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Förvaltningsberättelse 
Preem AB

Preem AB är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 
cirka 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 
cirka 30 procent av den nordiska. Preems två raffinaderier i 
Göteborg och Lysekil räknas till de mest energieffektiva och 
moderna i Europa. Totalt har de en raffineringskapacitet på 
över 18 miljoner kubikmeter per år. Preem bedriver förädling av 
både råolja och förnybara råvaror. 

En övervägande del av produktionen exporteras till den 
internationella marknaden, främst i nordvästra Europa.  
I Sverige och Norge säljer Preem drivmedel, eldnings- och 
smörjolja samt andra produkter till såväl företag som privat–
personer. Försäljningen av våra produkter på den svenska 
marknaden sker bland annat via Preems rikstäckande stations-
nät med cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik och via 
certifierade återförsäljare. I Norge säljs Preems produkter 
främst via återförsäljare samt genom egen direktförsäljning. 

Resultat
Försäljningsintäkterna för Preem minskade under 2019 till 
84 694 MSEK från 92 553 MSEK föregående år, en minskning 
med 8 procent.  

Bruttoresultatet för verksamheten sjönk med 621 MSEK till  
3 403 (4 024) MSEK. Resultatminskningen jämfört med före-
gående år beror i första hand på att raffinaderiet i Lysekil 
stoppades för planerade underhållsåtgärder, med lägre 
produktionsnivå som följd.  

Den genomsnittliga raffineringsmarginalen för helåret 
försämrades till 4,25 USD/fat från 4,88 USD/fat föregående år.

Den totala produktionen uppgick till 16,5 (18,9) miljoner 
kubikmeter, en minskning med 13 procent jämfört med 2018, 
främst till följd av underhållsstoppet i Lysekil. Andelen produkter 
som sålts utanför Sverige uppgick till 61 (60) procent, till ett värde 
av 57 951 (55 113) MSEK.  

Det operativa resultatet sjönk till 1 785 (2 431) MSEK. Resultatet 
före skatt uppgick till 922 (1 746) MSEK. Resultatminskningen 
jämfört med föregående år beror i första hand på att raffinade-
riet i Lysekils stoppades för planerade underhållsåtgärder, med 
lägre produktionsnivå som följd.

Växelkursen mellan SEK och USD har varit stigande under året 
med en försvagning av den svenska kronan från 8,97 SEK/USD vid 
årets början till 9,32 vid årsslutet. Genomsnittskursen på USD var 
9,46 SEK/USD under 2019, att jämföra med 8,69 under 2018. 

Nyckeltalstabell inklusive definitioner presenteras på sidan 48 
i denna årsredovisning.  

Marknaden 
Marknadsutveckling – råoljan
Genomsnittspriset på råolja låg under 2019 på 64 USD/fat vilket 
var lägre än snittpriset för 2018 på 71 USD/fat. Året inleddes 
med ett pris på 54 USD/fat samt med en utgång på 67 USD/fat. 
Generellt har snittpriset per månad pendlat mellan 59–71 USD/

Fakta
Preem AB (publ). 
Organisationsnummer 556072-6977.  
Preem AB (publ) ägs till 100 procent av Corral Petroleum 
Sweden AB. 

Preem AB (publ) med säte i Stockholm, Sverige och dess   
dotterföretag är Sveriges största drivmedelsföretag.  
Belopp inom parentes avser föregående år. 
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fat med en toppnotering av råoljepriset på 75 USD/fat under 
maj och en bottennotering på 53 USD/fat under januari. 

Generellt hade vi en uppåtgående trend på råoljepriset 
mellan januari till mitten av maj för att sedan under resten av 
året mestadels pendla mellan 60–70 USD/fat.  Under de första 
4.5 månaderna steg priset kontinuerligt. Det var främst relaterat 
till den begränsning som OPEC+ tidigare hade genomfört men 
började under första delen få verkan i en kombination med 
geopolitiska oroligheter

Under andra kvartalet föll priset ner mot strax över 60 USD/
fat, vilket var relaterat till oro över den ekonomiska utveckling-
en framåt och dess effekt på tillväxten. Under tredje och fjärde 
kvartalet balanserade priset mellan 60–70 USD/fat. Toppen var 
under september månad då Saudiarabien utsattes för en 
drönarattack och priset gick snabbt upp mot 70 USD/fat på 
grund av marknadens oro för ett eventuellt varaktigt produk-
tionsbortfall. Priset föll dock snabbt tillbaka när det kommuni-
cerades att strategiska lager skulle kunna användas för att 
balansera behovet, och att konsekvenserna av ett produk-
tionsbortfall under en period därför inte skulle bli särskilt stora. 
Under december månad steg priset åter kraftigt från runt 60 
USD/fat till en utgång på 67 USD/fat kopplat till ytterligare 
begränsningar från OPEC+ samt en ljusning gällande handels-
avtal mellan USA och Kina.   

USA:s ökade råoljeproduktion har gjort att landet ligger på 
liknande produktionsnivå som Saudiarabien respektive 
Ryssland. Råoljan från USA är relativt lågsvavlig och lätt, vilket 
har förändrat den globala genomsnittskvaliteten på råolja. När 
OPEC+ begränsar sin produktion är det främst högsvavliga och 
tunga råoljor som inte kommer ut på marknaden. Detta medför 
att den globala produktionen av tyngre oljeprodukter som 
högsvavlig tjockolja minskar och andelen lätta produkter som 
bensin ökar. Även produktionsbortfallet från Venezuela leder  
till en minskning av högsvavlig råolja.

Samtidigt skedde en anpassning redan under fjärde 
kvartalet i den globala raffineringsindustrin inför det som kallas 
IMO2020 (International Maritime Organisation), som innebär att 
svavelhalten i fartygsbränsle begränsas till 0,5 procent, om man 
inte avsvavlar rökgaserna. Detta gjorde att vi såg en kraftig 
minskning i efterfrågan på högsvavlig tjockolja och med en 
kraftig försämring av priset på högsvavlig tjockolja under fjärde 
kvartalet i förhållande till råolja.

Råolja prissätts normalt mot prisnoteringen ”Dated Brent”. 
Premierna mot Dated Brent för lågsvavliga råoljor fortsatte och 
pressades under 2019 av ökad export från USA. Högsvavliga 
råoljor stärktes av den minskade globala produktionen trots en 
påbörjan till konvertering mot IMO2020 sista kvartalet. Den 
högsvavliga råolja som Preem normalt köper mest av, hade en 
relativt stark premie under året och handlades även med en 
positiv premie periodvis under året.

Marknadsutveckling – förnybar råvara
Efterfrågan på biodiesel i Europa har fortsatt att öka under 
2019. Trots fortsatt inflöde av billig importerad soja- och 
palmbaserad biodiesel från Argentina och Asien, så har 
produktionen av rapsmetylester (RME) varit ganska balanserad. 
Marginalerna har dock varit bättre än 2018 för producenterna 
trots sämre skörd än förra året. Handelskrig mellan USA och 
Kina har under året inneburit förändrade handelsmönster för 
raps och andra grödor, vilket gjorde att mer volym skeppades 
från Kanada/Nordamerika istället för Australien. Högre mandat i 
både Storbritannien och Tyskland har drivit på priserna för 
högreduktions FAME, vilket varit den starkaste bidragande 
orsaken till prisutvecklingen på UCOME. I slutet av 2019 
handlades UCOME till rekordhöga premier, 840 USD dyrare än 
diesel. 

Mycket stor efterfrågan av Used Cooking Oil (UCO) i Europa, 
speciellt under andra halvåret, ledde till kraftigt stigande priser 
på marknaden. Kina kunde till en stor del täcka detta behov 
med sin export av UCO råvara men även förestrad UCO 
(UCOME). Resterande importerades från övriga delar av 
världen. Skälet till den ökande efterfrågan är att EU-länderna 
under 2020 måste möta Fuel Quality Directive (FQD) om 
minimum 6 procents inblandning av förnybart, vilket enklast 
åstadkoms med inblandning av avfallsbaserad bioprodukt med 
hög besparing av Green House Gas (GHG). 

Efterfrågan av hydrerad vegetabilisk olja (HVO) ökade i 
kontinentala Europa 2019 och förväntas stiga även under 2020 
med stigande priser som följd. Bensin med ökad inblandning av 
etanol (10 procent) infördes i en handfull europeiska länder 
under 2019.  HVO marknaden i Sverige präglades av två olika 
perioder. Första halvåret, som var likt 2018, med högre behov av 
volym för att täcka reduktionsplikten och det andra halvåret 
där Palm Fatty Acid Destillate (PFAD) omklassades så att den 

Inköp råolja 2019
Fördelning i %

n Ryssland 41%
n Nordsjön 41%
n Övrigt 18%

Inköp råolja 2018
Fördelning i %

n Ryssland 49%
n Nordsjön 23%
n Övrigt 28%
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inte längre kunde användas i reduktionsplikten. Detta ledde till 
en lägre tillgänglighet av HVO på marknaden och en viss 
prisuppgång. Under 2020 ändras mandaten i olika länder samt 
att man skall kunna uppnå Fuel Quality Directive (FQD) kopplat 
till andel förnybart 2020. Detta leder till att behovet, förutom i 
Sverige, ökar än mer i andra länder inom Europa vilket kommer 
resultera i en ökad prisnivå för HVO framåt.

Skillnaden i värde av ett raffinaderis produkter och kostna-
den för råoljan, det vill säga marginalen, är basen för lönsamhe-
ten. Under 2019 var raffinaderimarginalerna väldigt bra, 
speciellt under andra och tredje kvartalet, detta till följd av en 
god efterfrågan på produkter och en global begränsning på 
tillgänglig raffinaderikapacitet. Under fjärde kvartalet föll 
marginalerna kraftigt, mycket beroende på att efterfrågan på 
produkter som bensin/diesel föll tillbaka. Marknaden hade 
tidigare förväntat sig ett större behov av destillat för att kunna 
hantera ett allt större behov av den nya bunkerspecifikationen 
(IMO2020) på max 0.5S. Detta antagande har visat sig vara 
inkorrekt vilket medfört en effekt på den förväntade efterfrå-
gan. Lägre efterfrågan tillsammans med en förväntad sämre 
ekonomisk tillväxt, är några av förklaringarna till avvikelsen. För 
de aktörer som inte har möjlighet till uppgradering av 
högsvavlig tjockolja, har även detta fått stor marginalpåverkan 
för processande av högsvavlig råolja. Däremot har marginal-
effekten, efter att införandet av IMO2020 som påbörjades 
under fjärde kvartalet, av att processa lågsvavlig råolja varit 
mycket god. Prisnivån för nya bunkerspecifikationen har mot 
slutet av året varit i paritet med diesel. Det är därför troligt att 
de första månaderna under 2020 kommer att vara volatila just 
av denna anledning men att marknaden längre fram under 
året stabiliseras.

Affärsområde Varuförsörjning 
Koncernens verksamhet utgörs till övervägande del av 
förädling av råolja i raffinaderierna i Lysekil och i Göteborg. 
Under året uppgick den sammanlagda produktionen till 16,5 
miljoner kubikmeter att jämföras med 18,9 miljoner kubikmeter 
under 2018. Huvuddelen av råoljan härrör från Ryssland, 
Nordsjön och Västafrika. Vid raffinaderiet i Göteborg processa-
des 205 000 kubikmeter förnybar råvara för framställning av 
HVO till Preem Evolution Diesel.

I mars respektive april togs två nya anläggningar i drift.  
I Göteborg driftsattes en vätgasproduktionsanläggning vilken 
producerar vätgas för användning i bland annat avsvavlings-
processer och produktion av HVO. I Lysekil driftsattes en 
vakuumdestillationsenhet vilken reducerar raffinaderiets andel 
tjockoljeproduktion.

Under första kvartalet 2019 genomfördes reparationer på 
anläggningens isocracker (ICR), den del som producerar diesel, 
vilket under perioden påverkade produktionen. Därtill, med 
start i september och under större delen av det fjärde 
kvartalet, genomfördes ett omfattande planerat underhålls-
stopp på samtliga produktionsanläggningar i Lysekil.

Även i Göteborg genomfördes i maj planlagda underhålls-
stopp vilket påverkade flera av produktionsanläggningarna. 
Frånsett dessa underhållsstopp, så har driften under året i 
Göteborg varit stabil med ett högt anläggningsutnyttjande.

Marknad och Försäljning 
Affärsområdet Marknad och Försäljning redovisade ett svagare 
resultat för 2019 med ett rörelseresultat om 277 MSEK, jämfört 
med 499 MSEK föregående år. 

Inom sektionen Retail gjordes en omstrukturering för att 
förbättra lönsamheten och jobba mer effektivt och kostnads-
medvetet.

Affärsområdet hade en fin volymtillväxt under året, 16 
procent jämfört med föregående år. Det är till största delen 
drivet av en ny stor kund i Norge. 

Implementationen av nya transportörer har fortsatt under 
2019. Arbetet skedde under tre faser, samtidigt som tidigare 
transportören Hoyer fasades ut. Under 2019 avslutades 
samarbetet med Skanol och ett nytt avtal tecknades med två 
nya transportörer; Simeon och Eliassons Åkeri. 

Konsumentpriserna på bensin och diesel låg på 14,87 
respektive 14,62 SEK/liter vid 2019 års början, och steg fram till 
våren med årshögsta för bensinen i maj med 16,89 respektive 
16,59 SEK/liter för diesel. Priserna sjönk sedan något de sista 
två månaderna av året. Vid årets utgång var priserna för bensin 
på 14,72 SEK/liter och för diesel 16,24 SEK/liter. 

Försäljning i SEK 2019
Fördelning i %

Försäljning i SEK 2018
Fördelning i %

n Sverige 39%
n Övriga länder 24%
n Norge 12%
n Storbritannien 10%
n Nederländerna 8%
n Övriga Norden 6%

n Sverige 38%
n Nederländerna 22%
n Övriga länder 18%
n Storbritannien 12%
n Övriga Norden 6%
n Norge 4%
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Miljö 
Preem bedriver ett flertal verksamheter som enligt Miljöbalken 
är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Den huvudsakliga 
miljöpåverkan sker genom utsläpp till luft av koldioxid, 
kväveoxider, svaveloxider och lättflyktiga kolväten, utsläpp  
till vatten samt buller. 

Den övergripande riktningen för Preems arbete med 
säkerhet, hälsa och miljö beskrivs i en integrerad Policy för 
Säkerhet, Hälsa och Miljö. Efterlevnad av policyn uppnås 
genom tillämpning av rutiner och instruktioner i företagets 
ledningssystem. Kontroll och efterlevnad av ledningssystemet 
sker bland annat genom interna och externa revisioner, 
skyddsronder samt rapportering och hantering av avvikelser. 

Raffinaderierna i Lysekil och Göteborg har tillstånd för så 
kallad A-verksamhet. Tillstånden är behäftade med villkor och 
tillhörande kontrollprogram. Under 2019 klarade Preem samtliga 
gränsvärden, förutom ett driftrelaterat gränsvärde som 
överskreds marginellt och utan effekt på utsläppsvärdena. Ett 
fåtal riktvärden klarades inte, varvid åtgärder vidtogs. Till-
ståndsmyndigheten underrättades om dessa överskridanden. 

En miljöansökan för en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil 
lämnades in till Mark- och miljödomstolen i december 2016 och 
förhandlingar hölls i domstolen under hösten 2017. Efter 
sommaren 2018 kompletterades ansökningshandlingarna och i 
november 2018 erhölls tillståndet. Därefter inkom överklagan-
den till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) som under 2019 
beslutade att ge ärendet prövningstillstånd. I augusti 2019 
aviserade Sveriges Regering att ärendet efter den kommande 
prövningen i MMÖD också ska prövas av regeringen. Huvudför-
handlingen i MMÖD är planerad att äga rum i mars 2020. 

För raffinaderiet i Göteborg lämnades en ansökan in före 
sommaren 2019 om nytt miljötillstånd för utbyggnad av 
anläggningen. Vissa kompletteringar efterfrågades under 
hösten av myndigheter och domstolen, vilka har lämnats in i 
januari 2020. 

Utsläpp av koldioxid från raffinaderierna ingår i EU:s 
handelssystem med utsläppsrätter, och antalet fritt tilldelade 
utsläppsrätter motsvarar totalt 1,96 miljoner ton per år i 
genomsnitt under innevarande handelsperiod, 2013–2020, 
enligt tilldelningsbeslut från Naturvårdsverket. För denna 
period har koncernens båda raffinaderier i Lysekil respektive 
Göteborg tilldelats utsläppsrätter utan kostnad för ett år i taget 
och kvarvarande utsläppsrätter tillåts rulla över till kommande 
år inom aktuell period. Underskott täcks genom köp av 
utsläppsrätter eller genom energieffektiviseringsåtgärder.  
För kommande handelsperiod 2021–2025 lämnades ansökan  
in i maj 2019 och kompletterades i augusti 2019. Beslut om hur 
många utsläppsrätter som Preem tilldelas för respektive år 
förväntas meddelas i början 2021. 

Depåerna har tillstånd för så kallad B-verksamhet med 
tillhörande villkor och kontrollprogram. Gränsvärden för utsläpp 
av kolväten till vatten överskreds vid några tillfällen under 2019 
på depån i Norrköping. Tillsynsmyndigheten underrättades om 
dessa överskridanden och åtgärder vidtogs. 

Flertalet av Preems drivmedelsstationer hanterar drivmedel 
överstigande 1 000 kubikmeter per kalenderår, och är då 
anmälningspliktiga C-verksamheter. Sådan anmälan sker till 

aktuell kommun. Preem har en kontinuerlig kommunikation med 
tillsynsmyndigheten gällande miljöärenden på våra drivmedels-
stationer. Sanering av förorenad mark vid nedlagda depåer, 
drivmedelsstationer och Såifa-anläggningar sker löpande, så 
även under 2019. 

Hållbarhetsrapport
Preem har upprättat en hållbarhetsrapport skild från årsredo-
visningen i linje med kraven i Årsredovisningslagen (ÅRL) 6 kap. 
Den är publicerad som PDF-fil på preem.se/om-preem/
finansiell_info samt går att beställa som tryckt rapport. 

Investeringar 
Preems nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till  
2 264 (2 084) MSEK.  

De investeringar som hänförs till underhållsstopp uppgick till 
798 MSEK och utöver detta investerades 735 MSEK i löpande 
underhållsaktiviteter. 829 MSEK investerades i lönsamhetsför-
bättringar och 336 MSEK i miljö- och säkerhetsförbättrande 
åtgärder. 

Under året har Preem sålt immateriella anläggningstillgångar 
för ett värde om 436 MSEK.

Preem har i flera år investerat och utvecklat ett nytt 
affärssystem (ERP). Den 1 april implementerades systemet och 
året har präglats av stora utmaningar kring detta.

Produktutveckling 
Preem har sedan många år tillbaka en vision om att leda 
omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Under 2019 har Preem 
reviderat sina strategier med målet att Preem ska bli världens 
första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag, 
med nettonollutsläpp vid våra produktionsanläggningar år 
2040 och nettonoll sett till hela värdekedjan innan år 2045. För 
att nå detta har målsättningen för den förnybara produktions- 
kapaciteten ökat från tidigare 3 miljoner kubikmeter till 5 miljoner 
kubikmeter 2030. Sveriges ambitioner inom transportsektorn är 
ambitiösa, med en målsättning att minska utsläppen från 
transportsektorn med 70 procent jämfört med 2010 års nivå.  

Under året har Preem beslutat att tillsammans med Setra 
Group uppföra Sveriges första pyrolysoljefabrik i det gemen-
samma bolaget Pyrocell. Första spadtagen sker våren 2020 
och anläggningen ska producera de första volymerna i slutet 
av 2021. 

