprövningen av vindkraft- etc. Under 2019 är marknadsförutsättningarna
verk per den 31 december 2019 användes mark- goda för att realisera projekt vilket resulterar
nadspriser för el, elcertifikat och ursprungs- i att bolaget har återlagt tidigare nedskrivninggarantier så länge det finns marknadspriser ar med MSEK 9.

Not 18, Varulager
KSEK
Ingående lager av elcertifikat och urspungsgarantier
Erhållit under året
Försäljning
Utgående lager av elcertifikat och ursprungsgarantier

2019-12-31

2018-12-31

36 493

39 069

79 714

49 621

–48 535

–52 197

67 672

36 493

Not 19, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KSEK

2019-12-31

2018-12-31

42 434

15 352

462

2 907

Förutbetalda drift och servicekostnader

5 528

3 663

Övriga förutbetalda kostnader

5 601

6 175

54 025

28 097

Upplupna elintäkter
Förutbetalda arrenden och hyror
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Not 20, Övriga fordringar
KSEK

2019-12-31

2018-12-31

Övriga fordringar

5 406

13 629

Moms

4 554

8 274

9 960

21 903

Not 21, Eget kapital
Antal aktier vid årets ingång var 1 000 000 st med ett kvotvärde på 1 krona
per aktie. Under räkenskapsåret har en nyemission genomförts om 76 940 nya
aktier med kvotvärde på 1 krona / aktie som registrerats först efter årsskiftet. Totalt emitterat belopp uppgår till 200 044 000 kr.

Specifikation av reserver, KSEK
Ingående redovisat värde 2019-01-01
Årets förändringar i verkligt värde
på kassaflödessäkringar
Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat
Utgående redovisat värde 2019-12-31

Ingående redovisat värde 2018-01-01

Säkringsreserv

Summa
reserver

10 291

10 291

–15 425

–15 425

3 301

3 301

–1 833

–1 833

Säkringsreserv

Summa
reserver

0

0

Årets förändringar i verkligt värde
på kassaflödessäkringar

13 093

13 093

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat

–2 802

–2 802

10 291

10 291

Utgående redovisat värde 2018-12-31

Säkringsreserv: Säkringsreserven innefattar den effektiva delen av den
ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på kassaflödessäkringsinstrument. Bolaget har sex valutakontrakt EURSEK med ett verkligt värde
på KSEK –2 332.
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Not 22, Övriga långfristiga skulder
KSEK
Ingående långfristig skuld till kreditinstitut

2019-12-31

2018-12-31

778 175

1 331 371

Nya skulder till kreditinstitut

0

856 840

Nya skulder till kreditinstitut

–57 460

–1 410 036

720 715

778 175

Utgående långfristig skuld till kreditinstitut

Bolaget har covenanter på DSCR, soliditet och kassalikviditet vilka alla
är uppfyllda per balansdagen. Genomsnittlig räntesats på lån har uppgått
till 1,68  %. Redovisat värde är en rimlig approximation av verkligt värde.

Not 23, Uppskjuten skatteskuld
KSEK
Ingående värde uppskjuten skatteskuld

2019-12-31

2018-12-31

37 963

47 327

Förändring uppskjuten skatt på årets resultat

–745

772

Förändring temporära skillnader vindkraftverk

11 355

8 917

Förändring uppskjuten skatt på övrigt totalresultat

–3 301

2 802

0

–21 855

45 272

37 963

Förändring av underskottsavdrag på grund
av bolagsförsäljning
Utgående värde uppskjuten skatteskuld

Temporära skillnader på restvärdesavskrivning uppgår till KSEK 44 595 samt
uppskjuten skatt på övervärde KSEK 676.

Not 24, Långfristig Leasingskuld
KSEK
Ingående leasingskuld
Nya leasingskulder
Amortering av skuld till kreditinstitut

2019-12-31

2018-12-31

0

0

153 252

0

–7 627

0

145 625

0

Not 25, Övriga avsättningar
2019-12-31

2018-12-31

Avsättning förvärv av aktier i Åby Alebo Energi AB

KSEK

8 000

0

Avsättning förvärv av aktier i Horshaga Energi AB

3 900

3 900

11 900

3 900

Tilläggsköpeskilling att erlägga vid investeringsbeslut i projekt Horshaga
och projekt tillhörande Åby Alebo. Tilläggsköpeskillingen är värderad
till verkligt värde över resultaträkningen.
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Not 26, Kortfristiga skulder till kreditinstitut
KSEK
Ingående kortfristig skuld till kreditinstitut
Nya skulder till kreditinstitut
Amortering av skuld till kreditinstitut
Utgående kortfristig skuld till kreditinstitut

2019-12-31

2018-12-31

57 460

152 551

286 000

57 460

0

–152 551

343 460

57 460

2019-12-31

2018-12-31

11 396

0

11 396

0

2019-12-31

2018-12-31

Not 27, Kortfristiga leasingskulder
KSEK
Kortfristig del av leasingskuld

Not 28, Övriga kortfristiga skulder
KSEK
Fastighetsskatt
Personalrelaterade skulder
Övriga kortfristiga skulder

0

5 773

734

1 135

4 223

0

4 957

6 908

Not 29, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KSEK
Personalrelaterade upplupna kostnader
Finansiella upplupna kostnader