På raffinaderierna projekteras nu utbyggnaden av produk-
tionskapaciteten av HVO från dagens 200 000 kubikmeter till  
1 300 000 kubikmeter mot slutet av 2023, med uppstart i början 
av 2024. Miljöprövningen är i gång och parallellt byggs även 
befintlig Green HydroTreater (GHT) om för att klara att hantera 
en större genomströmning. Dessa två projekt kommer att vara 
den största investeringen i raffinaderiet sedan utbyggnaden, 
som gjordes i mitten av 90-talet. 

I Lysekil planeras det för att kunna sambehandla förnybara 
råvaror i samma anläggningar som fossila produkter produce-
ras. Under stoppet 2019 genomfördes mindre justeringar på två 
anläggningar. Fortsatta förberedelser kommer att ske under 
2020. Målsättningen är att under 2020 kunna genomföra 
provdrift för att producera de första volymerna HVO i Lysekil. 
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Preem vill ha kapacitet att producera förnybara produkter på 
båda våra raffinaderier för att möta en större efterfrågan från 
både Sverige, Norge och övriga norra Europa. 

Samarbetet med Vattenfall fortsätter och projekteringen 
av en första elektrolytisk vätgas-anläggning pågår som en del 
av utbyggnaden i Göteborg. Det innebär att förnybar el ska 
omvandlas till förnybar vätgas genom att spjälka vatten. 
Vätgasen ska användas till att göra HVO-produktionen ännu 
mera förnybar och samtidigt kunna stödja ett kraftnät som i 
allt större grad är beroende av förnybara kraftkällor, som 
vind- och solkraft. 

Inom forskning och utveckling fortsätter satsningarna inom 
ligninutvinning där Preem förvärvat en andel av utvecklings-
bolaget SunCarbon AB tillsammans med Sveaskog. Preems 
satsningar på uppgradering av lignin fortsätter under 2020. 

Finansiering och likviditet 
Under hösten 2019 omförhandlades moderföretagets samtliga 
utestående lån. Belåningen i Preem ökade men totalt har Preem 
och dess moderbolag oförändrad belåning. De nya lånen har 
en löptid på 3 år och förfaller 30 september 2022. Vid perio-
dens slut hade koncernen en nettolåneskuld om 12 101 MSEK, 
vilket ska jämföras med 7 096 MSEK per den 31 december 2018. 
Nettolåneskulden  innehåller en leasingskuld från 2019. 

 
Medarbetare 
Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 1 536 (1 483) 
personer, varav 1 493 (1 454) personer i moderföretaget.  

Utsikter
Preem bedömer att de geopolitiska spänningarna och 
osäkerheterna relaterade till världshandeln kommer att 
fortsätta vara betydliga, även om USA och Kina förväntas att 
signera handelsavtal och osäkerheterna kring Brexit nu är lösta, 
där Storbritannien lämnat EU. Spänningarna i Mellan östern 
bedöms fortsätta vara stora, vilket kommer att påverka den 
globala oljemarknaden liksom situationen lokalt i Iran, 
 Venezuela, Libyen med flera länder. Prognoserna för världs-
handeln är positiva med en tillväxt runt 3 procent i 2019 och 
upp till 3,4 procent i 2020 (Källa IMF). 

Samhällets fokus på klimatfrågan ökar, och nya regelverk och 
styrmedel bedöms tas i bruk för att reducera utsläppen av 
koldioxid till atmosfären. Befintliga och nya planerade styrmedel, 
i kombination med en förväntad ekonomisk tillväxt, kommer att 
öka efterfrågan på energi globalt. Ökningen förväntas även 
fortgå det kommande decenniet och då inte minst i form av 
oljeprodukter. I Europa förväntas tillväxten av elektrifierade 
fordon fortsätta, men det kommer också att vara ett stort behov 
av flytande drivmedel från både olja och förnybara råvaror. 

Den fortsatt ökande efterfrågan och viljan från OPEC+ att 
hålla nere oljeproduktionen förväntas ge ett fortsatt stöd för 
oljepriset på nuvarande nivå under 2020. Kortsiktig prisvolatilitet 
kan dock uppstå, speciellt vid tillfällen där geopolitiska spän-
ningar påverkar leveranssäkerhet av olja på världsmarknaden. 

Bolaget antog 2019 en ny strategi som syftar till att göra 
Preem till världens första klimatneutrala petroleum- och 

biodrivmedelsföretag, men nettonollutsläpp vid våra produk-
tionsanläggningar 2040 och netto noll sett till hela värdekedjan 
innan år 2045.

Under 2020 är det inga större stopp planerade på raffinade-
rierna i Lysekil eller Göteborg. Detta ger Preem möjligheten att 
fortsätta omställningen till en hållbar framtid, samtidigt som vi 
kan optimera produktionen och behålla goda marginaler. 

Vår strategi med målen nettonollutsläpp vid våra produk-
tionsanläggningar år 2040 och nettonoll sett till hela värdeked-
jan innan år 2045 ställer nya krav på åtgärder i verksamheten 
men skapar också möjligheter de närmaste åren. Preem har idag 
en investeringsplan klar gällande hur produktionen av förnybara 
drivmedel ska öka, och hur satsningen på infångning av koldioxid 
ska genomföras i praktiken. Under 2020 ska Preem påbörja och 
genomföra en rad projekt för den förnybara omställningen – som 
är helt avgörande både för vår långsiktiga konkurrensförmåga 
och för Sveriges möjlighet att nå klimatmålen. 

Förslag till resultatdisposition 
Fritt eget kapital i moderföretaget uppgår till 8 605 979 TSEK. 
Styrelsen föreslår att beloppet disponeras på följande sätt: 
 
TSEK
Utdelning 151 468
I ny räkning överföres 8 454 511
Summa 8 605 979

Styrelsens motiv  
Av framlagda årsredovisning framgår att koncernbidrag har 
lämnats till moderföretaget Corral Petroleum Holdings AB 
(publ) med 712 MSEK under 2019,  Corral Petroleum Holdings 
AB (publ) har lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott till Preem 
AB (publ) på 712 MSEK. Utöver det lämnades en utdelning till 
Corral Petroleum Holdings om 384 MSEK i juni 2019 och en 
om 2 560 MSEK i november 2019. Styrelsen har förslagit att 
ytterligare utdelning lämnas till nya moderbolaget Corral 
Petroleum Sweden AB.

 
Motivering  
Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag 
genom tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation 
RFR2. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets och 
koncernens bundna egna kapital efter det lämnade koncern-
bidraget och utdelningar. 

Mot bakgrund av den finansiella ställningen den 31 decem-
ber 2019 samt affärsplanen för 2020 finner styrelsen att 
utdelningarna och det lämnade koncernbidraget till aktieäga-
ren är försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 
kap. 3§ andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksam-
hetens art, omfattning och risker, bolagets och koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt samt 
bolagets och koncernens bedömda utveckling under 2019). 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, 
hänvisas till efterföljande finansiella rapporter med boksluts-
kommentarer. 
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Rapport över resultat och
övrigt totalresultat
BELOPP I MSEK

Resultaträkning Not 2019 2018
Nettoomsättning 95 758 103 641
Punktskatter1)  -11 064 –11 087
Försäljningsintäkter 4, 13 84 694 92 553

Kostnad för sålda varor 8, 9, 13 -81 291 –88 529
Bruttoresultat 5 3 403 4 024

Försäljningskostnader -1 004 –913
Administrationskostnader -1 282 –1 123
Övriga rörelseintäkter 10 668 443
Rörelseresultat 6–10, 33, 35 1 785 2 431

Finansiella intäkter 13 11
Finansiella kostnader -876 –697
Finansnetto 11, 13 -863 –685

Resultat före skatt 922 1 746

Skatt på årets resultat 12 -340 –271
Årets resultat 582 1 475

Årets resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 582 1 475
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0

582 1 475

Rapport över totalresultat
Årets resultat 582 1 475

Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:
Omräkningsdifferens 7 –1

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:
Aktuariella vinster/förluster på förmånsbestämda pensionsplaner 23 -23 –47
Skatt hänförligt till posten ovan 5 10
Förändrad skattesats -1 1
Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -12 –37
Summa totalresultat för året 570 1 438

Årets totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 570 1 438
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0

570 1 438

1) Punktskatterna avser energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt och alkoholskatt
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BELOPP I MSEK

Tillgångar Not 2019-12-31 2018-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill 14 308 308
Pågående nyanläggningar 14 13 779
Övriga immateriella tillgångar 14 883 129

1 203 1 215

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 15, 30, 35 2 044 1 613
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 7 211 5 200
Revisionsbesiktning 15 1 055 439
Inventarier, verktyg och installationer 15, 35 579 347
Pågående nyanläggningar 15 1 550 2 974

12 439 10 573

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 16 302 238
Fordringar hos intresseföretag 33 0 0
Fordringar hos närstående företag 17, 33 251 0
Övriga aktier och andelar 18, 32 0 11
Andra långfristiga fordringar 34 222 124

775 373
Summa anläggningstillgångar 14 416 12 161

Omsättningstillgångar
Varulager 19 12 456 10 543
Kundfordringar 20, 30, 32 4 634 4 322
Derivatinstrument 27, 32 63 2
Fordringar hos moderföretag 32, 33 55 55
Övriga fordringar 32 1 650 1 018
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 2 324 700

21 182 16 639

Likvida medel 22, 32 2 018 292

Summa omsättningstillgångar 23 201 16 931
Summa tillgångar 37 617 29 092

Balansräkning
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BELOPP I MSEK

Eget kapital och skulder Not 2019-12-31 2018-12-31
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till Moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 610 610
Övrigt tillskjutet kapital 2 482 2 482
Balanserad vinst inklusive årets resultat 7 577 9 798

10 669 12 890
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Summa eget kapital 10 669 12 890

Skulder
Långfristiga skulder
Pensionsförpliktelser 23 185 159
Uppskjuten skatteskuld 12 879 853
Övriga avsättningar 24 613 244
Skuld till kreditinstitut 25, 26, 32 13 620 6 711

15 298 7 967
Kortfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut 25, 26, 32 204 488
Förskott från kunder 750 5
Leverantörsskulder 32, 33 2 606 2 709
Skulder till intresseföretag 32, 33 0 96
Aktuella skatteskulder 12 164 17
Derivatinstrument 27, 32 25 1
Övriga skulder 28, 32 1 829 1 472
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 6 072 3 448

11 650 8 239
Summa skulder 26 948 16 202
Summa eget kapital och skulder 37 617 29 092

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 30

Balansräkning
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BELOPP I MSEK

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare Innehav  
utan 

bestäm-
mande

inflytande

Summa 
eget 

kapital
Aktie- 

kapital

Övrigt
tillskjutet

kapital
Omräknings-

reserv
Balanserade

vinstmedel Totalt 
Ingående eget kapital 2018-01-01 610 2 482 -1 9 159 12 250 0 12 250
Justering enligt IFRS 9 - - - 0 0 - 0

Årets resultat - - - 1 475 1 475 0 1 475
Övrigt totalresultat - - -1 -36 -37 - -37
Årets totalresultat - - -1 1 439 1 438 0 1 438

Lämnat koncernbidrag - - - -1 048 -1 048 - -1 048
Skatt hänförligt till lämnat koncern-
bidrag - - - 231 231 - 231

Erhållet aktieägartillskott - - - 400 400 - 400

Utdelning - - - -380 -380 - -380
Utgående eget kapital 2018-12-31 610 2 482 -2 9 800 12 890 0 12 890

Ingående eget kapital 2019-01-01 610 2 482 -2 9 800 12 890 0 12 890

Årets resultat - - - 582 582 0 582
Övrigt totalresultat - - 7 -19 -12 - -12
Årets totalresultat - - 7 563 570 0 570

Lämnat koncernbidrag - - - -712 -712 - -712
Skatt hänförligt till lämnat koncern-
bidrag - - - 152 152 - 152

Erhållet aktieägartillskott - - - 712 712 - 712
Utdelning - - - -2 944 -2 944 - -2 944
Utgående eget kapital 2019-12-31 610 2 482 5 7 572 10 669 0 10 669

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital
Bolagets aktiekapital uppgår till 610 258 000 SEK. Antal aktier 
uppgår till 610 258 st och avser i sin helhet aktieslag A. Aktierna 
är fullbetalda och  antalet aktier är detsamma vid såväl årets 
ingång som dess utgång. Kvotvärde uppgår till 1 000 SEK/aktie.

Balanserad vinst
Balanserad vinst inkluderar ansamlat totalresultat från 
koncernens  verksamhet.

Övrigt tillskjutet kapital
Preem AB har erhållit villkorade aktieägartillskott om totalt 
2 482 MSEK (varav 1 982 MSEK 2011 och 500 MSEK 2010) från 
Corral Petroleum  Holdings AB (publ).
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BELOPP I MSEK

Not 2019 2018
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 922 1 746
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 31 1 571 1 112

2 492 2 858

Betald skatt -14 –5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 478 2 852

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–)/Minskning (+) av varulager -1 512 –263
Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar -3 266 60
Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder 3 578 –1 517
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 279 1 133

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag - –26
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -158 –265
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 418 –1 798
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 34
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 436 -
Investering av finansiella tillgångar -139 –54
Avyttring av finansiella tillgångar 11 25
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 264 –2 084

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning -2 944 –380
Upptagna lån 18 117 9 894
Låneutgifter -288 -
Amortering av lån -11 993 –7 869
Amortering av leasing -161 -
Lämnade koncernbidrag - –648
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 731 997

Årets kassaflöde 1 746 46
Likvida medel vid årets början 292 256
Kursdifferens i likvida medel -20 –10
Likvida medel vid årets slut 22 2 018 292

För tilläggsupplysningar, se Not 31 

Kassaflödesanalys
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Not 1.  Väsentliga redovisningsprinciper
Styrelsen har den 10 mars 2020 godkänt denna års- och koncern-
redovisning för offentliggörande och att föreläggas årsstämman för 
fastställelse den 10 mars 2020. 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer till-
lämpas konsekvent i fall inget annat anges.

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Preem AB koncernen har upprättats i 
enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) 
sådana de antagits av EU. IAS 33 tillämpas ej då aktierna i Preem AB 
inte är föremål för allmän handel. Vidare har RFR 1 ”Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner” utgiven av Rådet för finansiell 
rapportering, tillämpats. Koncernredovisningen har upprättats 
enligt anskaffningsvärdemetoden förutom beträffande övriga aktier 
och andelar samt finansiella tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde via årets resultat.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver an-
vändning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. 
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen 
av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar 
en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden 
där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
koncernredovisningen, är redovisade i not 3.

De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor vilket 
också är moderföretagets funktionella valuta. Om inte annat anges, 
är alla belopp avrundade till närmaste miljon. Belopp i koncer-
nens konsolideringssystem baseras på tusentals kronor. Genom 
avrundningar av belopp i tabeller till närmast miljontals kronor kan 
i vissa fall förekomma att summa totalbelopp inte är exakt lika med 
summan av alla delbelopp.

Standarder, ändringar och tolkningar som trätt  
i kraft 2019
Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal för första gången från 
och med 1 januari 2019. Till följd av detta har koncernen ändrat sina 
redovisningsprinciper för leasingavtal enligt nedan. Koncernen har 
valt att tillämpa den modifierade retroaktiva ansatsen vid över-
gången, vilket bland annat innebär att jämförelseåret inte räknats 
om i enlighet med IFRS 16.

Definition av leasing
Tidigare fastställde Koncernen huruvida ett avtal innehöll leasing 
enligt IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett 
leasingavtal. Fr.o.m 1 januari 2019 bedömer Koncernen huruvida ett 
avtal innehåller leasing baserat på definitionen av leasingavtal i 
IFRS16.

Leasingavtal där Koncernen är leasetagare
Tidigare klassificerade Koncernen leasingavtal som operationella 
eller finansiella leasingavtal baserat på huruvida leasingavtalet 
överförde de betydande risker och förmåner som ett ägande av 
den underliggande tillgången medförde till Koncernen. Alla avtal 
klassificerades 2018 som operationella. Dessa operationella leas-
ingavtal redovisades inte som tillgång och skuld i rapporten över 
finansiell ställning och en hyres eller leasingkostnad redovisades 
linjärt över avtalens leasingperiod. 

Vid övergången till IFRS 16 värderades leasingskulderna till 
nuvärdet av de återstående leasingavgifterna, diskonterades med 
avtalens eller koncernens marginella upplåningsränta på den första 

Noter till koncernens  
finansiella rapporter

tillämpningsdagen (1 januari 2019). Nyttjanderättstillgången värde-
rades till ett belopp som motsvarade leasingskulden, justerat för 
eventuella förutbetalda hyror eller leasingavgifter. 

Koncernen har valt att tillämpa följande lättnadsregler för tidigare 
operationella leasingavtal vid övergången till IFRS 16.
- Tillämpat endast en diskonteringssats på en portfölj av leasing-

avtal med någorlunda liknande egenskaper.
- Nyttjanderättstillgångar och leasingskulder har inte  redovisats 

för leasingavtal för vilka leasingperioden avslutas inom 12 
 månader eller tidigare efter övergångstidpunkten (korttidsavtal). 

- Gjort bedömningar i efterhand vid fastställandet av leasingperio-
den om avtalet innehåller möjligheter att förlänga eller säga upp 
leasingsavtalet.

Leasingavtal där koncernen är leasegivare
För koncernen som leasegivare har övergången till IFRS 16 inte gett 
upphov till några justeringar. 

Effekt på de finansiella rapporterna
Vid övergången till IFRS 16 redovisade koncernen nytjanderättstill-
gångar på 508 och leasingskulder på 479. Förutbetalda kostnader 
minskade med 19 samtidigt som uppskjuten skattefordran ökade 
med 0. Se not 35 för mer information om koncernens nyttjande-
rättstillgångar och leasingskulder.

Nya IFRS och tolkningar som ännu ej trätt i kraft
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande 
räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av 
dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar med framtida 
tillämpning planeras inte att förtidstillämpas. 

Nedan presenteras de kommande ändringar som i nuläget be-
döms kan komma att få effekt på koncernens finansiella rapporter. 

Ändrad IFRS 3 Rörelseförvärv
Enligt IASB Tillämpning from 1 januari 2020. EU väntas godkänna 
ändringarna under första kvartalet 2020. 

Ändringen klargör definitionen av en rörelse med syfte att bistå 
företag att avgöra om en transaktion ska redovisas som en rörelse 
eller som ett förvärv av tillgångar. Ändringen inkluderar ett valbart 
förenklat koncentrationstest som leder till att förvärvet är ett för-
värv av tillgångar om i stort sett hela verkliga värdet koncen treras 
i en identifierbar tillgång/grupp av liknande tillgångar, Om inte 
 koncentrationstestet leder till ett förvärv av tillgångar ska prövning 
ske enligt huvudregelns schema för att säkerställa att inte redovis-
ning sker felaktigt som rörelseförvärv.

Ändrad IAS 1 och IAS 8: Definition of Material. Tillämpas fr.o.m.  
1 januari 2020. 

EU har godkänt ändringarna i december 2019. Ändringarna avser 
förtydligande av väsentlighetsbegreppet. En enda definition av 
väsentlighet i IAS 1, konsistent med föreställningsramen (Conceptual 
Framework).

Amendments to References to the Conceptual Framework in 
IFRS Standards: Enligt IASB tillämpning fr.o.m. 1 januari 2020. EU har 
godkänt ändringen i december 2019.

Klassificering i balansräkningen
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt 
av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än  
12 månader räknat från balansdagen. 

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt  
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom  
12 månader räknat från balansdagen. 
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Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv
Dotterföretag
Dotterföretag är företag (inklusive företag för särskilt ändamål) 
som står under ett bestämmande inflytande från Preem. Bestäm-
mande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma 
ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande 
inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigade aktier 
som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Dotterföretag 
inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv 
av dotterföretag. Anskaffningsvärdet vid ett förvärv utgörs av 
verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade 
egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per 
överlåtelsedagen. Transaktionsutgifter hänförliga till förvärv kost-
nadsförs när utgiften uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar 
och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv 
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett 
omfattning på eventuellt innehav utan bestämmande inflytande. 
Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet 
och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara 
förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas 
som goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i 
årets resultat.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt 
 orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men eventuella 
förluster betraktas som en indikation på att ett nedskrivningsbehov 
föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för 
dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en 
konsekvent tillämpning av koncernens principer.

Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett  betydande 
men inte bestämmande inflytande, vilket i huvudsak gäller för 
aktieinnehav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av 
rösterna. Från och med den tidpunkt då det betydande inflytandet 
erhålls redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandels-
metoden i koncernredovisningen och värderas inledningsvis till 
anskaffningsvärde. Koncernens redovisade värde på innehav i 
intresseföretag inkluderar goodwill som identifieras vid förvärvet, 
netto efter eventuella nedskrivningar.

Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för 
innehavet och ägarföretagets andel av det verkliga värdet netto av 
intresseföretagets identifierbara tillgångar, skulder och eventual-
förpliktelser redovisas enligt samma principer som vid förvärv av 
dotterföretag.

Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget 
efter förvärvet redovisas i årets resultat. Ackumulerade förändring-
ar efter förvärvet redovisas som ändring av innehavets redovisade 
värde. När koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår 
till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget, inklusive even-
tuella fordringar utan säkerhet, redovisar koncernen inte ytterligare 
förluster, om inte koncernen har påtagit sig förpliktelser eller gjort 
betalningar för intresseföretagets räkning.

Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess 
intresseföretag elimineras i förhållande till koncernens innehav i 
intresseföretaget. Även orealiserade förluster elimineras, om inte 
transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov före-
ligger för den överlåtna tillgången. 

Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det 
betydande inflytandet upphör.

Gemensamma verksamheter
Gemensamma verksamheter, vanligen bedrivna i bolagsform, är 
samarbetsarrangemang där koncernen och en eller flera sam-
arbetspartner har rätt till alla ekonomiska fördelar relaterade till 
verksamhetens tillgångar. Vidare är regleringen av verksamhetens 
skulder beroende av parternas köp av output från verksamheten 
eller kapitaltillskott till densamma. Gemensamma verksamheter 

 redovisas enligt ”klyvningsmetoden” innebärande att respektive 
part i en gemensam verksamhet redovisar sin andel av tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader.

Segmentrapportering
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksam-
het från vilken den kan generera intäkter och ådra sig kostnader 
och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. 
Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste 
verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att 
kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Se not 4 för ytter-
ligare beskrivning av indelning och presentation av segmenten.

Omräkning av utländsk valuta 
Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
 Valutakursvinster/förluster som uppkommer vid betalning av 
 sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
årets   resultat. Valutakursförändringar som uppkommer under tiden 
mellan fakturering och betalning av varor påverkar koncernens 
bruttoresultat. Övriga valutakursförändringar påverkar koncernens 
finansnetto. Bolaget valutasäkrar inte transaktioner eller inves-
teringar i utländsk valuta. Icke-monetära tillgångar och skulder 
upptas till de valutakurser som gäller vid transaktionsdagen.

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en 
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncer-
nens rapportvaluta enligt följande: tillgångar och skulder för var 
och en av balansräkningarna omräknas till balansdagskurs, intäkter 
och kostnader omräknas till genomsnittlig valutakurs, samt alla 
valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat.

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser som uppstår till 
följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter 
till övrigt totalresultat med ackumulerad effekt i eget kapital. 
Vid  avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de 
kursdifferenser som redovisats i eget kapital till årets resultat och 
redovisas som en del av realisationsvinsten/förlusten.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid 
förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och 
skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. 

Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet över-
stiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade 
dotterföretagets/intresseföretagets identifierbara nettotillgångar 
vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas 
som immateriella tillgångar. Goodwill testas minst årligen för att 
identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskriv-
ningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en 
enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som 
avser den avyttrade enheten. 

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av 
eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassa-
genererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter 
som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov 
till goodwillposten. Koncernen fördelar goodwill på segmenten. 
Koncernens redovisade goodwillvärde om 308 (308) MSEK är i sin 
helhet allokerad till affärsområdet Varuförsörjning.

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar avser kundavtal, egenutvecklade 
IT-system och licenser. Tillgångarna värderas till anskaffningsvärde 
med avdrag för avskrivningar och nedskrivningar.  Låneutgifter 
ingår i egenutvecklade IT-system på samma sätt som för materiella 
anläggningstillgångar. Avskrivningar görs linjärt över den immateri-
ella anläggningstillgångens nyttjandeperiod och påbörjas när den 
tas i bruk. Värdet prövas minst årligen och skrivs ned om en sådan 
prövning visar att nyttjandevärdet understiger det bokförda värdet. 
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Koncernen har inga andra aktiverbara immateriella tillgångar. 
Således kostnadsförs exempelvis utgifter för internt genererad 
goodwill och varumärken då de uppkommer. 

Pågående nyanläggningar
Pågående nyanläggningar avser egenutvecklade IT system och 
licenser. 

Materiella anläggningstillgångar
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventu-
ella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar som består 
av delar med olika nyttjandeperioder behandlas som separata 
 komponenter av materiella anläggningstillgångar. 

I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 
förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens 
redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende 
på vilket som är tillämpligt. Utgifterna läggs till tillgångens redovi-
sade värde endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska 
förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma 
koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på 
ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort 
från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och under-
håll redovisas som kostnader under den period de uppkommer.

Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaff-
ningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den beräknade 
nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

Byggnader och bergrum  20-50 år
Markanläggningar   20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar  10-30 år
Revisionsbesiktning av raffinaderier  6 år
Inventarier, verktyg och installationer  3-10 år

Raffinaderianläggningar består av ett antal komponenter med 
olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är maskiner och andra 
tekniska anläggningar. Emellertid ingår flera komponenter vars 
nyttjandeperioder varierar inom denna huvudindelning. Följande 
huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund 
för avskrivningen av raffinaderianläggningar.

El och Instrument  15 år
Värmeväxlare  15 år
Ångpanna  20 år
Stålkonstruktion  30 år
Tryckkärl  30 år

Ingen avskrivning görs på mark och ädelmetaller (som redovisas 
bland maskiner och andra tekniska anläggningar), då nyttjande-
perioden anses obegränsad.

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje 
 balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde 
skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens 
 redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 
Detta prövas vid indikation. 

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas 
bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrang-
ering/avyttring av tillgången. Vinster och förluster vid avyttring 
fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det 
redovisade värdet och redovisas netto i rapporten över totalresul-
tatet beroende på vilken funktion tillgången tillhör.  

Låneutgifter som är hänförbara till uppförandet av så kallade 
kvalificerade tillgångar aktiveras som en del av den kvalificera-
de tillgångens anskaffningsvärde. En kvalificerad tillgång är en 
tillgång som med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att 
färdigställa. I första hand aktiveras låneutgiften som uppkommit på 
lån som är specifika för den kvalificerade tillgången. I andra hand 
aktiveras låneutgifter som uppkommit på generella lån, som inte är 
specifika för någon annan kvalificerad tillgång.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Goodwill skrivs inte av utan prövas minst årligen avseende even-
tuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med 
avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar 
i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är 
återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed 
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Nedskrivningar belastar årets resultat. Återvinningsvärdet är det 
högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskost-
nader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivnings-
behov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns sepa-
rata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För 
tillgångar, andra än finansiella tillgångar och goodwill, som tidigare 
har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om åter-
föring bör göras. Redovisat värde efter återföring av nedskrivningar 
får inte överstiga det redovisade värde som skulle ha redovisats om 
ingen nedskrivning gjorts.

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med använd-
ning av först in, först ut-metoden (FIFU). 

Anskaffningsvärdet för färdiga varor och pågående arbeten 
består av råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader och 
hänförbara indirekta tillverkningskostnader (baserade på normal 
tillverkningskapacitet). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
försäljningspriset i den löpande verksamheten efter avdrag för 
kostnader för färdigställande och försäljning. 

Avseende råolja så används återanskaffningsvärdet som det 
 bästa tillgängliga måttet för nettoförsäljningsvärdet. I de fall 
nettoförsäljningsvärdet understiger anskaffningsvärdet på råolja 
och ett nedskrivningsbehov därmed föreligger, reduceras nedskriv-
ningsbeloppet i de fall produkternas nettoförsäljningsvärde över-
stiger anskaffningsvärdet. Minskningen av nedskrivningsbeloppet 
på råoljan består av skillnaden mellan produkternas nettoförsälj-
ningsvärde och anskaffningsvärde.

Inlånat lager ingår ej i varulagervärdet och på motsvarande sätt 
ingår utlånat lager i lagervärdet då väsentliga risker och förmåner 
inte överförts. 

Aktuell och uppskjuten skatt 
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler 
som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de 
länder där moderföretagets dotterföretag och intresseföretag 
är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen 
utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer 
avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolk-
ning och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som 
troligen ska betalas till skatteverket. Skatter redovisas i rapporten 
över totalresultat utom då underliggande transaktion redovisas i 
övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital varvid tillhörande 
skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. 
Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende ak-
tuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräknings-
metoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dess redo-
visade värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten 
redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en transaktion 
som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som 
inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, 
varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten 
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och lagar) 
som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förvän-
tas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller 
den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar 
redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga 
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära 
skillnaderna kan utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar 
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
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Avsättningar
Avsättningar för miljöåterställande åtgärder och rättsliga krav redo-
visas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd 
av tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera åtagandet, och beloppet kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avsättningar värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas 
krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används en diskonte-
ringsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedöm-
ning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är 
förknippade med avsättningen. 

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande 
som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftats 
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 att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas eller att utflödet inte kan beräknas.

Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Koncernen har förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensions-
planer. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt 
vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. 
Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att 
betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräck-
liga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger 
samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller 
tidigare perioder. En förmånsbestämd pensionsplan är en pensions-
plan som inte är avgiftsbestämd. Utmärkande för förmånsbestämda 
planer är att de anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd 
erhåller efter pensionering baserat på tjänstgöringstid och lön vid 
pensioneringen. Pensionsplanerna finansieras vanligen genom 
betalningar till försäkringsbolag eller förvaltaradministrerade fonder, 
enligt periodiska aktuariella beräkningar. Pensionsutfästelserna har 
tryggats genom tjänstepensionsförsäkring, skuldföring på konto 
avsatt till pensioner (FPG/PRI) eller betalning till pensionsstiftelse 
 (KP-stiftelsen) enligt bestämmelserna i Tryggandelagen. De förmåns-
bestämda pensionsplanerna är både fonderade och ofonderade.  
I de fall planerna är fonderade har tillgångar avskilts i pensionsstift-
elsen (KP-stiftelsen). Dessa förvaltningstillgångar kan bara användas 
för att betala ersättningar enligt pensionsavtalen. Förvaltningstill-
gångarna värderas till verkligt värde per rapportdagen.

Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmåns-
bestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda 
förpliktelsen på balansdagen. Den förmånsbestämda pensionsför-
pliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier med tillämp-
ning av den s.k. projected unit credit method. Nuvärdet av den 
förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering av 
uppskattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen 
för förstklassiga bostadsobligationer som är utfärdade i samma 
valuta som ersättningarna kommer att betalas i och med löptider 
jämförbara med den aktuella pensionsskuldens.

Omvärderingseffekter utgörs av aktuariella vinster och förluster, 
skillnad mellan faktisk avkastning på förvaltningstillgångar och den 
summa som inkluderas i räntenettot och eventuella ändringar av 
 effekter av tillgångsbegränsningar (exkl. ränta som inkluderas i ränte-
nettot). Omvärderingseffekterna redovisas i övrigt totalresultat.

Den särskilda löneskatten utgör en del av de aktuariella antagande-
na och redovisas därför som en del av nettoförpliktelsen/-tillgången. 

Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovi-
sas direkt i årets resultat, om inte förändringarna i pensionsplanen är 
villkorade av att de anställda kvarstår i tjänst under en angiven peri-
od (intjänandeperioden). I sådana fall fördelas kostnaden avseende 
tjänstgöring under tidigare perioder linjärt över intjänandeperioden.

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter 
till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner 
på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga 
ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. 
Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmåner-
na intjänas. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida 
betalningar kan komma koncernen tillgodo.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts 
upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en anställd 
accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Kon-
cernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad 
endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan 
möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsäg-
ning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra 
till frivillig avgång.

 
Vinstandelsplaner
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för vinstandelar, ba-
serat på avkastningen på arbetande kapital. Koncernen redovisar 
en avsättning när det finns en legal förpliktelse eller en informell 
förpliktelse på grund av tidigare praxis. 

Intäktsredovisning    
Intäkt värderas utifrån den ersättning som specificeras i avtalet 
med kunden. Koncernen redovisar intäkten när kontroll över en vara 
eller tjänst överförs till kunden. Intäkter redovisas exklusive mervär-
desskatt, returer och rabatter samt efter eliminering av koncernin-
tern försäljning. I nettoomsättning ingår punktskatter som dras av 
och redovisas på egen rad före försäljningsintäkter.

Försäljning av varor
Koncernens huvudsakliga intäkter härrör från försäljning av varor i 
form av petroleumprodukter. Försäljningen av produkterna sker till ol-
jebolag verksamma i Sverige och på den internationella marknaden, 
främst i nordvästra Europa. Försäljningen av bensin, diesel, eldnings-
oljor och smörjoljor på den svenska marknaden sker bland annat 
via Preems rikstäckande stationsnät, via certifierade återförsäljare 
samt i bulk via egen direktförsäljning. I Norge säljs Preems produkter 
främst via återförsäljare samt i bulk via egen direktförsäljning

En stor del av koncernens försäljning av produkter sker via fartyg. 
Dessa försäljningar sker oftast med transportvillkoren CIF (Cost 
Insurance Freight) och FOB (Free on Board), vilket medför att dessa 
intäkter normalt redovisas den dagen varorna lastas på båten, det 
vill säga på B/L-dagen (Bill of Lading). Vid övrig försäljning redovisas 
intäkten i samband med leverans till kund.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel, 
utdelningsintäkter, samt vinst vid värdeförändring på finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via årets resultat. 

Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas i enlighet med 
effektivräntemetoden. Utdelningsintäkter redovisas när rätten till 
att erhålla utdelning fastställts. Resultatet från avyttring av ett 
finansiellt instrument redovisas då de risker och fördelar som är 
förknippade med ägandet av instrumentet överförts till köparen 
och koncernen inte längre har kontroll över instrumentet. 

Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån inklusive 
årets kostnadsförda del av transaktionsutgifter i samband med 
upptagande av lån, effekten av upplösning av nuvärdesberäkningar 
av avsättningar, förlust vid värdeförändring på finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via årets resultat samt nedskrivning av 
finansiella tillgångar. 

Lånekostnader belastar som huvudregel resultatet för den period 
till vilken de hänför sig till. Lånekostnader som är direkt hänförliga 
till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som med nöd-
vändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd 
användning eller försäljning skall inräknas i tillgångens anskaff-
ningsvärde.

Leasing
Principer tillämpade från 1 januari 2019
När ett avtal ingås bedömer koncernen om avtalet är, eller innehåll-
er, ett leasingavtal. Ett avtal är ett leasingavtal om avtalet överlåter 
rätten att under en viss period bestämma över användningen av en 
identifierad tillgång i utbyte mot ersättning. 

Om ett avtal innehåller flera komponenter – leasing eller icke- 
leasing komponenter – fördelar koncernen ersättningen enligt av-
talet till varje komponent baserat på det fristående priset.

Not 1. Forts.
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Leasingavtal där koncernen är leasetagare
Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld 
vid leasingavtalets början. Nyttjanderättstillgången värderas initi-
talt till anskaffningsvärde, vilket består av leasingskuldens initiala 
värde med tillägg för förutbetalda leasingavgifter och eventuella 
direkta avgifter. Nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt över lea-
singperiodens längd.

Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av återstående 
leasingavgifter under den bedömda leasingperioden. Inga variabla 
leasingavgifter kopplade till index eller pris förekommer. Leasing-
perioden utgörs av den ej uppsägningsbara perioden med tillägg 
för ytterligare perioder i avtalet om det vid inledningsdatumet 
bedöms som rimligt säkert att dessa kommer att nyttjas.

Leasingavgifterna diskonteras med avtalens implicita ränta. Sak-
nas en sådan ränta diskonteras leasingavgifterna till koncernens 
marginella upplåningsränta.

Leasingskuldens värde ökas med räntekostnader för respektive  
period och reduceras med leasingbetalningarna. Räntekostnaden 
beräknas som skuldens värde multiplicerat med diskonteringsräntan.

Vissa leasingavtal innehåller förlängningsoptioner respektive 
uppsägningsoptioner som koncernen kan utnyttja respektive inte 
utnyttja upp till tre måndader innan utgången av den icke-uppsäg-
ningsbara leasingperioden. När det är möjligt försöker koncernen 
att inkludera sådana optioner i nya leasingavtal eftersom det bidrar 
till operativ flexibilitet. Optionerna kan endast utnyttjas av koncer-
nen, inte av leasegivaren. Huruvida det är rimligt säkert att en för-
längningsoption kommer att utnyttjas fastställs på leasing avtalets 
inledningsdatum. Koncernen omprövar huruvida det är rimligt 
säkert att en förlängningsoption kommer att utnyttjas om det sker 
en viktig händelse eller betydande förändringar i omständigheter 
som ligger inom koncernens kontroll.

För leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader eller 
mindre eller med en underliggande tillgång av lågt värde, understi-
gande ca 50 000 kronor, redovisas inte någon nyttjanderättstill-
gång och leasingsskuld. Leasingavgifter för dessa leasingavtal 
redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Leasegivare
Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare enligt 
avtalade villkor under en avtalad period, ger en leastagare rätt att 
använda en tillgång i utbyte mot betalningar. Tillgångar som leasas 
ut, enligt ett operationellt leasingavtal redovisas i balansräkningen 
som en tillgång. Leasingavgiften intäktsförs linjärt över leasing-
perioden. Koncernen har endast operationella leasingavtal.

När en leasad tillgång vidareuthyrs redovisas huvudleasingav-
talet och avtalet som vidareuthyrning (*sub-lease*) som två separa-
ta avtal. Koncernen klassificerar avtalet om vidareuthyrning baserat 
på nyttjanderätten som uppkommer från huvudleasingavtalet, inte 
baserat på den underliggande tillgången.

Principer tillämpade till och med 31 december 2018
Leasetagare
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med 
ägande behålls av leasgivaren klassificeras som operationell 
leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för 
eventuella incitament från leasgivaren) kostnadsförs linjärt över 
leasing perioden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de 
uppkommer. Koncernen har endast operationella leasingavtal.

Utsläppsrätter
Tilldelningen av utsläppsrätter inom perioden sker utan kostnad för 
företaget och vare sig tilldelning eller förbrukning har därför påverkat 
årets resultat och balansräkning. Avyttring respektive anskaffning 
av utsläppsrätter redovisas i rapporten över totalresultatet under 
rubrikerna nettoomsättning respektive kostnad för sålda varor. 