2019-12-31

2018-12-31

4 836

3 029

219

700

Upplupna servicekostnader

2 770

0

Upplupna arrendekostnader

5 946

0

Övriga upplupna kostnader

6 059

12 206

19 830

15 935
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Not 30, Finansiella risker
Finansiella risker utgör de risker som är rela- I detta fall tillämpar bolaget säkringsredovisterade till den finansiella rapporteringen eller ning vad gäller de finansiella derivat som anförändringar på finansmarknaden och som helt vänds för att säkra värdet av den framtida inveseller delvis står under bolagets kontroll. Kon- teringen.
cernens finanspolicy definierar den riskexponering med vilken verksamheten ska bedrivas RÄNTERISK
samt anger ramar för hur olika typer av finan- Ränterisk definieras som en resultatförsämring
siella risker ska hanteras. Företagets policy som orsakas av en förändring i marknadsränvad avser riskhantering syftar till att identifie- torna. Koncernens upplåning löper för närvarra, kvantifiera och reducera, alternativt elimi- ande med en rörlig räntebindningstid baserad
nera identifierade risker. Målsättningen är att på 3 månaders Stibor, vilket innebär att företaeftersträva en låg riskprofil till en skälig kost- get exponeras för ränterisk. Högre marknadsnad. Stena Renewable AB (moderbolaget) har räntor skulle påverka koncernens finansiella
det övergripande ansvaret för koncernens fin- ställning och resultat negativt. Per den 31 decansfrågor och därmed riskhantering i verk- ember 2019 uppgick koncernens räntebärande
samheten. De olika typerna av finansiella ris- skulder till 1 064 MSEK (836).
ker som verksamheten utsätts för presenteras
Koncernen använder sig inte av finansiella dei nedanstående avsnitt.
rivat för att säkra den utestående ränterisken.
Om marknadsräntorna skulle stiga med 1 proVALUTARISK
centenhet per 1 januari 2020 skulle räntekostValutarisk definieras som en resultatförsäm- naden för helåret öka med 11 MSEK. Eventuring som orsakas av en förändring i valutakur- ell överskottslikviditet placeras i bankinlåning,
ser.
där ränterisken är låg.
Löpande verksamhet

FINANSIERINGS-

Stena Renewable är i mycket begränsad omfatt- OCH LIKVIDITETSRISK
ning påverkad av valutarisk, bland annat för att Finansierings- och likviditetsrisk innebär riskverksamhet inte bedrivs i utlandet och några en att finansieringsmöjligheterna är begränsaomräkningsdifferenser redovisas inte av denna de vid behov av nya lån eller då lån ska omsättas
anledning. Bolaget har en euroexponering för samt risken att inte kunna möta betalningsförservicekontrakt i vindkraftsparkerna samt på pliktelser som en följd av otillräcklig likviditet.
elintäkter som inte täcks av terminspris. Netto Enligt finanspolicyn ska Stena Renewable upprätthålla en välbalanserad förfallostruktur på
har bolaget ett överskott av euro.
skulderna samt använda olika finansieringskällor för att hantera finansieringsrisken. Risken
+/– 5 % förändring av EUR/SEK
för likviditetsbrist minimeras genom en god
+/– 3 390 KSEK förändring av resultat
likviditetsplanering med stöd av kassaflödesProjektverksamhet
prognoser.
Det föreligger en valutarisk vid investeringar
Befintliga lån inkluderar sedvanliga finani ny vindkraftspark i och med att inköp av vind- siella villkor i form av ett antal nyckeltal. Riskraftsverk genomförs i euro. Då investeringar- ken att bolaget i framtiden kan komma att
na är betydande för verksamheten och valuta- bryta mot dessa villkor på grund av till exemkursen kan ha stor inverkan på det framtida re- pel den allmänna konjunkturen eller störningdovisade resultatet genomför bolaget säkring- ar på kapital- och kreditmarknaderna innebär
ar av valutakursen vad gäller dessa investering- att koncernen kan tvingas att omförhandla sin
ar till 100 % av kontrakt för vindturbiner i Åby- finansiering. Koncernen följer upp nyckeltaAlebo.
len kontinuerligt och vidtar de åtgärder som
bedöms nödvändiga för att de ska uppfyllas.
y Säkrat belopp: 117 643 840 Euro
Följande tabell visar avtalade återbetalningsy Genomsnittlig kurs: 10,55
perioder för koncernens finansiella skulder. Tay Orealiserat värde: – 2 232 KSEK
bellerna har tagits fram baserat på odiskontey Förfall 2020: 23 411 709 Euro
rade kassaflöden från finansiella skulder som
y Förfall 2021: 94 232 131 Euro
grundar sig på tidigaste datumet som koncernen
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kan åläggas att betala. Tabellen inkluderar både
räntebetalningar och återbetalning av nominellt

belopp. Framtida återbetalningar och räntebetalningar beräknas på räntesats per balansdagen.