Finansiella instrument 
Redovisning och första värderingen
Kundfordringar och utfärdade skuldinstrument redovisas när de är 
utgivna. Övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder redovi-
sas när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

En finansiell tillgång (med undantag för kundfordringar som inte 
har en betydande finansieringskomponent) eller finansiell skuld 
värderas vid första redovisningstillfället till verkligt värde plus, när 
det gäller finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde 
via resultatet, transaktionskostnader som är direkt hänförliga till 
förvärvet eller emissionen. En kundfordring utan en betydande 
finansieringskomponent värderas till transaktionspriset

Klassificering och efterföljande värdering
Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell tillgång 
som värderad till: upplupet anskaffningsvärde; verkligt värde via 
övrigt totalresultat eller verkligt värde via resultatet. 

Finansiella skulder klassificeras i följande kategorier: finansiella 
skulder värderade till verkligt värde via årets resultat samt övriga 
finansiella skulder värderat till upplupet anskaffningsvärde

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
En finansiell tillgång ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 
om den uppfyller båda följande villkor och inte identifierats som 
värderad till verkligt värde via resultatet:
– den innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att 

inneha finansiella tillgångar i syfte att erhålla avtalsenliga kassa-
flöden, och

– de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid 
bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som endast är 
 betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående 
kapital beloppet.

Koncernen har klassifiderat derivat, kundfordringar, övriga 
 fordringar och likvida medel som finansiella tillgångar värderat till 
upplupet anskaffningsvärde.  De värderas vid första redovisnings-
tillfället till upplupet anskaffningsvärde. Eventuella nedskrivnings-
behov uppskattas vid efterföljande värderingstillfällen.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten.. 

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
via årets resultat
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via 
årets resultat är finansiella tillgångar som innehas för handel. En 
finansiell tillgång och skuld klassificeras i denna kategori om den 
förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. 

Koncernen använder sig av oljederivat som är kortfristiga och 
klassificeras i balansräkningen antingen som omsättningstillgångar 
eller kortfristiga skulder under rubriken derivatinstrument och i 
rapporten över resultat och övrigt totalresultat under rubriken kost-
nad för sålda varor till skillnad från resultatet av andra finansiella 
instrument som redovisas inom finansnettot. 

Koncernen innehar derivatinstrument men tillämpar ej säkrings-
redovisning.

Koncernen har klassificerat övriga aktier och andelar som värde-
ras till verkligt värde via årets resultat. 

Övriga finansiella skulder
I kategorin övriga finansiella skulder ingår upplåning leverantörs-
skulder och övriga skulder.

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp 
(netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet 
redovisas som finansiella kostnader fördelat över låneperioden. 

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte kon-
cernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i 
åtminstone 12 månader efter balansdagen. 

Övriga skulder
Övriga skulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och där-
efter till upplupet anskaffningsvärde.

Not 1. Forts.
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Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns  objektiva 
 bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell 
tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. Reservering av 
 kundfordringar beskrivs i not 20.

Not 2.  Finansiell riskhantering 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika 
finansiella risker i form av marknadsrisker (vilket omfattar valutarisk, 
prisrisk1 och ränterisk i verkligt värde och i kassaflödet),  kreditrisker 
samt likviditetsrisker. Styrelsen i koncernen fastställer årligen  policys 
för riskhantering som fokuserar på oförutsägbarheten på de 
finansiella marknaderna och eftersträvar att kontrollera potentiella 
ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.

Riskpolicy och mål
Koncernens policy för finansiell riskhantering syftar till att med 
bibehållen hög effektivitet i affärsverksamheten reducera 
 volatili teten i resultat och kassaflöde.

All verksamhet som är förknippad med hantering av risker kring 
 finansiella instrument hanteras av finansavdelningen inom Preem 
med undantag av hanteringen av oljederivat som hanteras av affärs-
området Varuförsörjningen. Hanteringen av finansiella risker regleras 
av koncerngemensamma policies som fastställs av styrelsen eller 
koncerngemensamma kommittéer. Målet med företagets derivat-
handel är att säkerställa att finansiella risker hålls inom av styrelsen 
beslutade ramar. Koncernen använder sig inte av säkringsredovis-
ning.

Marknadsrisk
Valutarisk
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som upp-
står från olika valutaexponeringar, framför allt avseende USD. Trans-
aktionsrisker inom koncernen uppstår genom framtida affärstrans-
aktioner. Omräkningsrisk uppkommer vid omvärdering av redovisade 
tillgångar och skulder.

Transaktionsrisk
Transaktionsexponering innebär en risk att lönsamheten påverkas 
negativt av ändrade valutakurser, främst i USD, utan möjlighet att 
erhålla jämförbar kompensation genom sin kommersiella verksam-
het. Preems transaktionsexponering uppstår när en försäljning eller 
inköp av råolja och raffinerade produkter sker i utländsk valuta och 
när det påverkar resultaträkningen.

Omräkningsrisk 
Omräkningsrisken är risken att värdet på koncernens redovisade 
tillgångar och skulder i utländska valutor påverkas negativt av 
förändringar i valutakurser. Målet för koncernen är att reducera 
omräkningsrisken som uppstår på rörelsekapitalet genom att 
balansera tillgångar och skulder i utländsk valuta. För att reducera 
omräkningsrisken på koncernens rörelsekapital avseende USD tar 
koncernen upp lån i dollar. Koncernen strävar också efter att faktu-
rera och bli fakturerad i samma valuta, om möjligt ur affärssynvinkel. 

Koncernen har en policy gällande valutasäkring som tillåter 
säkring av valutarisken vilket endast är tillåtet för att skydda valuta-
flöden från väsentliga valutarisker.

I tabellen nedan redogörs för koncernens nettoexponering på 
balansdagen per valuta omräknat till SEK avseende  monetära 
tillgångar och skulder i form av kundfordringar, likvida medel, 
leverantörsskulder samt övriga lån upptagna i utländsk valuta. I 
rörelsekapitalet ingår utöver kundfordringar och leverantörsskulder 
även koncernens lagervärde. Nettoexponeringens storlek på de 
monetära posterna måste därmed sättas i relation till lagrets värde 
i USD per balansdagen. Då lagret är en icke monetär tillgång omräk-
nas inte varulagret till balansdagens kurs utan är upptagen till valu-
takursen vid inköpstillfället. En förändring av valutakursen påverkar 
normalt inte lagervärdet och därmed ger detta en effekt i årets 
resultat först när varan säljs. Om en förändring av valutakursen 

skulle leda till att lagrets nettoförsäljningsvärde i SEK understiger 
anskaffningsvärdet på grund av att valutakursen sjunker kommer 
dock en nedskrivning av lagret ske och ge en direkt resultateffekt.

Alla belopp i MSEK

Nettoexponering per balansdagen 2019 % 2018 %
EUR -52 0% 39 0%
NOK 988 7% 121 1%
USD -12 449 92% –8 799 98%
Övriga 28 0% –19 0%
Totalt -11 485 100% –8 658 100%

Om den svenska kronan hade förstärkts/försvagats med 10 
procent i förhållande till US-dollarn per balansdagen med alla 
andra variabler konstanta, skulle årets resultat efter skatt per den 
31 december ha varit –361 (–144) MSEK högre/lägre som en följd av 
vinster/förluster vid omräkning av monetära tillgångar och skulder 
enligt tabellen ovan samt med hänsyn tagen till den indirekta kurs-
effekten på koncernens normalposition i varulager.

Prisrisk
Koncernen exponeras för prisrisk avseende lagret av råolja och 
 raffinerade produkter. Prisförändringar på råolja respektive raffine-
rade oljeprodukter påverkar koncernens försäljningsintäkter, kost-
nad för sålda varor, bruttoresultat och rörelseresultatet. Koncernen 
har en definierad normalposition i lager1) vilket är den volym prissatt 
olja som krävs för att maximera bidraget från raffineringssystemet 
på det effektivaste sättet. Normalpositionen är definierad som  
1 840 000 m3. Prisrisken på denna volym är företagets affärsrisk 
som styrelsen accepterat. För att motverka prisrisken som uppstår 
då ett prissatt lager avviker från normalpositionen, handlar koncer-
nen med oljederivat. Utöver den ovanstående prisriskhanteringen 
har koncernen det senaste året använt oljederivatinstrument för att 
även säkra delar av normalpositionen.

Känslighetsanalys
Styrelsen har fastställt risklimiter som definierar i vilken utsträckning 
volymexponeringen får avvika från normalpositionen, samt vilken 
maximal risk uttryckt i USD koncernen accepterar av dessa volym-
avvikelser från normalpositionen. Avvikelsen i volym får uppgå till 
+140 000 m3 eller –190 000 m3. Preem använder VaR-metoden för att 
mäta råvaruprisrisken på avvikelsepositionen fördelat per produkt-
grupp. Med hjälp av denna metod beräknas den maximala potentiella 
förlust med en viss sannolikhetsgrad under en bestämd tidsperiod. 

Tabellen nedan redogör för hur positionen skulle förändras i MSEK 
om priset stiger respektive sjunker med 10 procent per balansdagen. 
Hur en sådan förändring skulle ha påverkat företagets resultat påver-
kas av om resultateffekten uppstår på den fysiska positionen eller 
derivatpositionen. Anledningen till detta är att lager och derivat vär-
deras utifrån olika redovisningsprinciper. Över tiden kommer dock 
prisförändringen på den totala positionen att påverka företagets 
resultat. Därmed utgör den totala positionen företagets prisrisk 
men under tiden uppkommer periodiseringseffekter i årets resultat 
som beror på olika värderingsprinciper för lager respektive derivat. 

År
Pris-

förändring
Fysisk

position
Derivat-
position

Total
position

Varav
normal-
position

2019 10% 1 189 -234 955 801
2019 -10% -1 189 241 -948 -801

2018 10% 768 –120 649 604
2018 –10% –768 199 –570 –604

Förändring av värdet på derivatpositionen kommer alltid att ge en 
direkt effekt i årets resultat, då derivaten marknadsvärderas per 
balansdagen och vinsten/förlusten redovisas över årets resultat. 

Förändring av värdet på den fysiska positionen har i vissa fall en 
direkt påverkan på resultatet och i andra fall påverkas resultatet först 

Not 1. Forts.

1)  Det är endast det prissatta lagret som är utsatt för en prisrisk. Inköp av råolja och produkter ingår i positionen först när den inköpta oljan är prissatt. Produkterna går ur 
 positionen i och med att de prissätts i samband med försäljning. Prissätts en vara under ett flertal dagar kommer en procentuell andel av lasten tas in i respektive gå ur  
positionen i relation till det antal dagar lasten prissätts. Detta innebär således att koncernens fysiska lager kan skilja en del från företagets fysiska position.
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i nästkommande perioder. Detta beror på att lagret värderas enligt 
lägsta värdets princip, det vill säga till det lägsta värdet av anskaff-
ningsvärde och nettoförsäljningsvärde. 

Vid en prisuppgång påverkas resultatet normalt först vid för-
säljning, det vill säga prisvinsterna redovisas i årets resultat först 
när de är realiserade. En prisuppgång kan dock i det fall då det 
 ursprungliga nettoförsäljningsvärdet understiger anskaffnings-
värdet ge en direkt effekt i årets resultat. Denna effekt kan dock 
maximalt uppgå till det tidigare nedskrivna värdet av lagret. 

Vid en prisnedgång påverkas resultatet normalt direkt, vilket 
innebär att en lagernedskrivning görs och en varukostnad redovi-
sas i rapporten över totalresultatet. Nedskrivningen kommer dock 
endast att ske till det belopp som det förändrade nettoförsäljnings-
värdet kommer att understiga lagrets tidigare redovisade värde per 
balansdagen.

Utöver prisriskhantering av lagerpositionen finns ett av styrelsen 
fastställt utrymme för spekulativ handel med oljederivatinstrument. 
Dessa transaktioner begränsas genom satta tak för maximal vinst 
eller förlust för sådan handel.

Ränterisk
Koncernens ränterisk för negativ förändring till följd av räntesväng-
ningar av räntebärande tillgångar och skulder.

Lån som löper med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk 
avseende kassaflöde. Lån som löper med fast ränta utsätter kon-
cernen för ränterisk avseende verkligt värde. Koncernens upplåning 
löper till rörlig ränta. Koncernen har som policy att ha en räntebind-
ningstid som inte överstiger 12 månader. Per den 31 december 2019 
uppgick den återstående räntebindningstiden till ca 0,37 månader. 
Under 2019 bestod koncernens upplåning i rörlig ränta av USD och 
EUR. Koncernens räntebärande tillgångar är i form av lån till när-
stående bolag samt i mindre utsträckning kortfristiga placeringar i 
likvida medel.

Koncernens utestående upplåning per balansdagen för lån upp-
tagna hos kreditinstitut, uppgår till 13 471 (7 371) MSEK. Koncernens 
lånevillkor, effektiv ränta samt lånens förfallostruktur framgår av 
not 25.

Om räntorna på upplåning uttryckt i SEK under året varit 1,0 pro-
cent högre/lägre med alla andra variabler konstanta, hade resulta-
tet efter skatt för räkenskapsåret varit 106 (57) MSEK lägre/högre.

Kreditrisk
Kreditrisker uppstår genom placeringar i likvida medel, derivat-
instrument samt kreditexponeringar gentemot det stora antalet 
kunder till vilka försäljning sker på kredit. För att begränsa dessa 
exponeringar finns koncerngemensamma kreditpolicys, vilka bland 
annat innebär att endast banker och finansinstitut accepteras som 
av Standard and Poors’ eller motsvarande oberoende värderare, 
fått lägst kreditrating ”A”. Individuella risklimiter fastställs baserat 
på interna eller externa kreditbedömningar. Koncernen arbetar 
också med säkerheter i form av bl.a. Letter of Credits, bank-
garantier,  depositioner och moderföretagsborgen. Användningen 
av kreditgränser följs upp regelbundet. Kreditrisken kontrolleras på 
koncernnivå av en kreditkommitté.

Merparten av kreditexponeringen beloppsmässigt är gentemot 
finansiellt starka oljebolag. Baserat på den analys som koncernen 
löpande gör av sina kunder bedöms kreditkvaliteten som god. 
Koncernen har en avsättning till osäkra fordringar om 37 (10) MSEK, 
att jämföra med försäljningsintäkter om 84 694 (92 553) MSEK. För 
vidare information se även not 20.

Avseende handel med oljederivat är det andra oljebolag, banker 
och tradingbolag som agerar motpart. För att begränsa motparts-
risker med handel av oljederivat ingår företaget s.k. ISDA-avtal.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att koncernen inte har möjlighet att bedriva 
sin verksamhet på grund av bristande likvid. Likviditetsrisk hanteras 
genom att koncernen innehar tillräckligt med likvida medel och 
kortfristiga placeringar med en likvid marknad och tillgänglig finan-
siering genom avtalade kreditfaciliteter. Koncernen betalar månat-
ligen ca 1 401 (1 388) MSEK i form av punktskatter och moms vilket 
i kombination med fluktuationer i inköps- och försäljningsmönster 
kan ställa krav på tillgänglighet av korta lånekrediter. 

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder 
och nettoreglerade derivatinstrument som utgör finansiella skulder, 
uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den 
avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de 
avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena och således överens-
stämmer dessa ej med de belopp som återfinns i balansräkningen. 
De belopp som förfaller inom 12 månader överensstämmer med 
bokförda belopp, eftersom diskonteringseffekten är oväsentlig.

Koncernen har som policy att omförhandling av lån ska ske 
 senast 12 månader innan förfall.

Per 31 december 2019
Inom 

1 år
Mellan 

1 och 2 år
Mellan 

2 och 5 år
Mer än 

5 år
Skuld till kreditinstitut - - 13 417 54
Leasingskuld 204 149 97 178
Oljederivat 25 - - -
Leverantörsskulder 2 606 - - -
Övriga skulder 1 836 - - -

Per 31 december 2018
Inom 

1 år
Mellan 

1 och 2 år
Mellan 

2 och 5 år
Mer än 

5 år
Skuld till kreditinstitut 488 6 883 18 –
Oljederivat 1 – – –
Leverantörsskulder 2 709 – – –
Övriga skulder 1 573 – – –

I koncernen finns syndikerade banklån som omfattas av en klausul 
om krav på uppfyllande av ett antal nyckeltal (s.k. covenants). 

Hantering av kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncer-
nens tillgång till kapitalmarknader och att upprätthålla en optimal 
kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere och att 
balansera bolagets affärsrisk med kostnaden för kapital. 

Styrelsen bevakar löpande koncernens finansiella ställning och 
nettoskuld mot förväntad framtida lönsamhet och kassaflöde, 
investerings- och expansionsplaner samt utvecklingen på ränte- och 
kreditmarknaderna. 

Koncernens skuldsättningsgrad framgår av tabellen nedan;

2019 2018
Total upplåning 14 119 7 388
Avgår; likvida medel -2 018 –292
Nettoskuld 12 101 7 096
Totalt eget kapital 10 669 12 890
Totalt kapital 22 770 19 987
Skuldsättningsgrad 53% 36%

Nettoskulden är exklusive kapitaliserad lånekostnad 295 (189) MSEK.

Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde på instrument som handlas på en aktiv  marknad 
 baseras på noterade marknadspriser på balansdagen. Det 
 noterade marknadspriset som används för koncernens finansiella 
tillgångar är den aktuella köpkursen. Verkligt värde för oljederivat 
fastställs genom användning av noterade kurser för oljeterminer på 
balansdagen.

Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en 
aktiv marknad (exempelvis OTC-derivat) fastställs med hjälp av 
värderingstekniker. Verkligt värde för ränteswappar beräknas som 
nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden. Onoterade innehav i 
övrigt värderas till anskaffningsvärde då verkligt värde inte kan tas 
fram på ett tillförlitligt sätt.

Verkligt värde på upplåning beräknas, i upplysningssyfte,  genom 
att diskontera det framtida kontrakterade kassaflödet till den 
 aktuella marknadsränta som är tillgänglig för koncernen för liknande 
 finansi ella instrument.

Redovisat värde, efter eventuella nedskrivningar, för kundford-
ringar och leverantörsskulder förutsätts motsvara deras verkliga 
värden, eftersom dessa poster är kortfristiga till sin natur. Verkligt 
värde på finansiella skulder beräknas, för upplysningssyfte, genom 
att diskontera det framtida kontrakterade kassaflödet till den 
 aktuella marknadsränta som är tillgänglig för koncernen för lik-
nande finansiella instrument.

Not 2. Forts.
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Not 3.  Viktiga uppskattningar och bedömningar  
för redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras 
på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på 
framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 

Viktiga uppskattningar och antaganden för 
 redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga 
resultatet. 

De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag 
nedan.

Goodvill
Om den uppskattade diskonteringsräntan före skatt som tillämpats 
för diskonterade kassaflöden för den kassagenererande enhet som 
utgörs av Varuförsörjning hade varit 2 procent högre än ledningens 
bedömning, skulle koncernen inte behöva göra någon nedskrivning 
av goodwill.

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Varulagret är känsligt för svängningar i 
marknadspris. Om marknadspriserna sjunker jämfört med anskaff
ningsvärdet i slutet av redovisningsperioden kan koncernen behöva 
göra en nedskrivning av varulagrets redovisade värde.

Pensioner
Pensionsförpliktelserna baserar sig på aktuariella beräkningar som 
utgår från antaganden om diskonteringsränta, förväntad avkastning 
på förvaltningstillgångarna, inflation samt förväntad livslängd.

Den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar fastställs 
genom beaktande av förväntad avkastning på de tillgångar som 
omfattas av den aktuella investeringspolicyn. Förväntad avkast
ning på placeringar med fast ränta baseras på den avkastning som 
erhålls om dessa värdepapper hålls till förfall. Förväntad avkastning 
på aktier och fastigheter baseras på den långfristiga avkastning 
som förekommit på respektive marknad.

Avsättningar för miljöåtaganden
Avsättningar görs för miljöåtaganden för kända och planerade 
saneringsarbeten. En eventuell framtida nedläggning av verksam
heter inom koncernen kan innebära krav på sanering och åter
ställningsarbeten. Detta bedöms dock ligga långt fram i tiden och 
de eventuella framtida utgifterna för detta bedöms inte kunna 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Sådana eventuella miljöåtaganden 
ingår inte i koncernens avsättningar i balansräkningen och ej heller 
som eventualförpliktelser.

Viktiga bedömningar vid tillämpning av företagets 
 redovisningsprinciper
Funktionell valuta 
Preem har betydande kassaflöden i USD. Vid bedömning av företa
gets funktionella valuta har ledningen utvärderat de kriterier som 
föreligger i IAS 21 kring fastställande av funktionell valuta. Ledning
en har gjort bedömningen, efter noga övervägande av samtliga 
indikatorer, att Preems funktionella valuta är SEK.

Not 4.  Segmentrapportering
Rörelsesegment
Koncernen består av två rörelsesegment;

Varuförsörjning
Till de två raffinaderierna Preemraff Lysekil och Preemraff  Göteborg, 
köps råolja som raffineras till färdiga oljeprodukter. Ca 61 (60) pro
cent av  produktionen exporteras till i huvudsak den nordeuropeiska 
marknaden. Den del av produktionen som säljs i Sverige, säljs dels 
genom egna marknadskanaler dels genom andra oljeföretag. 

Marknad
Via detta segment säljs raffinerade oljeprodukter som köps från 
segmentet Varuförsörjning. Försäljningen sker till konsumenter 
via företagets stationsnät samt till företag och konsumenter via 
direktförsäljning.

Internprissättning
Priserna sätts på marknadsmässiga grunder till priser som baseras 
på officiella noteringar på oljemarknaden.

Resultat per segment
Nedan presenteras den information som ledande befattnings
havare regelbundet följer upp i koncernen.

2019
Försäljningsintäkter

Varu för
sörjning Marknad

Totalt  
fördelat per 

segment
Segmentens totala 
försäljningsintäkter 77 261 28 222 105 482
Försäljning mellan segment 20 800 -86 -20 886
Externa försäljningsintäkter 56 461 28 136 84 597
Kursdifferenser 97
Totala externa försäljningsintäkter 84 694

Rörelseresultat
Varu för
sörjning Marknad

Totalt 
fördelat per 

segment
Rörelseresultat per segment 2 834 277 3 111
varav avskrivningar 1 197 243 1 440

2018
Försäljningsintäkter

Varu för
sörjning Marknad

Totalt fördelat 
per  

segment
Segmentens totala 
försäljningsintäkter 89 467 23 875 113 342
Försäljning mellan segment –20 899 –1 –20 900
Externa försäljningsintäkter 68 568 23 874 92 442
Kursdifferenser 111
Totala externa försäljningsintäkter 92 553

Rörelseresultat
Varu för
sörjning Marknad

Totalt fördelat 
per  

segment
Rörelseresultat per segment 2 646 499 3 146
varav avskrivningar 876 144 1 020

Avstämning mot koncernens resultat före skatt 2019 2018
Rörelseresultat för rapporterade segment 3 111 3 146
Kursdifferenser vid köp och försäljning av oljepro
dukter 207 –544
Valutapåverkan på normalvarulager  799
Avskrivningar Corporate Center 80 –10
Övrigt1) 1 040 –959
Totalt rörelseresultat 1 785 2 431
Ränteintäkter 13 8
Räntekostnader -468 –284
Valutakursdifferens -66 –291
Övrigt finansnetto 343 –118
Resultat före skatt 922 1 746

1) Avser främst Corporate Center. 
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Övrig information avseende försäljning
Försäljningsintäkterna kommer till största delen från varuförsäljning 
av oljeprodukter. 

2019 2018
Varuförsäljning av oljeprodukter 84 385 92 499
Övrigt 309 55
Totala externa försäljningsintäkter 84 694 92 553

Intäkter på 6 168 (6 593) MSEK kommer från en enskild kund och 
 intäkterna ingår i segmentet Varuförsörjning.

Investeringar 
Varuför
sörjning Marknad Övrigt1)

Kon 
cernen

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 2019 2 251 126 41 2 418
Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 2018 1 575 221 1 1 797
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 2019  6 152 158
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 2018 – 2 263 265
Investeringar i intresse
företag 2019 23 20  43
Investeringar i intresse
företag 2018 – – 25 25

1) Avser främst Corporate Center. 

Fördelning på geografiska områden
Den information som presenteras avseende intäkter avser de 
geografiska områdena grupperade efter var kunden är belägen. 
Informationen avseende segmentens tillgångar är baserad på geo
grafiska områden grupperade efter var tillgångarna är lokaliserade. 
I tabellen nedan avses med övriga Norden främst Danmark och med 
övriga länder främst Tyskland, Frankrike och Nordamerika.

2019

Extern försäljning

Totalt

Immateriella och  
materiella anlägg

nings tillgångar
Varu för
sörjning Marknad

Sverige 11 664 21 459 33 123 13 603
Norge 4 070 5 801 9 870 39
Övriga Norden 5 359  5 359 
Nederländerna 7 110  7 110 
Storbritannien 8 635  8 635 
Övriga länder 20 598  20 598 
Koncernen 84 694 13 642

2018

Extern försäljning

Totalt

Immateriella och  
materiella anlägg

nings tillgångar
Varu för
sörjning Marknad

Sverige 13 565 21 746 35 311 11 751
Norge 1 665 2 129 3 794 38
Övriga Norden 5 742 – 5 742 –
Nederländerna 20 687 – 20 687 –
Storbritannien 10 789 – 10 789 –
Övriga länder 16 230 – 16 230 –
Koncernen 92 553 11 789

Not 5.  Bruttoresultat
Köp och försäljning av oljeprodukter på marknaden är i allt väsent
ligt dollarbaserad. Kursdifferenser vid försäljning redovisas under 
nettoomsättning och kursdifferenser vid inköp redovisas under 
kostnad för sålda varor. I koncernens bruttoresultat ingår kurs
differenser vid och köp och försäljning av oljeprodukter till netto  
–207 (-544) MSEK. 

Denna not avser även moderföretaget.

Not 6.  Arvode till revisorer
2019 2018

KPMG
Revisionsuppdrag 4 4
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  –
Skatterådgivning 1 1
Övriga tjänster 1 1

6 6

Not 7.   Anställda, personalkostnader och ledande 
befattningshavares ersättningar

2019 2018

Löner och 
andra 

ersättningar

Sociala  
kostnader 

(varav 
pensions

kostnad)

Löner och 
andra 

ersättningar

Sociala  
kostnader  

(varav 
pensions

kostnad)
Moderföretaget 998 537 907 489

(176) (161)
Koncernföretag 23 6 12 4

(1) (1)
Koncernen totalt 1 021 544 919 494

(177) (162)

1)   Av moderföretagets pensionskostnader avser 8,0 (10,7) MSEK gruppen VD, styrelse 
och andra ledande befattningshavare.

2)  Av koncernens pensionskostnader avser 8,0 (10,7) MSEK gruppen VD, styrelse och 
övriga ledande befattningshavare.

2019 2018
Styrelse,  

VD och övriga 
ledande 

befattnings
havare

Övriga
anställda

Styrelse,  
VD och övriga 

ledande 
befattnings

havare
Övriga

anställda
Moderföretaget 42 954 41 865
Koncernföretag 
i Sverige – 7 – 8
Koncernföretag 
utomlands 2 12 1 4
Koncernen totalt 44 973 42 877

Ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses dels högsta ledningen, dels 
andra ledande befattningshavare. I gruppen högsta  ledningen 
inräknas styrelsens ordförande, andra styrelseledamöter som 
uppbär ersättning från företaget utöver gängse styrelsearvode och 
som inte är anställda i företaget samt verkställande direktören tillika 
koncernchef. I gruppen andra ledande befattningshavare ingår 10 
(8) tjänstemän som ingår i Preem ABs koncernledning tillsammans 
med verkställande direktören, varav 10 (7) är anställda i Preem. 
 Totalt i gruppen ledande befattningshavare ingår styrelseleda
möter inklusive ordförande och verkställande direktören (7 perso
ner) samt övriga ledande befattningshavare tillika moderföretagets 
koncernledning (10 personer).

Not 4. Forts.
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2019
Ersättningar och förmåner 

Grundlön/
Styrelsearvode

Rörlig 
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions-
kostnad

Övrig 
ersättning Summa

Styrelsens ordförande 0,9 - - - - 0,9
Övriga styrelseledamöter (6 st) 2,6 - - - - 2,6
Verkställande direktören 11,5 4,8 0,1 0,0 - 16,5
Andra ledande befattningshavare (10 st) 17,9 3,4 1,1 8,0 - 30,3

32,9 8,2 1,2 8,0 - 50,3

Totalt har 3,5 MSEK betalats ut i styrelsearvoden, som ingår i alla poster utom i andra ledande befattningshavare, varav en ledamot har erhållit 
0,9 MSEK, två ledamöter har erhållit 0,5 MSEK och fyra ledamöter har erhållit 0,4 MSEK.
Ersättning till ett närstående bolag till styrelsens ordförande har lämnats under året. Se vidare not 33.

2018
Ersättningar och förmåner 

Grundlön/
Styrelsearvode

Rörlig 
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions-
kostnad

Övrig 
ersättning Summa

Styrelsens ordförande 1,0 – – – – 1,0
Övriga styrelseledamöter (8 st) 3,6 – – – – 3,6
Verkställande direktören 9,1 4,7 0,1 3,9 – 17,9
Andra ledande befattningshavare (7 st) 15,7 5,4 0,9 6,8 – 28,8

29,4 10,1 1,0 10,7 – 51,3

Totalt har 4,6 MSEK betalats ut i styrelsearvoden, som ingår i alla poster utom i andra ledande befattningshavare, varav en ledamot har 
erhållit 1,0 MSEK, två ledamöter har erhållit 0,5 MSEK, fem ledamöter har erhållit 0,4 MSEK, fyra ledamöter har erhållit 0,4 MSEK och två 
ledamöter har erhållit 0,3 MSEK. 

Tabellerna ovan avser moderföretaget.

Not 7. Forts.

Pensioner
Pension till VD utges som bruttolön enligt individuellt avtal. För 
andra ledande befattningshavare gäller allmän pensionsplan samt 
i förekommande fall individuella lösningar. Samtliga pensions-
förmåner är oantastbara, d v s ej villkorade av framtida anställning.  
Se även not 23 Pensionsförpliktelser.

Avgångsvederlag 
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en uppsäg-
ningstid om 6 månader. 

Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en 
uppsägningstid om maximalt 12 respektive 6 månader. Vid uppsäg-
ning från f  öretagets sida erhålls betald uppsägningstid som uppgår 
maximalt till 24 månader. Vid uppsägning från ledande befattnings-
havarens sida utgår  inget avgångsvederlag.

Könsfördelning i företagsledningen

2019
Andel 

kvinnor

2018
Andel 

kvinnor
Styrelsen 0% 0%
Andra ledande befattningshavare 36% 33%

Denna tabell avser även moderföretaget.

Medelantal anställda

2019 2018

 Antal
anställda

Varav 
män

procent
 Antal

anställda

Varav 
män

procent
Moderföretaget
Sverige 1 493 74% 1 454 69%

Koncernföretag
Sverige 25 28% 14 21%
Norge 18 78% 15 73%
Koncernen totalt 1 536 73% 1 483 69%

Not 8.  Avskrivningar
Fördelning av avskrivningar 2019 2018
Immateriella anläggningstillgångar 175 36
Byggnader och markanläggningar 227 102
Maskiner och andra tekniska anläggningar 714 576
Revisionsbesiktning 245 219
Inventarier, verktyg och installationer 160 105

1 520 1 037

Fördelning per funktion
Kostnad för sålda varor 1 217 877
Försäljningskostnader 245 142
Administrationskostnader 57 18

1 520 1 037

Not 9.  Kostnader fördelade på kostnadsslag
2019 2018

Varukostnad 77 206 84 851
Kostnader för ersättning till anställda 1 567 1 417
Avskrivningar 1 520 1 037
Övriga kostnader 3 284 3 259

83 577 90 565
Avstämning mot rapport över totalresultat
Kostnad för sålda varor 81 291 88 529
Försäljningskostnader 1 004 913
Administrationskostnader 1 282 1 123

83 577 90 565

Not 10.  Övriga rörelseintäkter
2019 2018

Värmeleveranser 61 72
Hyresintäkter 117 114
Hamnintäkter 50 71
Lagringsintyg 166 134
Serviceersättning 4 15
Försäkringsersättning 246 -
Övrigt 23 38

668 443

Ersättningar till ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode  enligt 
 bolagsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för 
kommitté arbete. Ersättning till verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, 
övriga förmåner samt pension. Fördelningen  mellan grundlön och 
rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar 

och befogenhet. För verkställande direktören är den rörliga ersätt-
ningen maximerad till 30 procent av grundlönen. För andra ledande 
befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till en fastställd 
maximerad procent av grundlönen. Pensionsförmåner och övriga 
förmåner till verkställande direktören och andra ledande befatt-
ningshavare utgår som en del av den totala ersättningen. Övriga 
förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil.
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Not 11.  Finansnetto
2019 2018

Ränteintäkter från instrument värderade till  
upplupet anskaffningsvärde 13 8
Övrigt 0 3
Finansiella intäkter 13 11

Räntekostnader på förmånsbestämd ofonderad  
pensionsförpliktelse –5 –4
Räntekostnader från instrument värderade till 
upplupet anskaffningsvärde1) –687 –280
Räntekostnad leasingskuld -23 -
Netto valutakursförändring –66 -291
Övrigt –95 –121
Finansiella kostnader –876 –697
Finansnetto –863 –685
1)  Varav räntekostnader från periodiserade transaktionsutgifter i samband med 

 upptagande av lån som redovisas enligt effektivräntemetoden 216 (102) MSEK.

Nettoförlust på oljederivat värderade till verkligt värde, redovisade 
som kostnad för sålda varor i årets resultat, uppgår till 487 MSEK 
jämfört med föregående års vinst på 753 MSEK. Finansnettot har 
belastats med en avsättning om 0 (0) MSEK avseende Preems for-
dran på Corral Morocco Gas & Oil vilket är ett netto av kapitaliserad 
ränteintäkt om 31 (157) MSEK och avsättning om 31 (157) MSEK.

Not 12.  Skatt
Aktuell skattekostnad(-)/ skatteintäkt(+) 2019 2018
Periodens skattekostnad –224 –253
Skattekostnad hänförligt till tidigare år -87 0

–311 –253

Uppskjuten skattekostnad(-)/ skatteintäkt(+)
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader –28 -36
Uppskjuten skatt till följd av ändrade skattesatser - 53
Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag –2 -35
Totalt redovisad skattekostnad –340 –271

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt 922 1 746
Inkomstskatt beräknad enligt nationella skattesat-
ser för resultat i respektive land –197 –384
Andra icke avdragsgilla kostnader –64 –-66
Ej skattepliktiga intäkter 3 123
Skattepliktiga intäkter som inte ingår i resultatet 0 -4
Skatt hänförlig till tidigare år –87 –1
Övriga skattemässiga justeringar 6 60
Redovisad skatt –340 –271

Skatteposter redovisade direkt mot  
eget kapital
Aktuell skatt i lämnade koncernbidrag 152 231

Vägd genomsnittlig skattesats uppgår till 36,9 (15,5) procent.

2019
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Upp-
skjuten 
skatte-
fordran

Upp-
skjuten 
skatte-

skuld
Immateriella tillgångar -  –19
Byggnader och mark - –34
Maskiner och inventarier - –830
Underskottsavdrag 7 –
Övrigt - –1
Nettofordran/skuld –879

2018
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Upp-
skjuten 
skatte-
fordran

Upp-
skjuten 
skatte-

skuld
Immateriella tillgångar – –34
Byggnader och mark - –23
Maskiner och inventarier – –725
Underskottsavdrag 0 –
Övrigt 4 –75
Nettofordran/skuld –853

Förändring av uppskjuten 
skatt i temporära skillnader 
och  underskottsavdrag

Belopp
vid årets 

ingång

Redovisat
i årets 

resultat

Övriga
föränd-

ringar 

Belopp
vid årets 

utgång
Immateriella tillgångar -34 9 6 –19
Byggnader och mark -23 –11 – –34
Maskiner och inventarier –725 -105 – –830
Övrigt –71 74 -2 –1
Summa temporära skillnader –853 -33 4 –882
Underskottsavdrag - -3 10 7

–853 –36 14 –879

Från och med 1/1 2019 är skattesatsen i 21,4 procent i Sverige och  
22 procent i Norge.

Not 13.  Valutakursdifferenser i årets resultat
Valutakursdifferenser, netto, har redovisats i årets resultat enligt 
följande:

2019 2018
Nettoomsättning 97 111
Kostnad för sålda varor -304 –655
Finansiella poster -66 –291

-273 –835

Not 14.  Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 2019 2018
Ingående anskaffningsvärden 308 308
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 308 308

Redovisat värde vid periodens slut 308 308

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Identifierad goodwill är i sin helhet hänförlig till koncernens kassa-
genererande enhet (KGE) Varuförsörjning och Sverige. 

Återvinningsbart belopp för en KGE fastställs baserat på 
 beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från upp-
skattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella 
budgetar som godkänts av företagsledningen och som täcker en 
5-årsperiod. Kassaflöden bortom 5-årsperioden extrapoleras med 
hjälp av bedömd tillväxttakt enligt uppgift nedan. Tillväxttakten 
överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för marknaden där 
segmentet Varuförsörjning verkar.

Väsentliga antaganden som använts för  
beräkningar av nyttjandevärden

Varuför-
sörjning

Genomsnittlig raffineringsmarginal i dollar per fat för  
perioden 6,29-7,29
Genomsnittlig tillväxttakt för extrapolering bortom  
budgetperiod 1%
Diskonteringsränta före skatt 8%

Ledningen har fastställt den budgeterade raffineringsmarginalen 
baserat på tidigare resultat och sina förväntningar på marknads-
utvecklingen. Den vägda genomsnittliga tillväxttakt som används 
överstiger inte de prognoser som finns i branschrapporter. De 
diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar 
specifika risker som gäller för de olika segmenten.
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Inget nedskrivningsbehov har identifierats för goodwill. Detta 
även om en förändring i förutsättningarna ändras enligt följande: 
Raffineringsmarginal 20 procent lägre, tillväxttakt –1 procent enhet 
samt en diskonteringsränta på 2 procent enheter högre för respek-
tive segment.

Pågående nyanläggningar 2019 2018
Ingående anskaffningsvärde 779 521
Årets investeringar 157 265
Färdigställande av pågående nyanläggningar -923 –8
Årets valutakursdifferenser 0 1
Redovisat värde 13 779

Övriga immateriella anläggningstillgångar 2019 2018
Ingående anskaffningsvärden 173 163
Rörelseförvärv 0 –
Färdigställande av pågående nyanläggningar 923 8
Årets valutakursdifferenser 5 3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 101 173

Ingående avskrivningar 44 10
Årets avskrivningar 175 36
Årets valutakursdifferenser -1 –1      
Utgående ackumulerade avskrivningar 218 44

Redovisat värde vid periodens slut 883 129

Årets aktiverade räntekostnader hänförliga till immateriella 
anläggnings tillgångar uppgår till 9 (23) MSEK och avser i huvudsak 
ett större IT- projekt. Genomsnittlig räntesats är 6,2 (6,3) procent.