Löptidsanalys finansiella skulder 2019
Skulder till kreditinstitut (MSEK)
Term Loan

inom 1 år

2–5 år

>5 år

Summa

343

721

-

1 064

48

97

157

Övriga skulder

50

Leasingskuld

12

KREDIT- OCH MOTPARTSRISK

Kredit- och motpartsrisk innebär risk för att
motparten inte fullgör sina åtaganden, vilket
kan ha en negativ inverkan på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Koncernens maximala exponering för kreditrisk uppgick till KSEK 45 732 (31 043) per balansdagen. Exponeringen baserades på bokfört värde för alla finansiella tillgångar. Stena
Renewable har inga signifikanta utestående finansiella garantier som kan öka kreditrisken eller något innehav av ställda säkerheter som kan
reducera kreditrisken per balansdagen. Kreditrisken i bolagets fall är mycket begränsad i och
med att de innehas få finansiella tillgångar med
en inneboende kreditrisk.
Koncernen har kreditrisk för försäljning av el
gentemot vald elhandlare. Intäkterna regleras
månadsvis vilket reducerar exponeringen.
Koncernen har också kreditrisk vid försäljning av elcertifikat och ursprungsgarantier där
försäljning sker genom bilaterala avtal. Flera
olika motparter samt kort betalningstid efter
leverans reducerar kreditrisken. Koncernen fakturerar löpande kostnader till Putsered vind
AB och Kolsbo Bäck Vind AB för drift av deras
verk som är en del av våra anläggningar i Uddared och Örbacken. För 2019 fakturerades
MSEK 1,2.
KSEK
Ej förfallna

50

RESERV FÖR BEFARADE
KREDITFÖRLUSTER

Kundfordringar är de tillgångar i koncernen
som omfattas av kraven på nedskrivning under
IFRS 9.
Kundfordringar

Koncernen använder sig av den förenklade metoden för mätning av den förväntade kreditförlusten, vilket innebär att kreditriskreserven utgörs av kreditförlusten som kommer att uppstå
under en tillgångs totala livslängd. För att kunna mäta den förväntade kreditförlusten har vi
grupperat kundfordringarna enligt gemensamma karaktärsdrag och antal dagar de förfallit
till betalning. Förlustnivåprocentsatser baseras på faktiska kreditförluster under de senaste tre åren före den 31 december 2019. Dessa
procentsatser justerades för att återspegla nuvarande och framtida makroekonomiska förhållanden som påverkar kundernas förmåga att
reglera sina åtaganden.
Nedan sammanfattas kreditriskexponeringen och befarade kreditförluster för kundfordringar per den 31 december 2019.

Redovisat
värde

Reserv

Förlustnivå, %

2 641

-

0%

Förfallna < 30 dagar

-

-

0%

Förfallna > 30 dagar

-

-

0%

-

0%

2 641
Bolaget redovisar en kreditförlustreserv uppgående till 0 kr.
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Not 31, Leasing
Koncernens operationellla leasing består av arrende och nyttjanderätt av mark, hyra av kontorslokal samt billeasing. Arrendeupplåtesen
gäller i 35–49 år med uppsägningstid på 2 år
och följer vindkraftverkens livslängd. Hyresavtalet löper på 3 år med 9 månaders uppsägningstid. Bilar leasas i genomsnitt 3 år.

Arrende och nyttjanderätt av mark samt hyra av kontorslokal till fasta priser aktiveras som
mark och markarbeten enligt IFRS 16 och de
uppgår till MSEK 157 vid periodens slut. Årets
avskrivning uppgår till KSEK 7 627 och räntan
till KSEK 3 769. Bolagets arrendekostnader till
rörligt pris uppgår under året till KSEK 4 398.

Framtida leasingavgifter uppgår till, KSEK:

2019

2018

Inom ett år

4 012

14 212

Mellan ett år och fem år

16 048

59 800

Längre än fem år

56 168

201 100

76 228

275 112

2019

2018

Inom ett år

492

1 367

Mellan ett år och fem år

246

801

0

0

738

2 168

2019-12-31

2018-12-31

Framtida leasingavgifter för bilar
och hyra (2018), KSEK:

Längre än fem år

Not 32, Ställda säkerheter
KSEK
Pant i anläggning genom säkerhetsöverlåtelse
Pant av aktier i dotterbolag

1 064 175

835 635

3 806 245

1 884 931

Rättigheterna för aktier i dotterbolag har pantsatts till förmån
för de banker som givit lån till koncernbolag.

Not 33, Eventualpliktelser
KSEK
Garantiåtagande Länsstyrelse

2019-12-31

2018-12-31

19 910

19 620

19 910

19 620
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Not 34, Närstående
Närstående är Stena AB (publ), Stena Metall,
Stena Sessan, AMF och KLP med dess koncern-

bolag. Moderbolaget har en närståenderelation
med sina dotterbolag.

Närståenderelation, KSEK

2019

Försäljning av tjänster till Stena AB koncernbolag

60

112

0

28 514

2 038

2 581

2 098

31 207

Försäljning av bolag till Stena AB koncernbolag
Köpta tjänster från Stena AB koncernbolag

2018

Bolaget köper löpande IT och administrativa tjänster från Stena AB
och Stena Rederi AB. Samtliga närståendetransaktioner sker enligt
marknadsmässiga villkor och priser.