Utsläppsrätter

Ingående balans 2019 2 061 144
Antal tilldelade rätter avseende 2019 1 857 708
Antal förbrukade rätter avseende 2018 som annullerades 
2019 -2 161 082
Inköp av utsläppsrätter 2019 1 700 000
Försäljning av utsläppsrätter1) -3 400 000
Resultat swap-affär 2019 0
Utgående balans 2019 57 770
Antal tilldelade rätter avseende 2020 1 814 579
Resultat swap-affärer 2020 0
Behållning före annullering 2020 1 872 349
Prel. antal förbrukade rätter 2019 som annulleras  
30 april 2020 -1 720 587
Prel. behållning efter 30 april 2020 151 762

1) Av försäljningen 2019 tillhör 1,7 miljoner ton en affär där återköpet är fastställt under 
2020. Priset för återköpet är säkrat i affären.

För innevarande handelsperiod 2013–2020 minskar koncernens 
balans konto av utsläppsrätter gradvis och prognostiseras i 
slutet av perioden till noll. Underskott till och med 2020 tros vara 
400 000 ton, ett underskott som prissäkrats med köp av futures. 
Ansökan om kapacitetsökning för HPU-anläggningen i Göteborg 
kommer att  göras i januari 2020. Ny tilldelning av utsläppsrätter 
för  anläggningen väntas godkännas och kompensera för ökade 
utsläpp varpå vi behåller aktuell prognos för perioden. 

Fas 4, handelsperiod 2021–2030 är numera till stora delar känd. 
Preem som raffineringsverksamhet får fortsatt fri tilldelning i fas 4. 
Fjärrvärme får fortsatt 30% fri tilldelning t.o.m. 2030. Tilldelning för fas 
4 beror på vart branschen hamnar i det givna intervallet 0,2%–1,6%.

Driftdata kommer att samlas in från alla industriella verksam-
heter i Europa med fri tilldelning varpå minskningen sätts utifrån 
hur  branschen har presterat. Ju bättre industrin har preseterat ju 
snabbare kommer den fria tilldelningen minska mellan 2021–2030. 
Terminspriserna för utsläppsrätter har pendlat under året mellan 
20€ till 30€. Prisutveckling av utsläppsrättigheter grundar sig främst 
på de fundamentala förändringarna i handelssystemet. Sedan den 
1 januari 2019 så har det stora överskottet av rättigheter i systemet 
börjat tas bort.

Not 15.  Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2019 2018
Ingående anskaffningsvärde 3 267 2 969
Leasing 462 -
Årets investeringar 21 46
Rörelseförvärv - 6
Försäljningar/Utrangeringar -50 –55
Färdigställande av pågående nyanläggningar 181 296
Årets valutakursdifferenser 1 5
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 882 3 267

Ingående avskrivningar 1 655 1 604
Försäljningar/Utrangeringar -43 –51
Årets avskrivningar 227 102
Årets valutakursdifferenser 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 1 839 1 655

Redovisat värde 2 043 1 612

Maskiner och andra tekniska anläggningar1) 2019 2018
Ingående anskaffningsvärde 16 010 17 885
Omklassificering 58 -
Försäljningar/Utrangeringar -67 –2 376
Färdigställande av pågående nyanläggningar 2 737 501
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 739 16 010

Ingående avskrivningar 10 810 12 572
Omklassificering 54 -
Försäljningar/Utrangeringar -49 –2 338
Årets avskrivningar 714 576
Utgående ackumulerade avskrivningar 11 528 10 810

Redovisat värde 7 211 5 200
1) I planenligt restvärde ingår ädelmetaller med 143 (143) MSEK.

Revisionsbesiktning 2019 2018
Ingående anskaffningsvärden 1 084 1 466
Utrangeringar - –402
Färdigställande av pågående nyanläggningar 860 20
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 944 1 084

Ingående avskrivningar 645 828
Utrangeringar - –402
Årets avskrivningar 245 219
Utgående ackumulerade avskrivningar 889 645

Redovisat värde 1 055 440

Inventarier, verktyg och installationer 2019 2018
Ingående anskaffningsvärde 1 526 1 556
Leasing 334 -
Årets investeringar 5 3
Försäljningar/Utrangeringar -80 –99
Färdigställande av pågående nyanläggningar 62 67
Omklassificering -58 –
Årets valutakursdifferenser 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 789 1 526

Ingående avskrivningar 1 180 1 170
Försäljningar/Utrangeringar -76 –96
Årets avskrivningar 160 105
Omklassificering -54 –
Årets valutakursdifferenser 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 1 210 1 180

Redovisat värde 579 347

Not 14. Forts.
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Not 16.  Andelar i intressebolag

Svenska företag Org nr Säte
Antal 

aktier
Ägar- 

andel, %
Redovisat

värde
AB Djurgårdsberg 556077-3714 Stockholm 366 37 0
Göteborgs Smörjmedelsfabrik, Scanlube AB 556287-6481 Göteborg 50 000 50 25
SunPine AB 556682-9122 Piteå 16 685 25 228
Lignolproduktion AB 559095-1116 Stockholm 249 999 25 25
Biozin Holdings AS N/A Oslo 46 112 21 18
SunCarbon AB 556972-7315 Lund 600 33 5

3021)

1)  Pyrocell AB ägs till 50% (36 MSEK) och har klassificerats som dotterbolag i koncernen. Redovisas enligt klyvningsmetoden. Information om innehavet i Pyrocell AB  
finns i not 115.

2019 Tillgångar Skulder Eget kapital Intäkter Nettoresultat
AB Djurgårdsberg 4 4 0 5 0
Göteborgs Smörjmedelsfabrik, Scanlube AB 163 98 65 440 0
SunPine AB 978 286 692 1 436 78
Lignolproduktion AB 52 52 0 0 0
Biozin Holdings AS 12 7 5 0 1
Sun Carbon AB 8 2 6 3 -5

2018 Tillgångar Skulder Eget kapital Intäkter Nettoresultat
AB Djurgårdsberg 3 3 0 5 0
Göteborgs Smörjmedelsfabrik, Scanlube AB 205 190 15 413 –1
SunPine AB 1 025 421 604 1 458 179
Lignolproduktion AB 75 75 0 – 0

Uppgifterna ovan avser 100 procent av bolagens tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och nettoresultat.

2019 2018
Ingående balans 238 194
Utdelning - –25
Årets investering 43 25
Resultatandel 21 44
Utgående balans 302 238

Goodwill ingår med 79 MSEK.

Not 17.  Fordringar hos närstående 
2019 2018

Värde vid årets början 0 0
Årets kapitaliserade ränta 31 157
Avsättning fordran CMGO -31 –157
Värde vid årets utgång 0 0

Pågående nyanläggningar 2019 2018
Ingående anskaffningsvärde 2 975 1 978
Försäljningar/Utrangeringar 3 0
Årets investeringar 2 413 1 771
Färdigställande av pågående nyanläggningar -3 840 –774
Årets valutakursdifferenser 0 0
Redovisat värde 1 550 2 975

Årets aktiverade räntekostnader uppgår till 22 (18) MSEK och avser 
i huvudsak balansposten ”Pågående nyanläggning”. Genomsnittlig 
räntesats är 3,5 (3,4) procent.

Not 15. Forts.

Fordran på närstående avser räntebärande fordran på det närstå-
ende företaget Corral Morocco Gas & Oil AB (CMGO). I bokslutet 
2016 gjordes en avsättning om 1 724 MSEK avseende Preems fordran 
på CMGO baserat på det bedömda värdet på bolagets tillgångar. 
Fordran efter avsättning uppgår till 0 MSEK, men belöpte med en 
marknadsbaserad fast ränta om 5 procent på ursprunglig fordran 
om 3 136 MSEK till 2019-03-31. Från 2019-04-01 utgår inte längre nå-
gon ränta. Ingen säkerhet finns på koncernens fordran mot CMGO.
CMGO.s möjlighet att återbetala medel till Preem på ovan nämnda 
fodran är avhängig framgång i den rättsprocess, avseende ägande-
rätten till de marockanska företaget SAMIR, som CMG0 (genom sitt 
dotterföretag Corral Morocco Holdings AB), i början av 2018 initeri-
ade mot Marocko vid ICSID (International Center for Settlement of 
Investment Disputes) i Washington. I maj 2019 beslutade styrelsen 
att Preems finansiella stöd till CMGO:s process mot marockanska 
staten vid ICSID (samt diverse andra rättsliga processer relaterade 
till SAMIR) som intitierades under 2018 skulle avvecklas.
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Not 18. Övriga aktier och andelar
2019 2018

Redovisat värde vid periodens början 11 26
Nedskrivning - –20
Avyttring -10 -
Resultat - 5
Redovisat värde vid periodens slut 0 11

Företag Org nr Säte
Antal 

aktier/andelar
Ägar-

andel %
Redovisat

värde 
Släckmedelscentralen - SMC AB 556488-8583 Stockholm 117 12 0
SPIMFAB - SPI Miljösaneringsfond AB 556539-4888 Stockholm 1 1 0
Götene E.D.F. Elföreningen, ek förening 769000-0612 Götene 100 - 0
SSH Svensk Servicehandel 0

0

Denna not avser även moderföretaget.

Not 19.  Varulager
2019 2018

Råmaterial 5 275 3 465
Färdiga varor 7 180 7 079

12 456 10 543

I varulagrets anskaffningsvärde i koncernen ingår motsvarande 0 
(183) MSEK avseende utlånade varulagervolymer. Inlånade varu-
lagervolymer motsvarande ett totalt varulagervärde om 75 (78) 
MSEK ingår ej i varulagervärdet.

Not 20.  Kundfordringar 
2019 2018

Kundfordringar 4 671 4 332
Reserv för osäkra fordringar -37 –10
Verkligt värde på kundfordringar 4 634 4 322

Reservering för osäkra fordringar görs utifrån förväntade kreditför-
luster för återstående löptid. En fordran som är förfallen med mer 
än 90 dagar reserveras i sin helhet. Åldersanalysen av kundford-
ringar framgår nedan:

2019 2018
Mindre än 5 dagar 479 148
Mellan 6 och 30 dagar 142 134
Mellan 31 och 60 dagar 172 88
Mellan 61 och 90 dagar 49 -
Mer än 90 dagar 146 -

988 371

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:

2019 2018
Vid periodens början 10 7
Årets reservering för osäkra fordringar/återförda 
outnyttjade belopp 39 15
Årets konstaterade förluster -13 –12
Vid periodens slut 36 10

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra 
kundfordringar ingår i de funktioner de är hänförliga till i rapport 
över resultat och övrigt totalresultat. Belopp som redovisas på 
värdeminskningskontot skrivs vanligen bort när koncernen inte för-
väntas återvinna ytterligare likvida medel. I övriga kategorier inom 
kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för 
vilka nedskrivningsbehov föreligger. Den maximala  exponeringen 
för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje 
 kategori fordringar som nämns ovan.

Not 21.  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2019 2018

Upplupna intäkter 1 622 455
Förutbetald katalysator 323 161
Övrigt 379 84

2 324 700

Not 22.  Likvida medel
I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår 
följande med förfallodag kortare än tre månader efter anskaffning.

2019 2018
Kassa och bank 2 018 292

2 018 292
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Not 23.  Pensionsförpliktelser
Förmånsbestämda förpliktelser och värdet av förvaltningstillgångar

Helt eller delvis fonderade förpliktelser: 2019 2018
Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser 712 654
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde -670 –634
Netto helt eller delvis fonderade förpliktelser 42 20

Ofonderade förpliktelser:
Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda för-
pliktelser 83 84
Avsättning kapitalförsäkring 61 55
Nettobelopp i balansräkningen  
(förpliktelse +, tillgång –) 185 159

Nettobeloppet redovisas i följande  
poster i balansräkningen:
Pensionsförpliktelser 185 159

Nettobeloppet fördelar sig på  
följande länder:
Sverige 185 159

Pensionskostnad
De belopp som redovisas i resultatet är följande:
Förmånsbestämda planer
Räntekostnad 16 16
Verkligt värde på förvaltningstillgångar -14 –15
Summa kostnad förmånsbestämda planer 2 1

Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat är 
följande:
Aktuariella vinster/förluster på förmånsbestämda 
pensionsplaner -23 –47
Skatt hänförlig till poster avseende övrigt  
totalresultat 5 10
Summa övrigt totalresultat för året, netto efter 
skatt

-18 –37

Förändring i den förmånsbestämda  
förpliktelsen under året är följande:
Bruttobelopp i balansräkningen vid årets ingång 738 711
Utbetalning av ersättningar -29 –29
Räntekostnad 16 16
Aktuariell vinst (–) eller förlust (+) för året på 
förpliktelsen:
Omvärderingar 5 10
Akturariella vinster och förluster på ändrade  
finansiella antaganden 61 28
Erfarenhetsbaserade justeringar 4 3
Bruttobelopp i balansräkningen vid årets utgång 794 738

Nuvärdet av förpliktelsen fördelar sig på planens  
medlemmar enligt följande: 
Aktiva medlemmar: 0% (0%) 
Fribrevshavare: 56% (58%) 
Ålderspensionärer: 44% (42%) 

Avgifter för förmånsbestämda planer beräknas uppgå till 0 MSEK 
2019 då övergång skett till Alecta per 1 januari 2008 och den 
tidi gare planen lagts i fribrev. Till den avgiftsbestämda pensions-
planen betalar koncernen fasta avgifter till en separat juridisk 
enhet  (Alecta). Koncernen har inte några rättsliga eller informella 
för pliktelser att betala ytterligare avgifter om inte denna juridiska 
enhet har  tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till 
 anställda som hänger samman med de anställdas tjänst göring 
under inne varande eller tidigare perioder. 

Förändring i verkligt värde på förvaltnings-
tillgångar under året är följande: 2019 2018
Bruttobelopp i balansräkningen vid årets ingång -634 –652
Utbetalningar av ersättningar 22 21
Verkligt värde på förvaltningstillgångar -14 –15
Aktuariell vinst (+) eller förlust (–) för året på 
förvaltningstillgångarna -44 11
Bruttobelopp i balansräkningen vid årets utgång -670 –634

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar uppgick till 57 (4) MSEK.

Aktuariella antaganden 2019 2018
Diskonteringsränta 1,45% 2,20%
Framtida löneökningar Ej tillämplig Ej tillämplig
Personalomsättning Ej tillämplig Ej tillämplig
Inflation 1,80% 2,00%
Förväntad genomsnittlig återstående tjänst-
göringstid Ej tillämplig Ej tillämplig
Livslängdsantagande DUS 14 tjm DUS 14 tjm
Förpliktelsens duration 16 15

Förvaltningstillgångarna består  
av följande:
Räntebärande värdepapper 56% 55%
Aktier 30% 33%
Fastigheter 14% 12%

100% 100%

Den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar fastställs 
 genom beaktande av förväntad avkastning på de tillgångar som 
omfattas av den aktuella investeringspolicyn. Förväntad avkast-
ning på placeringar med fast ränta baseras på den avkastning 
som  erhålls om dessa värdepapper hålles till förfall. Förväntad 
avkastning på aktier och fastigheter baseras på den långfristiga 
avkastning som förekommit på respektive marknad.

Känslighetsanalys
Nuvärdet av
förpliktelsen

Procentuell
förändring

Diskonteringsränta +1,0% 659 -17%
Diskonteringsränta –1,0% 966 22%
Inflation/Pensionsindexering +0,5% 879 11%
Inflation/Pensionsindexering –0,5% 718 -10%
Förväntad livslängd + 1 år 845 6%
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Not 24.  Övriga avsättningar
Återställan-
de av miljö1) Övrigt2) Summa

Ingående balans 2019 169 75 244
Årets avsättningar 20 441 461
Belopp som tagits i anspråk -15 -9 -24
Outnyttjade belopp som har 
återförts -2 -66 -68
Utgående balans 2019 173 441 614

Ingående balans 2018 63 79 142
Årets avsättningar 110 0 110
Belopp som tagits i anspråk –4 –4 –8
Utgående balans 2018 169 75 244

1)  I utgående balansen ingår en avsättning gjord i Preem AB avseende sanering av 
mark vid nedläggningen av Depån Loudden samt sanering av ett dike vid raffina-
deriet i Göteborg. Avsättningen har aktiverats som anläggningstillgång (mark och 
markanläggning) vilken beräknas avslutas i december 2021 för Loudden och 2022 
för diket vid raffinaderiet i Göteborg. Under 2019 har ytterligare avsättning gjors 
med 20 MSEK avseende sanering av mark vid Loudden.

2) I Övrigt ingår 436 MSEK som avser avsättning för kostnader för utsläppsrätter.

Not 25.  Skuld till kreditinstitut
Långfristig upplåning 2019 2018
Lån i SEK - 1 500
Lån i EUR 54 -
Lån i USD 13 417 5 383
Leasingskulder 424 -
Totala långfristiga lån och leasing 13 894 6 883
Kapitaliserade lånekostnader -295 –189
Total långfristig upplåning, netto 13 599 6 694
Depositioner 21 18
Totalt räntebärande 13 620 6 711

Kortfristig upplåning
Lån i NOK - 105
Lån i USD - 383
Leasingskulder 204 -
Totala kortfristiga lån och leasing 204 488
Kapitaliserade lånekostnader - –
Total kortfristig upplåning netto 204 488

Total upplåning koncernen 14 119 7 389
Total upplåning koncernen, netto 13 824 7 200

Amorteringsplan 2020 2021 2022 2023- Totalt
204 149 13 513 252 14 119

Lånevillkor, effektiv ränta och förfallostruktur

Långfristiga skulder  
kreditinstitut

Nominellt 
värde lokal 

valuta
Effektiv

ränta, %

Förfallostruktur  
(i MSEK)

Mindre  
än 1 år 1–5 år

– EUR, rörlig ränta 5 1,25 - 54
– USD, rörlig ränta 1 440 5,27 - 13 417
Summa lån 13 470
Kapitaliserade lånekostnader -295
Depositioner 21
Leasingskulder lång- och 
kortfristiga 628
Total upplåning inkl. leasing 
depositioner och kapitalisera-
de lånekostnader

13 824

Återstående genomsnittlig räntebindningstid per 31 december 2019 
uppgick till ca 0,37 månader.

Uppfyllnad av särskilda lånevillkor
Lån uppgående till totalt 13 417 MSEK (1 440 MUSD) utgörs av ett 
syndikerat lån och omfattas av klausul om krav på uppfyllande av 
villkor för miniminivå på eget kapital, nettoskuld i förhållande till 
eget kapital, räntetäckningsgrad samt nettoskuld i förhållande till 
EBITDA. Samt liga villkor är uppfyllda per 31 december 2019.

Not 26.  Checkräkningskredit m m
2019 2018

Beviljad kreditram checkräkning - 628
Outnyttjad del - 409
Utnyttjat kreditbelopp - 219

Övriga outnyttjade ramar 
Beviljad kreditram 1 255 3 809

1 255 3 809

Totalt outnyttjade ramar 1 255 4 218

I och med ny finansieringsstruktur finns ingen checräkningskredit.
Denna not avser även moderföretaget.