Not 35, Koncernföretag
Moderbolagets innehav

Org.
nr

Kapitalandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

Eget
kapital

Resultat

Stena Renewable
Vindparker AB

559154-1452

100 %

1 000

1 914 052

1 963 950

49 989

Tvinnesheda Energi AB

556711-9481

100 %

1 000

188

277

0

556764-4827

100 %

100 000

4 842

1 216

0

Org.
nr

Kapitalandel

Rösträttsandel

Bokfört
värde

Eget
kapital

Resultat

Horshaga Energi AB

Dotterbolags innehav*
Stena Renewable Energy AB

556571-5470

100%

10 000

128 003

267 022

10 788

Lemnhult Energi AB

556711-9564

100%

1 000

550 868

608 935

22 581

Fredriksdals Energi AB

556834-9517

100%

50 000

107 075

134 461

–694

Uddared Energi AB

556517-5709

100%

1 000

127 713

124 205

1 757

Nya Grytsjö Energi AB

559125-9584

100%

1 000

162 365

154 876

–914

Nya Örbacken Energi AB

559125-9592

100%

1 000

176 066

168 737

400

Nya Möckelsjö Energi AB

559125-9600

100%

1 000

69 812

64 676

–2 394

Kronoberget Energi AB

556956-5780

100%

500

357 050

376 998

19 957

Åby Alebo Energi AB

559208-1706

100%

50 000

165 601

100 050

0

Riskebo Energi AB

559180-7507

100%

50 000

42 571

30 510

0

* Bolag avyttrade från Stena Renewable till Stena Renewable Vindparker AB under 2018.
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Not 36, Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
KSEK

2019

2018

Avskrivningar

126 485

117 866

Nedskrivning

0

0

Återläggning nedskrivning

–8 961

–8 000

Kapitaliserade kostnader

–9 000

–8 000

0

0

–24

268

108 500

102 134

Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Kursdifferenser

Not 37, Kassaflöde – avstämning av finansieringsverksamheten
KSEK

2019

2018

Upptagande nya lån investering Kronoberget
och Fjällberget II

286 000

64 300

Upptagande av nya lån genom refinansiering

0

850 000

–57 460

–1 562 587

Amortering av lån
Optionspremie

0

574

Aktieägartillskott

0

1 062 311

Nyemission

200 044

0

Summa kassaflöde finansieringsverksamheten

428 584

414 598

Not 38, Väsentliga händelser efter balansdagen
Årets produktion har börjat starkt tack vare bra
vindförhållanden och hög tillgänglighet. I början av 2020 sjunker elpriserna på grund av extremt mycket vatten i vattenmagasinerna samtidigt som det blåser mer än normalår. Bolaget

har säkrat huvuddelen av intäkterna för 2020
men påverkas ändå av de låga elpriserna. Bolaget bedömning är att bolaget inte kommer att
påverkas negativt av Coronaviruset i någon stor
omfattning.
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Not 39, Viktiga uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas
löpande och baseras på historisk erfarenhet
och andra faktorer, inklusive förväntningar på
framtida händelser som anses rimliga under
rådande förhållanden. Styrelsen och företagsledningen gör uppskattningar och antaganden
om framtiden vid upprättande av årsredovisningen. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antagan-

den som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsperiod diskuteras nedan.
Prövning av nedskrivningsbehov: koncernen
undersöker varje år om det föreligger nedskrivningsbehov av pågående projekt.
Avskrivningstid vindkraftverk: Koncernen
undersöker varje år om livslängden för vindkraftverk förändras.

Moderbolagets resultaträkning
KSEK

Not

2019-12-31

2018-12-31

Nettoomsättning

2

18 394

16 837

Aktiverat arbete för egen räkning

3

6 200

6 833

24 594

23 670

4,5

–9 945

–10 410

Personalkostnader

6

–21 747

–16 742

Avskrivning & nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

8

8 809

7 880

–22 883

–19 272

1 711

4 398

5 962

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från finansiella anläggningstillgångar

7

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9

626

257

10

–764

–359

–138

5 860

1 573

10 258

1 462

0

3 035

10 258

–29

747

3 006

11 005

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

11

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat *)
*) Årets resultat sammanfaller med årets totalresultat.

12
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Moderbolagets balansräkning
TILLGÅNGAR I KSEK

Not

2019-12-31

2018-12-31

622

0

622

0

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

13

IT-system

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

14

50

117

Pågående projekt

15

59 166

34 928

59 216

35 045

17

1 919 081

1 719 081

Uppskjuten skattefordran

16

719

748

Övriga finansiella anläggningstillgångar

18

0

800

1 919 800

1 720 629

1 979 638

1 755 674

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

0

0

1 462

0

883

883

10

567

869

976

3 224

2 426

Kassa och bank

274 879

382 937

Summa omsättningstillgångar

278 103

385 363

2 257 741

2 141 037

Fordringar hos koncernföretag

19

Aktuella skattefordringar
Övriga Fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

20
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Moderbolagets balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER I KSEK

Not

2019-12-31

2018-12-31

1 000
77

1 000
0

1 077

1 000

1 995 595

1 784 623

3 006

11 005

1 998 601

1 795 628

1 999 678

1 796 628

3 900

3 900

3 900

3 900

3 900

3 900

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 000 aktier)
Pågående nyemission

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar

21

Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

2 096

1 763

22

244 454

333 310

841

651

23

6 771

4 785

254 162

340 509

254 162

340 509

2 257 741

2 141 037

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Rapport över förändringar i moderbolagets eget kapital
Bundet eget kapital

KSEK
Ingående eget kapital 2018-01-01

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserade
vinstmedel
inklusive
årets resultat

Summa
eget kapital

1 000

1 396 148

–674 409

722 739

Årets resultat

11 005

Aktieägartillskott
Optionspremie
Utgående eget kapital 2018-12-31

1 000

2 458 458

Bundet eget kapital

KSEK
Ingående eget kapital 2019-01-01

574

574

–662 830

1 796 628

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

1 000

2 458 458

0

199 967

77

1 000

2 658 425

77

Pågående
nyemission

Årets resultat
Nyemission
Utgående eget kapital 2019-12-31

11 005
1 062 311

1 062 311

Balanserade
vinstmedel
inklusive
årets resultat

Summa
eget kapital

–662 830

1 796 628

3 006

Aktiekapitalet består av 1 000 000 aktier med ett nominellt värde av 1 kr.
Aktieägartillskott är ovillkorat.

3 006
200 044

–659 824

1 999 678
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Moderbolagets kassaflödesanalys
KSEK

Not

2019-12-31

2018-12-31

1 573

10 258

24

–14 981

–20 675

0

0

–13 408

–10 417

–13 408

–10 417

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
		
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
efter förändring av rörelsekapital

0

20

–798

2 910

–86 346

–74 632

–87 144

–71 701

–100 552

–82 118

Investeringsverksamheten
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Köp av bolag
Försäljning av bolag
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

9 247

21 808

–18 352

–2 605

–707

0

–69 371

–100

70 171

755 819

0

–800

–9 012

774 122

–9 012

774 122

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag

6 832

0

Lämnade kondernbidrag

–5 370

0

Erhållna aktieägartillskott
Lämnade aktieägartillskott
Utdelning
Optionspremie

0

1 062 311

–200 000

–1 718 952

0

347 000

0

574

200 044

0

1 506

–309 067

1 506

–309 067

–108 058

382 937

Likvida medel vid årets början

382 937

0

Likvida medel vid årets slut

274 879

382 937

Nyemission

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring likvida medel
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Moderbolagets
noter

Not 1, Moderbolagets redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och RFR 2 – Redovisning
för juridiska personer. Moderbolaget tillämpar
i huvudsak de principer som beskrivs avseende
koncernen.
RFR 2 innebär att samtliga av EU antagna
IFRS och uttalanden tillämpas så långt det är
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen,
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från
och tillägg till IFRS som ska göras. Även av
rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas.
I enlighet med IFRS 9 skall en kreditriskreserv
beräknas och redovisas baserat på förväntade
kreditförluster snarare än på konstaterade kreditförluster. Förändringen har i Stenas fall inte
inneburit någon förändring av reservens storlek. Implementeringen av IFRS 15 har inte givit
upphov till någon effekt avseende öppningsbalansen per 1 januari 2018 och kommer att ha en
begränsad effekt på redovisningen av intäkter
framgent.

nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitalstillskott
läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterbolag redovisas som intäkt.

y		Immateriella anläggningstillgångar:

VÄRDERINGSPRINCIPER

y		Materiella anläggningstillgångar:

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar enligt plan
och eventuella nedskrivningar. Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det
innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av
under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Nedskrivning av pågående projekt görs om projektet bedöms som osäkert. Avskrivning sker
linjärt över den förväntade nyttjandeperioden
med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande
avskrivningsprocent tillämpas:
IT- system 33 %

Värderingsprinciperna är oförändrade från föreInventarier och verktyg 20 %
gående år.
y		Leasing:
		Samtliga leasingavtal redovisas som operaAKTIER I DOTTERBOLAG
tionella leasingavtal. Det innebär att leasingAktier och andelar i dotterbolag redovisas till
avgiften kostnadsförs i resultaträkningen
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
linjärt över leasingperioden.
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Not 2, Nettoomsättning
KSEK

2019

2018

16 796

16 803

1 626

34

–28

0

18 394

16 837

2019

2018

6 200

6 833

6 200

6 833

Nettoomsättning
Intäkter från koncernbolag
Övriga intäkter
Kursdifferenser

Not 3, Aktiverat arbete för egen räkning
Bruttoredovisning tillämpas för aktiverade kostnader i pågående projekt.
KSEK
Aktiverade nedlagda kostnader

Not 4, Ersättning till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på boKSEK

lagets revisor att utföra samt rådgivning eller
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid
sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
2019

2018

274

262

0

49

274

311

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
Revision
Övrig rådgivning
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Not 5, Leasing
Framtida leasingavgifter för kontorslokaler, bilar samt kontorsutrustning.
KSEK
Inom ett år
Mellan ett år och fem år
Längre än fem år

2019

2018

1 190

1 367

2 436

801

0

0

3 626

2 168

2019

2018

Not 6, Personal, styrelse

Medelantalet anställda
Kvinnor

6

5

Män

8

8

14

13

2019

2018

KSEK
Löner och andra ersättningar
Anställda

9 032

7 123

VD och styrelse

2 830

3 372

11 862

10 495

Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

3 940

3 427

Pensionskostnader

2 392

2 083

6 332

5 510

18 194

16 005

2019

2018

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader

Könsfördelning ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen

43 %

0%

Andel män i styrelsen

57 %

100 %

Andel kvinnor i ledande befattning
Andel män i ledande befattning

0%

0%

100 %

100 %
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Not 7, Resultat från andelar i koncernföretag
KSEK