Not 27.  Derivatinstrument
2019 2018

Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder
Oljederivat 63 25 2 1

Derivatinstrument som innehas för handel klassificeras som om-
sättningstillgångar eller kortfristiga skulder. Hela det verkliga värdet 
på ett derivatinstrument klassificeras som anläggningstillgång 
eller långfristig skuld om postens återstående löptid är längre än 
12 månader, och som omsättningstillgång eller kortfristig skuld om 
postens återstående löptid understiger 12 månader.

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är 
verkligt värde på de derivatinstrument som redovisas som tillgångar 
i balans räkningen.

Oljederivat
Oljederivatkontrakt innehas främst för säkring av  prisförändringar 
i petroleumprodukter. Det nominella beloppet för utestående 
oljederivatkontrakt (inkl. utsläppsrätter samt strategisk hedge av 
normalposition i form av säljoptioner) uppgick per 31 december 
2019 till: Långa positioner 843 (225) MSEK och korta positioner 
4 043 (1 510) MSEK.

Not 28.  Övriga skulder
2019 2018

Mervärdesskatt 910 517
Punktskatter1) 768 771
Övriga skulder 151 185

1 829 1 472

1) Punktskatter avser energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt och alkoholskatt.

Not 29.  Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

2019 2018
Inköp av råolja och produkter 4 913 2 062
Personal 342 323
Räntor 8 4
Oreglerade skador 430 231
Övrigt 379 828

6 072 3 448
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Not 30.  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter 2019 2018
Fastighetsinteckningar 4 000 4 000
Företagsinteckningar 10 000 8 000
Depositioner 215 118
Kundfordringar 5 270 4 076

19 485 16 194

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för intresseföretag 46 96
Garantiåtaganden FPG/PRI 1 1

47 98

Pantsättning av fastighetsinteckningar, företagsinteckningar och 
kundfordringar avser säkerhet ställd i samband med fullgörande 
av förpliktelse av koncernens syndikerade banklån. Preem AB har 
 utöver ovanstående även pantsatt sina direktförsäkringar och 
 Preem Försäkrings AB sina återförsäkringar. Enligt det nya kredit-
avtalet är banksyndikatets representanter uppsatta som ”loss- 
payee” i förhållande till försäkringarna.

Depositionerna avser främst säkerheter utställda i samband 
med handel av oljederivat. Beloppen förfaller till betalning i de fall 
koncernen inte fullgör sina åtaganden.

Övriga eventualförpliktelser 
En framtida nedläggning av verksamheter inom koncernen kan 
innebära ett krav på sanering och återställningsarbeten. Detta  
bedöms dock ligga långt fram i tiden och de framtida utgifterna 
kan ej tillförlitligt beräknas.

Denna not avser även moderföretaget.

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
Icke kassa- 

flödes påverkande  
förändringar

IB 2019 Kassaflöden Valutakurs  
orealiserad

Övrigt UB 2019

Checkräkningskredit 219 -219 - - 0
Syndikerat banklån 7 152 6 342 -24 - 13 470
Depositioner 18 3 - - 21
Leasing - -161 -3 792 629
Summa skulder härrörande från finansieringsverksamheten 7 389 5 965 -27 792 14 119

Icke kassaflödes
påverkande  

förändringar

IB 2018 Kassaflöden 
Orealiserade valuta- 

kursdifferenser UB 2018
Checkräkningskredit 80 139 – - 219
Syndikerat banklån 5 287 1 887 –22 - 7 152
Depositioner 18 –1 0 - 18
Summa skulder härrörande från finansieringsverksamheten 5 385 2 026 –22 - 7 389

Not 31.  Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
Betalda räntor och erhållen utdelning 2019 2018
Erhållen utdelning - 25
Erhållen ränta 6 8
Erlagd ränta -504 –269

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
m.m.
Avskrivningar av anläggningstillgångar 1 520 1 037
Nedskrivningar av anläggningstillångar - 27
Nedskrivning av varulager -385 393
Orealiserade kursförluster (+) / kursvinster (-) -51 109
Orealiserade kursförluster (+) / kursvinster (-),  
finansnetto -27 –21
Orealiserad förlust (+) / vinst (-) på oljederivat 384 –484
Kostnadsförd del av aktiverade lånekostnader 216 102
Avsättningar 348 –10
Rearesultat försäljning/utrangering av anläggnings-
tillgångar -414 5
Resultatandel intressebolag -21 –49
Övrigt - 4

1 571 1 112

Förvärv av dotterföretag – koncernen 2019 2018
Förvärvade tillgångar och skulder
Immateriella anläggningstillgångar - 1
Materiella anläggningstillgångar - 33
Likvida medel - 1
Summa tillgångar - 35

Kortfristiga avsättningar - –6
Rörelseskulder - –1
Summa avsättningar och skulder - –7

Köpeskilling:
Utbetald köpeskilling1) - –27
Påverkan på likvida medel - –26

1) Se not 112
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Not 32.  Finansiella instrument 
Finansiella instrument per kategori

2019
Tillgångar i balansräkningen

Tillgångar  
värderade till  

verkligt värde  
via årets resultat

Tillgångar  
värderade till  

verkligt värde  
via övrigt total 

resultat

Finansiella
 tillgångar  
värderade  
till uppluet  

anskaffningsvärde
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde
Övriga aktier och andelar 0 - - 0 0
Derivatinstrument 63 - - 63 63
Fordringar hos moderföretag - - 306 306 306
Kundfordringar och andra fordringar - - 6 507 6 507 6 507
Likvida medel - - 2 018 2 018 2 018

63 - 8 831 8 894 8 894

Skulder i balansräkningen

Skulder värderade 
till verkligt värde  
via årets resulta

Skulder värderade 
till verkligt värde  

via övrigt total 
resultat

Övriga  
skulder

Redovisat  
värde

Verkligt  
värde

Skuld till kreditinstitut - - 13 491 13 491 13 491
Derivatinstrument 25 - - 25 17
Leasingskulder - - 628 628 628
Övriga skulder - - 5 185 5 185 5 185

25 - 19 304 19 329 19 329

2018
Tillgångar i balansräkningen

Tillgångar  
värderade till  

verkligt värde  
via årets resultat

Tillgångar  
värderade till  

verkligt värde  
via övrigt total 

resultat

Finansiella  
tillgångar  

värderade till  
upplupet  

anskaffningvärde
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde
Övriga aktier och andelar 11 – – 11 11
Derivatinstrument 2 – – 2 2
Fordringar hos moderföretag – – 55 55 55
Kundfordringar och andra fordringar – – 5 339 5 339 5 339
Likvida medel – – 292 292 292

13 – 5 686 5 698 5 698

Skulder i balansräkningen

Skulder värderade 
till verkligt värde  
via årets resultat

Skulder värderade 
till verkligt värde  

via övrigt total 
resultat

Övriga  
skulder

Redovisat  
värde

Verkligt  
värde

Upplåning – – 7 389 7 389 7 389
Derivatinstrument 1 – – 1 1
Övriga skulder – – 4 282 4 282 4 282

1 – 11 670 11 671 11 671

Finansiella instrument värderade till  
verkligt värde i balansräkningen
I nedanstående tabell är finansiella instrument, värderade till verk-
ligt värde i balansräkningen, klassificerade i följande tre nivåer:

Nivå 1: Verkligt värde baseras på noterade marknadspriser på 
aktiv marknad för samma instrument.

Nivå 2: Verkligt värde baseras på noterade marknadspriser på 
aktiv marknad för liknande instrument eller på värderingsteknik 
där samtliga variabler baseras på noterade marknadspriser. I 
denna nivå ingår oljederivat i form av swappar och optioner samt 
ränteswappar.

Nivå 3: Verkligt värde baseras på värderingsteknik och väsentliga 
variabler baseras inte på noterade marknadspriser.

2019 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Tillgångar i balansräkningen
Oljederivat - 63 -

- 63 -
Skulder i balansräkningen
Oljederivat - 25 -

- 25 -

2018 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Tillgångar i balansräkningen
Oljederivat – 2 –

– 2 –
Skulder i balansräkningen
Oljederivat – 1 –

– 1 –
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Not 33.  Transaktioner med närstående företag
Närståenderelationer som innebär  
ett bestämmande  inflytande
Koncernen står under ett bestämmande inflytande från Corral 
 Petroleum Sweden AB. Utöver de närståendetransaktioner som 
anges för  koncernen nedan, har moderföretaget närstående-
rela tioner som innefattar ett  bestämmande inflytande med sina 
dotterföretag, se not 113.

2019
Närståenderelationer Försäljning Inköp Fordran 31 dec Skuld 31 dec
Moderföretag - - 251 -
Intresseföretag 11 1 079 0 0
Andra närstående företag* 2 405 55 129

*Den ökade kostnaden till närstående bolag avser en ersättning om 116,5 MSEK till Sparrow Winds Ltd. Bolaget är närstående till styrelsens ordförande, Jason Milazzo.  
Ersättningen utgörs av ett egångsbelopp baserat på ett ackumulerat utfall av en 30-månaders uppsägningsklausul i konsultavtalet. Ett nytt avtal med ändrade villkor kring 
uppsägning av avtalet har tecknats med Sparrow Winds Ltd och började gälla i november 2019.

2018
Närståenderelationer Försäljning Inköp Fordran 31 dec Skuld 31 dec
Moderföretag – – 55 –
Intresseföretag 10 1 122 0 96
Andra närstående företag 3 215 0 29

Not 34.  Andra långfristiga fordringar
2019 2018

Vid årets början 124 91
Investeringar under året 
Kapitalförsäkring 3 4
Projekt Rocc 96 28
Övrigt 0 -
Redovisat värde 222 124

Denna not avser även moderföretaget.

Not 35. Leasingavtal
Leasetagare
Effekten av övergången till IFRS 16 på koncernens leasingavtal 
beskrivs i not 1 Väsentliga redovisningsprinciper. Den övergångs-
metod som koncernen har valt att tillämpa vid övergången till IFRS 
16 innebär att den jämförande informationen inte räknats om för att 
återspegla de nya kraven.

Koncernens materiella anläggningstillgångar utgörs både av 
ägda och av leasade tillgångar. 

2019
Materiella anläggningstillgångar som ägs  11 790
Nyttjanderättstillgångar 649

12 439

Koncernen leasar flera typer av tillgångar som byggnader, mark, 
fordon, time-share båtar och maskiner. Inga leasingavtal innehåll-
er kovenanter eller andra begränsningar utöver säkerheten i den 
leasade tillgången.

Nyttjanderättstillgång
Byggnader 

och mark Inventarier SUMMA
Effekt av övergången till IFRS 16 382 127 508
Under året tillkommande nytt-
janderättstillgångar 81 207 288
Avskrivningar och utrangeringar 
under året -78 -70 -147
Utgående balans 31 december 2019 385 264 649

Leasingskulder 2019
Kortfristiga  204
Långfristiga 424
Leasingskulder som ingår i rapporten  
över finansiell ställning 628

För löptidsanalys av leasingskulderna, se not 2 Finansiell riskhante-
ring i avsnittet om  likviditetsrisk.

Belopp redovisade i resultatet 2019
IFRS 16
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 147
Ränta på leasingskulder 18

IAS 17 Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till: 2018
Inom ett år 204
Mellan ett år och fem år 445
Längre än fem år 54

703

IAS 17 Kostnadsförda avgifter för operationella leasingavtal 
uppgår till: 2018
Minimileaseavgifter 202
Variabla avgifter 147
Totala leasingkostnader 349

Belopp redovisade i rapporten över kassaflöden 2019
Summa kassautflöden hänförliga till leasingavtal  202

Ovanstående kassautflöde inkluderar såväl belopp för leasingavtal 
som redovisas som leasingskuld, som belopp som betalas för vari-
abla leasingavgifter, korttidsleasing och leasar av lågt värde.

Fastighetsleasing
Koncernen leasar byggnader och mark för sina depåer, kontors- 
och bensinstationer. Leasingavtalen har normalt en löptid på tio 
respektive tre till fem år. Vissa leasingavtal innehåller en option att 
vid leasingperiodens slut förnya leasingavtalet med ytterligare en 
period med samma löptid. Vissa leasingavtal innehåller leasing-
avgifter som baseras på förändringar i lokala prisindex eller koncer-
nens försäljning i de leasade bensinstationerna under året. Vissa 
leasingavtal kräver även att koncernen betalar avgifter som hänför 
sig till fastighetsskatter som läggs på leasegivaren. Dessa belopp 
fastställs årligen. Koncernen hyr ut en del av dessa fastigheter som 
operationella leasingavtal. 
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Leasing av Time-share båtar
Koncernen leasar båtar för frakt av råolja och färdiga produkter. 
Leasingavtalen har normalt en löptid på 2 år. Alla leasingavtal 
innehåller en option att vid leasingperiodens slut förnya leasing-
avtalet med ytterligare en period med samma löptid.

Övriga leasingavtal
Koncernen leasar fordon med leasingperioder på tre till fem år. 
I vissa fall har koncernen en möjlighet att köpa tillgången vid 
leasingperiodens slut, vilket utnyttjas sällan. Vanligtvis garanterar 
koncernen den leasade tillgångens restvärde vid leasingperiodens 
slut. Förlängningsoptioner förekommer endast i oväsentlig omfatt-
ning. Förväntade betalningar för restvärden bedöms immateriella 
för koncernen.

Leasegivare
Operationella leasingavtal
Koncernen hyr ut fastigheter till partners. Koncernen klassificerar 
dessa leasingavtal som operationella eftersom leasingavtalen inte 
överför de betydande risker och förmåner som är förknippade 
med ägandet av den underliggande tillgången. Nedan presenteras 
en löptidsanalys av leasingavgifter, vilket visar de odiskonterade  
leasingavgifterna som ska mottas efter balansdagen.

IFRS 16 2019
Inom ett år 200
Mellan ett år och fem år 800
Längre än fem år -

IAS 17 2018
Inom ett år 87
Mellan ett år och fem år 443
Längre än fem år -

Not 35 Forts.

Not 36.  Händelser efter balansdagen
Preem har utsett ny VD efter Petter Holland som går i pension efter 
sommaren. Hans efterträdare är Magnus Heimburg, som idag är 
CFO på Perstorp Holding AB och med en tidigare bakgrund som 
CFO på Preem AB. VD-bytet sker under augusti.

Denna not avser även moderföretaget. 
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Resultaträkning

BELOPP I MSEK

Not 2019 2018
Nettoomsättning 93 478 102 063

Punktskatter1) -10 187 –10 198

Försäljningsintäkter 102 83 291 91 865

Kostnad för sålda varor -80 333 –88 188
Bruttoresultat 5 2 957 3 677

Försäljningskostnader -918 –887
Administrationskostnader -1 320 –1 089
Övriga rörelseintäkter 107 933 645
Rörelseresultat 7, 103–107 1 653 2 346

Resultat från andelar i koncernföretag - 5
Finansiella intäkter 23 48
Finansiella kostnader -864 –694
Finansnetto 108 -841 –641

Resultat före skatt 812 1 705

Periodens skattekostnad 109 -333 –269
Årets resultat2) 479 1 436

1) Punktskatterna avser energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt och alkoholskatt.
2) Årets resultat sammanfaller med årets totalresultat.
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BELOPP I MSEK

Tillgångar Not 2019-12-31 2018-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 
Pågående nyanläggningar 110 7 777
Övriga immateriella tillgångar 110 786 5

793 781

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 30, 111 1 609 1 557
Maskiner och andra tekniska anläggningar 111 7 206 5 200
Revisionsbesiktning 111 1 055 439
Inventarier, verktyg och installationer 111 309 338
Pågående nyanläggningar 111 1 511 2 974

11 690 10 509

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 112 429 429
Fordringar hos koncernföretag 113, 124 3 3
Andelar i intresseföretag 115 208 130
Fordringar hos intresseföretag 124 0 0
Fordringar hos moderföretag 114, 124 251 0
Övriga aktier och andelar 18, 124 0 11
Andra långfristiga fordringar 34 222 124

1 113 696
Summa anläggningstillgångar 13 596 11 986

Omsättningstillgångar
Varulager 
Råvaror och förnödenheter 116 5 275 3 461
Färdiga varor 116 6 966 6 701

12 241 10 162

Fordringar
Kundfordringar 30, 118, 124 4 029 4 076
Fordringar hos närstående företag 124, 33 55 55

Fordringar hos koncernföretag 124 512 401

Fordringar hos intresseföretag 124 - 0
Derivatinstrument 27, 124 63 2
Övriga fordringar 124 1 222 771
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 753 653

8 635 5 959

Kassa och bank 123, 124 1 960 239
Summa omsättningstillgångar 22 835 16 360
Summa tillgångar 36 432 28 346

Balansräkning
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BELOPP I MSEK

Eget kapital, avsättningar och skulder Not 2019-12-31 2018-12-31
Eget Kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital (610 258 aktier) 610 610
Reservfond 266 266
Övrigt bundet kapital 684 692

1 560 1 569

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 8 127 9 474
Årets resultat 479 1 436

8 606 10 910
Summa eget kapital 10 166 12 479

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 119 129 128
Avsättningar för uppskjuten skatt 109 874 835
Övriga avsättningar 24 613 244
Summa avsättningar 1 617 1 207

Skulder
Långfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut 117 13 122 6 693
Skulder till koncernföretag 122 169 107
Övriga långfristiga skulder 117 21 18

13 312 6 818

Kortfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut 117 - 488
Förskott från kunder 750 5
Leverantörsskulder 124 2 558 2 667
Skulder till koncernföretag 124 633 65
Skulder till intresseföretag 124 0 97
Derivatinstrument 27, 124 25 1
Aktuella skatteskulder 149 7
Övriga skulder 120, 124 1 564 1 300
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 121 5 658 3 212

11 337 7 843
Summa skulder 24 649 14 660
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 36 432 28 346

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 30

Balansräkning, forts
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BELOPP I MSEK 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt
Eget

kapital
Aktie-

kapital
Reserv-

fond
Övr. bundet 

kapital
Balanserad

vinst
Årets

resultat
Ingående eget kapital 2018-01-01 610 266 430 7 476 3 059 11 841
Justering enligt IFRS 9 - - - 0 - 0

Vinstdisposition - - - 3 059 -3 059 -
Årets resultat - - - - 1 436 1 436

Lämnad utdelning - - - -380 - -380
Erhållet aktieägartillskott - - - 400 - 400
Lämnade koncernbidrag - - - -1 048 - -1 048
Skatt hänförligt till lämnat koncernbidrag - - - 231 - 231
Omräkningsdifferens - - - 0 - 0
Fond för egenupparbetade utvecklings-
utgifter - - 263 -263 - -

Utgående eget kapital 2018-12-31 610 266 692 9 474 1 436 12 479

Ingående eget kapital 2019-01-01 610 266 692 9 474 1 436 12 479

Vinstdisposition - - - 1 436 -1 436 -

Årets resultat - - - - 479 479
Lämnad utdelning - - - -2 944 - -2 944
Erhållet aktieägartillskott - - - 713 - 713
Lämnade koncernbidrag - - - -712 - -712
Skatt hänförligt till lämnade koncernbidrag - - - 152 - 152
Omräkningsdifferens - - - 0 - 0
Fond för egenupparbetade utvecklings-
utgifter - - -9 9 - -

Utgående eget kapital 2019-12-31 610 266 684 8 127 479 10 166

Rapport över förändringar  
i eget kapital

Reservfond
Reservfonden utgör bundet eget kapital och är avsatt enligt 
tidigare  gällande aktiebolagslag (1975:1385).

Övrigt bundet kapital
Övrigt bundet kapital utgörs av omföring av ett belopp som 
motsvaras av internt upparbetade utvecklingskostnader.