2019

2018

Utdelning

0

347 000

Nedskrivning av aktier i dotterbolag

0

–341 038

0

5 962

Not 8, Avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över Prövning av nedskrivning av projekt i projektden förväntade nyttjandeperioden med hänsyn portfölj görs löpande. För 2019 görs en återtill väsentligt restvärde. Följande Avskrivnings- läggning med MSEK 9 (8).
procent tillämpas
IT program		
Maskiner och Inventarier		

33 %
20 %

Not 9, Övriga ränteintäkter och liknande poster

Ränteintäkter från koncernföretag

2019

2018

626

257

626

257

Not 10, Övriga räntekostnader och liknande poster

Räntekostnader
Övriga bankavgifter

2019

2018

747

291

17

68

764

359
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Not 11, Bokslutsdispositioner
KSEK

2019

2018

Mottagna koncernbidrag

6 832

0

Lämnade koncernbidrag

–5 370

0

1 462

0

2019

2018

Uppskjuten skatt

–29

747

Total redovisad skattekostnad

–29

747

Not 12, Aktuell och uppskjuten skatt
KSEK

Avstämning effektiv skatt, KSEK

2019
Belopp

%

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

2018
Belopp

%

3 035
21,40

–649

10 258
22

–2 257

Skatteeffekter av:
Ej avdragsgilla kostnader

–1 280

Ej skattepliktiga intäkter
Återläggning nedskrivning projektverksamhet

–47

12

0

1 918

1 760

Utdelning

0

76 340

Nedskrivning aktier i dotterbolag

0

–75 028

–29

–21

Justering uppskjuten skatt pga ändrad skattesats
Redovisad effektiv skatt

–29

–0,95

747

–7,28

Not 13, Immateriella anläggningstillgångar
KSEK

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

154

154

Inköp

707

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

861

154

–154

–154

–85

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

–239

–154

Redovisat värde vid periodens utgång

622

0

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
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Not 14, Inventarier
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

771

771

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

771

771

-654

-533

-67

-121

-721

-654

50

117

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

65 989

78 359

Nedlagda externa kostnader

18 032

2 605

Nedlagda interna kostnader

5 840

6 833

Försäljningar

–9 247

–21 808

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

80 614

65 989

–31 061

–39 061

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid periodens utgång

Not 15, Pågående projekt

Ingående nedskrivningar
Försäljningar
Återläggning nedskrivning
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Redovisat värde vid periodens utgång

652

0

8 961

8 000

–21 448

–31 061

59 166

34 928

Not 16, Uppskjuten skattefordran
2019-12-31

2018-12-31

Ingående värde finansiella anläggningstillgångar

748

1

Förändring uppskjuten skatt på årets resultat

–29

747

Utgående värde finansiella anläggningstillgångar

719

748
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Not 17, Specifikation andelar i koncernföretag
Org.
nr

Namn

Säte

Kapitalandel

Rösträttsandel

Bokfört
värde

Eget
kapital

Stena Renewable
Vindparker AB

559154-1452

Göteborg

100 %

100 %

1 914 052

1 963 950

Tvinnesheda Energi AB

556711-9481

Göteborg

100 %

100 %

188

277

556764-4827

Göteborg

100 %

100 %

4 842

1 216

1 919 081

1 965 443

Horshaga Energi AB

Not 18, Övriga finansiella anläggningstillgångar

Optionspremie

2019-12-31

2018-12-31

0

800

0

800

2019-12-31

2018-12-31

1 462

0

1 462

0

Not 19, Fordringar hos koncernföretag

Erhållna / lämnade koncernbidrag

Not 20, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga förutbetalda kostnader

2019-12-31

2018-12-31

173

365

Förutbetald kontraktsränta

409

375

Förutbetald hyra

286

236

868

976
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Not 21, Övriga avsättningar

Avsättning förvärv av aktier i Horshaga Energi AB

2019-12-31

2018-12-31

3 900

3 900

3 900

3 900

2019-12-31

2018-12-31

244 445

333 310

244 445

333 310

Tilläggsköpeskilling att erlägga vid investeringsbeslut
i projekt Horshaga.

Not 22, Skulder till koncernföretag

Skuld cashpool dotterbolag

Not 23, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter

2019-12-31

2018-12-31

1 704

1 457

Löneskulder inkl sociala avgifter

2 400

1 571

Övriga upplupna kostnader

2 667

1 757

6 771

4 785

Not 24, Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
2019

2018

Avskrivningar

152

120

Nedskrivning

0

0

–8 961

–8 000

–6 200

–6 833

Återläggning nedskrivning
Kapitaliserade interna projektutgifter
Kursdifferenser
Resultat från finansiella anläggningstillgångar

28

0

0

–5 962

–14 981

–20 675
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Not 25, Ställda säkerheter
För övriga långfristiga skulder:

Pant i aktier i Stena Renewable Vindparker AB
Pant i aktier i Horshaga Energi AB
Pant i aktier i Tvinnesheda Energi AB

2019-12-31

2018-12-31

1 914 052

1 714 052

4 842

4 842

188

188

1 919 082

1 719 081

Not 26, Närstående
Moderbolaget har en närståenderelation med
sina dotterbolag. Närstående är även den s k
Stena Sfären, vilken omfattar de av familjen
Stena A Olsson helägda bolagen Stena AB (publ)

Köpta tjänster från Stena AB koncernbolag
Försäljning av tjänster till Stena AB koncernbolag
Försäljning av tjänster till dotterbolag

och Stena Metall AB jämte dotterbolag. Närstående är även AMF samt KLP.
Betydande transaktioner mellan Stena Renewable AB och dess närstående
2019

2018

2 038

2 581

60

112

16 796

16 803

18 894

19 496

Bolaget köper IT och administrativa tjänster vart och ett av bolagen. Samtliga närståendefrån Stena AB och Stena Rederi AB. Moderbo- transaktioner sker enligt marknadsmässiga villlaget har driftsansvar för vindkraftparkerna kor och priser
i våra dotterbolag och erhåller ersättning från

Not 27, Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter
räkenskapsårets utgång. Bolagets bedömning är

att man inte kommer att påverkas negativt av
Coronaviruset i någon stor omfattning.
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Not 28, Disposition av vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att till förfogande stående
vinstmedel:
Balanserad vinst

1 795 628

Överkurs vid nyemission

199 967

Årets vinst

3 006

Disponeras så att i ny räkning överföres

1 998 601

Göteborg den 28 april 2020

Martin Svalstedt,
Ordförande

Jenny Larsson

Kristin Melsnes

Henrik Munthe

Katarina Romberg

Aage Schaanning

Johan Wester

Peter Zachrisson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits
den 28 april 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Rippe			
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Stena Renewable AB,
org.nr 556711-9549

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen för Stena Renewable AB för år 2019. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 30–79
i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning
per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning
per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
International Financial Reporting Standards
(IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för moderbolaget och resultaträkningen, balansräkningen och totalresultatet för koncernen.

i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för våra uttalanden.
ANNAN INFORMATION
ÄN ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–29 samt
80–84. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen
och koncernredovisningen omfattar inte denna
information 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 inneGRUND FÖR UTTALANDEN
hålla väsentliga felaktigheter.
Vi har utfört revisionen enligt International
Om vi, baserat på det arbete som har utförts
Standards on Auditing (ISA) och god revisions- avseende denna information, drar slutsatsen
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan- att den andra informationen innehåller en vädarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns sentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapporteansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder- ra detta. Vi har inget att rapportera i det avsebolaget och koncernen enligt god revisorssed endet.
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STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt
IFRS, så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är til�lämpligt, 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 felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för
revisionen av 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 cernen enligt god revisorssed i Sverige och har
koncernredovisningen har vi även utfört en re- i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
vision av styrelsens och verkställande direktö- dessa krav.
rens förvaltning för Stena Renewable AB för år
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
2019 samt av förslaget till dispositioner beträf- är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
fande bolagets vinst eller förlust.
för våra uttalanden.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättel- STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
sen och beviljar styrelsens ledamöter och verk- DIREKTÖRENS ANSVAR
ställande direktören ansvarsfrihet för räken- Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget
skapsåret.
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattGRUND FÖR UTTALANDEN
ar detta bland annat en bedömning av om utVi har utfört revisionen enligt god revisionssed delningen är försvarlig med hänsyn till de krav
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs när- som bolagets och koncernens verksamhetsart,
mare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero- omfattning och risker ställer på storleken av
ende i förhållande till moderbolaget och kon- moderbolagets och koncernens egna kapital,

STENA RENEWABLE, org.nr 556711-9549

78

konsolideringsbehov, likviditet och ställning y		företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
i övrigt.
till någon försummelse som kan föranleda
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation
ersättningsskyldighet mot bolaget
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. y		på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska sibolagsordningen.
tuation, och att tillse att bolagets organisation
är utformad så att bokföringen, medelsförvalt- Vårt mål beträffande revisionen av förslaget
ningen och bolagets ekonomiska angelägenhet- till dispositioner av bolagets vinst eller förlust,
er i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. och därmed vårt uttalande om detta, är att med
Den verkställande direktören ska sköta den lö- rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
pande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer förenligt med aktiebolagslagen.
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärRimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
der som är nödvändiga för att bolagets bokfö- men ingen garanti för att en revision som utring ska fullgöras i överensstämmelse med lag förs enligt god revisionssed i Sverige alltid
och för att medelsförvaltningen ska skötas på kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldigett betryggande sätt.
het mot bolaget, eller att ett förslag till dispoREVISORNS ANSVAR
sitioner av bolagets vinst eller förlust inte är
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltning- förenligt med aktiebolagslagen.
en, och därmed vårt uttalande om ansvarsfriEn ytterligare beskrivning av vårt ansvar för
het, är att inhämta revisionsbevis för att med revisionen av förvaltningen finns på Revisorsen rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om inspektionens webbplats: www.revisorsinspeknågon styrelseledamot eller verkställande di- tionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning
rektören i något väsentligt avseende:
är en del av revisionsberättelsen..

Vår revisionsberättelse har avgivits
den 28 april 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB		

Johan Rippe			
Auktoriserad revisor
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Styrelse för
Stena Renewable
Övre raden
från vänster:
Aage E.
Schaanning,
Johan Wester,
Peter Zachrisson,
VD och Martin
Svalstedt
(ordförande)
Nedre raden
från vänster:
Katarina Romberg,
Jenny Larsson,
Henrik Munthe &
Kristin Melsnes

JENNY
L ARSSON

Invald år: 2019
Född: 1973
Medborgarskap:
svenskt
Utbildning:
Civilingenjör
Huvudsysselsättning:
VD, ABB Power Grids
Sweden AB.
Professionell bakgrund:
Tidigare chef för
affärsenheten Värme
Sverige på Vattenfall,
vd för Gotlands Energi.

Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot Egain.
KRISTIN
MELSNES

Invald år: 2019
Född: 1964
Medborgarskap: norskt
Utbildning:
Civilingenjör
Huvudsysselsättning:
VD och ägare Kraftiutvikling AS.
Professionell bakgrund:

Tidigare erfarenhet
som VD för Stange
Energi, CEO Elverum
Energi AS, Aker Solutions, Senior Principal
Pöyry Management
Consulting.
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande Nordkraft
AS, ledamot Melbye
Skandinavia. Tidigare
ledamot i bl a Elverum
Fjernverme AS, Østerdalen kraftproduksjon
AS, Eidsiva bredbånd,
KS Bedrift m fl.

HENRIK
MUNTHE

Invald år: 2019
Född: 1976
Medborgarskap:
svenskt
Utbildning:
Civilekonom
Huvudsysselsättning:
Investment Director,
Stena Adactum AB.
Professionell bakgrund:
Tidigare arbetat på
Enskilda Securities
inom Corporate
Finance. Arbetat på
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Ledningsgrupp
Stena Adactum
sedan 2002.
Övriga styrelseuppdrag: Inga
övriga uppdrag.
K ATARINA
ROMBERG

Invald år: 2019
Född: 1979
Medborgarskap:
svenskt
Utbildning:
Civilekonom
Huvudsysselsättning:
Ansvarig alternativa
investeringar och
fastigheter på AMF
Pensionsförsäkring.
Professionell bakgrund:
Tidigare erfarenhet
som Transaction
Manager på SEB.
Övriga styrelseuppdrag: Bergvik Skog
Öst AB, AMF Fastigheter AB, Rikshem
Intressenter AB.
A AGE E.
SCHA ANNING

Invald år: 2019
Född: 1964
Medborgarskap: norskt
Utbildning: MBA,
University of Colorado i USA.
Huvudsysselsättning:
koncerndirektör för
ekonomi och finans,
KLP.
Professionell bakgrund:
Tidigare erfarenhet
som chef för KLP
Kapitalförvaltning
samt positioner inom
BNbank och Kredittkassen/Nordea.

Övriga styrelseuppdrag:
Norsk Tillitsmann
(Nordic Trustee, KLP
Banken och KLP
Eiendom.
MARTIN
SVALSTEDT

Invald år: 2006, ordförande sedan 2006
Född: 1963
Medborgarskap:
svenskt
Utbildning:
Civilekonom
Huvudsysselsättning:
VD, Stena Adactum AB
Professionell bakgrund:
CFO Capio AB,
ledande finansiella
befattningar inom
Stora och ABB.
Övriga styrelseuppdrag: VD och styrelseledamot i Stena
Adactum AB. Styrelseordförande Ballingslöv
International AB och
Stena Renewable AB.
Vice styrelseordförande i Envac AB. Styrelseledamot i Scandic
Hotels Group AB
(publ) och Svedbergs
i Dalstorp AB.
JOHAN
WESTER

Invald år: 2006
Född: 1966
Medborgarskap:
svenskt
Utbildning: Civilingenjör
Huvudsysselsättning:
Senior vice president,
Stena Adactum AB.

Professionell bakgrund:
Tidigare erfarenhet
som VD Mediatec
Group, Director of
Business Development
på FlexLink, Partner
på Arthur D. Little
Management Consultants och som konsult
hos Accenture.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i S-Invest, Captum
Group och styrelseledamot i Midsona,
och Beijer Electronics.
PE TER Z ACHRISSON

VD
Född: 1974
Medborgarskap:
svenskt
Utbildning:
Civilingenjör
Huvudsysselsättning:
VD Stena Renewable
Professionell bakgrund:
Tidigare Investment
Manager på Stena
Adactum och Investment Director på
Stena Renewable samt
konsult på Semcon
inom fordonsindustrin. VD för Stena
Renewable sedan 2012.
Övriga styrelseuppdrag: Vice ordförande
Svensk Vindenergi.

Ledningsgrupp, från vänster:
Anders Rylin, Mats Kaneby,
Peter Zachrisson & Dan Sandros
MATS K ANEBY

CFO
Född: 1968
Utbildning:
Civilekonom
Professionell bakgrund:
CFO på Resia och
dessförinnan Treasury
Manager på Papyrus
och Financial Manager
på Papyrus Sverige.
ANDERS RYLIN

Operativ Chef
Född: 1977
Utbildning: Borås
Högskola/Campus
Varbergs – YH-utbildning med inriktning
Energi och Miljö
Professionell bakgrund:
Tidigare arbetat med
projektutveckling på
Vindkompaniet (idag
OX2), försäljning av

vindkraftverk på NEG
Micon A/S och försäljningschef på Vestas
Sverige. Operativ Chef
för Stena Renewable
sedan 2006.
DAN SANDROS

Projektchef
Född: 1969
Utbildning: Civilingenjör, MBA
Professionell bakgrund:
Upphandlingschef
Vägverket Region Väst,
chef juridik och upphandling vid Trafikkontoret Göteborgs
Stad, projektledare
Alyata.
PE TER Z ACHRISSON

VD
(Se info under
”Styrelse”.)
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