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital utgörs av föregående års fria egna kapital 
med tillägg för årets resultat samt erhållna ovillkorade aktie-
ägartillskott.

Antal aktier samt vinstdisposition
Antal emitterade aktier uppgår till 610 258 st och avser i sin 
helhet aktieslag A. Aktierna är fullt betalda och antalet aktier är 
detsamma vid såväl årets ingång som dess utgång. Kvotvärde 
uppgår till 1 000 SEK/aktie.

Villkorade aktieägartillskott
Preem AB har erhållit villkorade aktieägartillskott om totalt  
2 482 MSEK (varav 1 982 MSEK 2011 och 500 MSEK 2010) från 
Corral Petroleum  Holdings AB (publ).
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BELOPP I MSEK

Not 2019 2018
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 812 1 705
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 122 1 476 1 077

2 288 2 782
Betald skatt 1 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital 2 289 2 783

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–)/Minskning (+) av varulager -1 708 159
Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar -2 667 –58
Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder 3 237 –1 545
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 151 1 340

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag - –26
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -152 –263
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 373 –1 766
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 436 -
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 34
Investering i finansiella tillgångar -174 –189
Avyttringar av finansiella tillgångar 11 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 248 –2 211

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 18 063 9 894
Amortering av lån -11 993 –7 869
Utbetald utdelning -2 944 –380
Lånekostnader -288 -
Lämnade koncernbidrag - –648
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 838 997

Årets kassaflöde 1 741 126
Kassa och bank vid årets början 239 132
Kursdifferens i likvida medel -20 –19
Kassa och bank vid årets slut 123 1 960 239

Kassaflödesanalys

För tilläggsupplysningar, se Not 122 
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Not 101.  Väsentliga redovisningsprinciper 
moderföretaget

Preem AB (publ) org.nr 556072-6977 är moderföretag i Preem AB- 
koncernen (Preem) och har huvudkontor i Stockholm. Koncer-
nen bedriver en omfattande förädling av råolja och försäljning 
av petroleum produkter. Den operativa verksamheten bedrivs i 
 huvudsak av moderföretaget Preem AB.

 Preem har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisnings- 
lagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 
”Redovisning för juridiska personer”. Utöver detta tillämpas uttalan-
den som ges ut av Rådet för finansiell rapportering, vilka gäller för 
noterade bolag. I enlighet med RFR 2 ska moderföretag vars finan-
siella rapporter för koncernen följer IFRS, upprätta sina  finansiella 
rapporter i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utfärdade av International Accounting Standards 
Board (IASB), antagna av Europeiska unionen, i den mån dessa 
redovisningsprinciper och tolkningar överensstämmer med den 
svenska årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendatio-
nen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som skall göras.

De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor, avrundat 
till närmaste miljon. 

Skillnader mellan koncernens och moderföretagets 
 redovisningsprinciper
Skillnaden mellan koncernens och moderföretagets redovisnings-
principer framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinci-
perna för moderföretaget har tillämpats konsekvent på samtliga 
perioder som presenteras i moderföretagets finansiella rapporter. 

En närmare beskrivning av koncernens tillämpade redovis-
ningsprinciper samt väsentliga uppskattningar och bedömningar 
återfinns i not 1 till koncernens finansiella rapportering. 

Klassificering och uppställningsformer
Moderföretagets resultaträkning och balansräkning är uppställda 
enligt årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 ”Utform-
ning av finansiella rapporter ” som tillämpas vid utformningen av 
koncernens finansiella rapporter är främst redovisning av finan-
siella anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, eget kapital, 
förekomsten av avsättningar som egen rubrik i moderföretagets 
balansräkning, långfristiga samt kortfristiga skulder. 

Dotterföretag och intresseföretag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moder-
företaget enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Leasing
Leasetagare
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavgifter som kostnad 
linjärt över leasingperioden.

Leasegivare
Moderföretaget redovisar sina leasingavgifter som intäkt linjärt 
över leasingperioden. De utgifter som sammanhänger med leasing-
intäkterna redovisas då de uppstår.

Noter till moderföretagets
finansiella rapporter

Ersättning för anställda
I moderföretaget tillämpas andra grunder för beräkning av för-
månsbestämda planer än de som anges i IAS 19. Moderföretaget 
följer tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens 
föreskrifter eftersom detta är en förutsättning för skattemässig 
avdragsrätt. De väsentligaste skillnaderna jämfört med reglerna 
i IAS 19 gäller främst hur diskonteringsräntan fastställs samt att 
beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuva-
rande lönenivå utan antaganden om framtida löneökningar, och att 
alla aktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen 
när det uppstår.

Inkomstskatter
I moderföretaget redovisas, i balansräkningen, obeskattade 
 reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen 
delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatte-
skuld och eget kapital. I moderföretagets resultaträkning görs 
ingen fördelning av del av bokslutsdispositioner till uppskjuten 
skattekostnad. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer
Bolaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlig-
het med RFR 2. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos 
mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den 
mån nedskrivning ej fordras. För koncernbidrag används huvud-
regeln. Koncernbidrag som moderföretaget erhåller från dotter-
företag  redovisas som intäkt i moderföretagets resultaträkning och 
koncernbidrag som moderföretaget lämnar till ett dotterföretag 
redovisas mot andelar i dotterföretag i likhet med aktieägartillskott. 
Koncern bidrag som ett dotterföretag ger till moderföretag redovi-
sas som en värdeöverföring hos dotterföretaget, d.v.s. direkt mot 
eget kapital efter redovisad skatteeffekt. 

Fond för utvecklingsutgifter
Det belopp som aktiveras avseende egenupparbetade utvecklings-
utgifter ska föras om från fritt eget kapital till fond för utvecklings-
avgifter i bundet eget kapital, Fonden minskas i takt med att dessa 
immateriella tillgångar skrivs av eller ned. 

Filial i Norge
Vid omräkning av den norska filialens resultat- och balansräkning 
används dagskursmetoden, vilket innebär att balansräkningen är 
omräknad till balansdagskurs och resultaträkningen är omräknad 
till genomsnittskurs. Omräkningsdifferensen redovisas i övrigt total-
resultat och ackumuleras i fond för verkligt värde i eget kapital.

Not 102.  Segmentrapportering

Försäljning per segment
Varu för-
sörjning Marknad Elim Totalt

Försäljning 2019 81 882 22 294 -20 885 83 291
Försäljning 2018 89 521 21 726 –19 382 91 865

Försäljning per geografiskt område 2019 2018
Sverige 33 149 35 259
Norge 8 440 3 157
Övriga Norden 5 359 5 742
Nederländerna 7 110 20 687
Storbritannien 8 635 10 789
Övriga länder 20 598 16 230
Moderföretaget 83 291 91 865
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Not 103.  Arvode till revisorer
2019 2018

KPMG
Revisionsuppdrag 3 3
Skatterådgivning 1 1
Övriga tjänster 1 1

5 5

Not 104.  Avskrivningar
Fördelning av avskrivningar 2019 2018
Immateriella tillgångar 140 2
Byggnader och markanläggningar 143 98
Maskiner och andra tekniska anläggningar 712 576
Revisionsbesiktning 245 219
Inventarier, verktyg och installationer 89 100

1 329 995

Fördelning per funktion 2019 2018
Kostnad för sålda varor 1 113 870
Försäljningskostnader 163 114
Administrationskostnader 52 10

1 329 995

Not 105.  Leasing
Leasingavgifter avseende operationell leasing 2019 2018
Minimileaseavgifter 239 215
Variabla avgifter 55 41
Totala leasingkostnader 294 256

Avtalade framtida minimileaseavgifter
Inom ett år 296 159
Mellan ett och fem år 855 446
Senare än fem år 300 61

Leasingintäkter avseende operationell leasing 2019 2018
Minimileaseavgifter 202 86
Variabla avgifter 147 28
Totala leasingintäkter 349 114

Avtalade framtida minimileaseavgifter
Inom ett år 200 87
Mellan ett och fem år 800 443
Senare än fem år - –

Not 106.  Kostnader fördelade på kostnadsslag
2019 2018

Varukostnad 76 375 84 420
Kostnader för ersättning till anställda 1 535 1 396
Avskrivningar 1 329 995
Övriga kostnader 3 332 3 353

82 571 90 164

Avstämning mot resultaträkning
Kostnad för sålda varor 80 333 88 188
Försäljningskostnader 918 887
Administrationskostnader 1 320 1 089

82 571 90 164

Not 107.  Övriga rörelseintäkter
2019 2018

Värmeleveranser 61 72
Hyresintäkter 121 114
Charterhyra 229 150
Hamnintäkter 79 121
Lagringsintyg 166 134
Serviceersättning 4 15
Försäkringsersättning 246 -
Övrigt 27 41

933 645

Not 108.  Finansnetto
2019 2018

Erhållna koncernbidrag - 5
- 5

Ränteintäkter från instrument värderade till  
upplupet anskaffningsvärde 23 19
Utdelning - 25
Övrigt - 3
Finansiella intäkter 23 47

Räntekostnader på förmånsbestämd ofonderad  
pensionsförpliktelse -3 –3
Räntekostnader från instrument värderade till  
upplupet anskaffningsvärde1) -689 –280
Netto valutakursförändringar -74 –289
Övrigt -99 –121
Finansiella kostnader -864 –693
Finansnetto -841 –641
1)  Varav räntekostnader från periodiserade transaktionsutgifter i samband med upp-

tagande av lån som redovisas enligt effektivräntemetoden 216 (102) MSEK.

Nettoförlust på oljederivat värderade till verkligt värde, redovisade 
som kostnad för sålda varor i årets resultat, uppgår till 487 MSEK 
jämfört med föregående års vinst på 753 MSEK.

Finansnettot har belastats med en avsättning om 0 (0) MSEK avse-
ende Preems fordran på Corral Morocco Gas & Oil vilket är ett netto 
av kapital iserad ränteintäkt om 31 (157) MSEK och avsättning om 31 
(157) MSEK. 
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Not 109.  Skatt 
Aktuell skattekostnad(–)/ skatteintäkt(+) 2019 2018
Periodens skattekostnad -207 –236
Skattekostnad hänförligt till tidigare år -87 –

-295 –236

Uppskjuten skattekostnad(–)/ skatteintäkt(+)
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -38 0
Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag -1 –34
Totalt redovisad skattekostnad -333 –269

Avstämning av effektiv skatt 2019 2018
Resultat före skatt 812 1 705
Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats  
för moderföretaget -174 –375
Andra icke avdragsgilla kostnader -63 –58
Ej skattepliktiga intäkter 3 114
Skattepliktiga intäkter som inte ingår i resultatet 0 –4
Skatt hänförlig till tidigare år -87 –1
Övriga skattemässiga justeringar -11 55
Redovisad skatt -333 –269

Skatteposter redovisade direkt mot eget kapital
Aktuell skatt i erhållna/lämnade koncernbidrag 152 231

Vägd genomsnittlig skattesats uppgår till 41,1 (15,8) procent.

2019
Uppskjutna skattefordringar och skatte-
skulder

Uppskjuten 
skatte-
fordran

Uppskjuten 
skatte- 

skuld
Byggnader och mark - -32
Maskiner och inventarier - -830
Övrigt 3 -14
Nettofordran/skuld -874

2018
Uppskjutna skattefordringar och skatte-
skulder

Uppskjuten 
skatte-
fordran

Uppskjuten 
skatteskuld

Byggnader och mark – –23
Maskiner och inventarier – –725
Underskottsavdrag 4 -
Övrigt - –90
Nettofordran/skuld –835

Förändring av uppskjuten 
skatt i temporära skillnader

Belopp  
vid årets 

ingång

Redovisat 
i årets 

resultat

Övriga
föränd-

ringar 

Belopp 
vid årets 

utgång
Byggnader och mark -23 -9 - -32
Maskiner och inventarier -725 -105 - -830
Övrigt -87 72 - -14
Summa temporära skill-
nader

-835 -42 - -877

Underskottsavdrag 4 -1 0 3
-831 -43 0 -874

Från och med 1/1 2019 är skattesatsen 21,4 procent i Sverige.

Not 110.  Immateriella anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar 2019 2018
Ingående anskaffningsvärde 777 514
Årets investeringar 152 263
Färdigställande av pågående nyanläggningar -921 –
Redovisat värde vid periodens slut 8 777

Övriga immateriella anläggningstillgångar 2019 2018
Ingående anskaffningsvärde 8 8
Färdigställande av pågående nyanläggningar 921 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 929 8

Ingående avskrivningar 3 2
Årets avskrivningar 140 2
Utgående ackumulerade avskrivningar 143 3

Redovisat värde vid periodens slut 786 5

Not 111.  Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2019 2018
Ingående anskaffningsvärde 3 181 2 941
Försäljningar/Utrangeringar -41 –54
Övriga förändringar 20 110
Färdigställande av pågående nyanläggningar 181 184
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 341 3 181

Ingående avskrivningar 1 624 1 576
Försäljningar/Utrangeringar -35 –51
Årets avskrivningar 143 98
Utgående ackumulerade avskrivningar 1 731 1 624
Redovisat värde 1 609 1 557

Maskiner och andra tekniska anläggningar1) 2019 2018
Ingående anskaffningsvärde 16 011 17 885
Försäljningar/Utrangeringar -67 –2 376
Färdigställande av pågående nyanläggningar 2 736 501
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 680 16 011

Ingående avskrivningar 10 811 12 572
Försäljningar/Utrangeringar -49 –2 338
Årets avskrivningar 712 576
Utgående ackumulerade avskrivningar 11 474 10 811
Redovisat värde 7 206 5 200
1) I redovisat värde ingår ädelmetaller med 143 (143) MSEK.

Revisionsbesiktning 2019 2018
Ingående anskaffningsvärden 1 084 1 466
Försäljningar/Utrangeringar - –402
Färdigställande av pågående nyanläggningar 860 20
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 944 1 084

Ingående avskrivningar 645 828
Försäljningar/Utrangeringar - –402
Årets avskrivningar 245 219
Utgående ackumulerade avskrivningar 889 645
Redovisat värde 1 055 440

Inventarier, verktyg och installationer 2019 2018
Ingående anskaffningsvärde 1 460 1 498
Försäljningar/Utrangeringar -78 –98
Färdigställande av pågående nyanläggningar 62 61
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 445 1 460

Ingående avskrivningar 1 122 1 118
Försäljningar/Utrangeringar -75 –95
Årets avskrivningar 89 100
Utgående ackumulerade avskrivningar 1 136 1 122
Redovisat värde 308 338

Pågående nyanläggningar 2019 2018
Ingående anskaffningsvärde 2 974 1 974
Försäljningar/Utrangeringar 3 -
Årets investeringar 2  373 1 766
Färdigställande av pågående nyanläggningar -3 839 –766
Redovisat värde 1 511 2 974
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Not 112.  Andelar i koncernföretag

Org nr Säte
Antal

aktier
Ägar-

andel %
Redovisat 

värde 
Svenska företag
Rörelsedrivande
Bensinstation Preem AB 556909-4633 Malmö 1 000 100 1
Preem Försäkrings AB 516406-0930 Stockholm 75 000 000 100 170
Preem Shipping AB 559110-9052 Stockholm 500 100 0
Preem Technology AB 556117-6610 Lysekil 4 000 100 1
Svensk Petroleum Förvaltning AB 556067-8459 Stockholm 664 66 0
Drivmedelstation Preem AB 556955-3117 Stockholm 1 000 100 0
Tibblemarken 3 AB 556915-2571 Stockholm 500 100 0
Celkirk AB 559110-1596 Stockholm 50 000 100 27

Vilande
Svenska Petroleum AB 556046-4819 Stockholm 1 000 100 0
Såifa Drivmedel AB 556039-7001 Stockholm 5 000 100 1

200
Utländska företag
Rörelsedrivande
Preem Norge AS 919 502 193 Bærum 75 048 100 230

230

Not 115.  Andelar i intresseföretag

Svenska företag Org nr Säte
Antal  

aktier
Ägar- 

andel %
Redovisat  

värde
AB Djurgårdsberg 556077-3714 Stockholm 366 37 0
Göteborgs Smörjmedelsfabrik, Scanlube AB 556287-6481 Göteborg 50 000 50 25
SunPine AB 556682-9122 Piteå 16 685 25 98
Lignolproduktion AB 559095-1116 Stockholm 249 999 25 25
Biozin Holdings AS N/A Oslo 46 112 21 18
SunCarbon AB 556972-7315 Lund 600 33 5
Pyrocell AB 559167-3784 Gävle 500 50 36

208

2019 Tillgångar Skulder Eget kapital Intäkter Nettoresultat
AB Djurgårdsberg 4 4 0 5 0
Göteborgs Smörjmedelsfabrik, Scanlube AB 163 98 65 440 0
SunPine AB 978 265 714 1 437 78
Lignolproduktion AB 52 52 0 - 0
Biozin Holdings AS 12 7 5 0 1
SunCarbon AB 8 2 6 3 -5
Pyrocell AB 180 109 72 0 0

2018 Tillgångar Skulder Eget kapital Intäkter Nettoresultat
AB Djurgårdsberg 3 3 0 5 0
Göteborgs Smörjmedelsfabrik, Scanlube AB 205 190 15 412 –1
SunPine AB 1 025 421 604 1 458 179
Lignolproduktion AB 75 75 0 – 0
Pyrocell AB 80 78 2 – 0

Uppgifterna ovan avser 100 procent av bolagens tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och nettoresultat.

2019 2018
Ingående balans 129 103
Årets investering 78 26
Utgående balans 208 129

Ackumulerade anskaffningsvärden 2019 2018
Vid årets början 547 364
Årets anskaffning - 28
Koncernbidrag 3 49
Aktieägartillskott 62 106

612 547
Ackumulerade nedskrivningar/avskrivningar 
Vid årets början 118 69
Nedskrivning 65 49

183 118
Redovisat värde vid periodens slut 429 429

Not 113.  Fordringar hos koncernföretag
2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 3 3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 3

Not 114.  Fordringar hos moderföretag
2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 0 –
Fordran koncernbolag 251 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 251 0
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Not 116.  Varulager
2019 2018

Råmaterial 5 275 3 465
Färdiga varor 6 966 6 697

12 241 10 162

I varulagrets anskaffningsvärde i koncernen ingår motsvarande  
0 (183) MSEK avseende utlånade varulagervolymer. Inlånade varu-
lagervolymer motsvarande ett totalt varulagervärde om 75 (78) 
MSEK ingår ej i varulagervärdet.

Not 117.  Skuld till kreditinstitut
2019 2018

Långfristig upplåning
Lån i SEK - 1 500
Lån i USD 13 417 5 383
Totala långfristiga lån och leasing 13 417 6 883

Kapitaliserade lånekostnader -295 -189
Total långfristig upplåning, netto 13 122 6 694

Depositioner 21 18
Totalt räntebärande 13 143 6 711

Kortfristig upplåning
Lån i NOK - 105
Lån i USD - 383
Total kortfristig upplåning 0 488

Total upplåning koncernen 13 438 7 389
Total upplåning koncernen, netto 13 143 7 200

2020 2021 2022 2023- Totalt
Amorteringsplan - - 13 417 21 13 438

Lånevillkor, effektiv ränta och förfallostruktur

Förfallostruktur  
(i MSEK)

Långfristiga skulder  
kreditinstitut

Nominellt vär-
de lokal valuta

Effektiv
ränta

Mindre 
än 1 år 1-5 år

- USD, rörlig ränta 1 440 5,27 - 13 417
Summa lån - 13 417

Kapitaliserade låne-
kostnader -295
Depositioner 21
Total upplåning inkl  
depositioner & kapitalise-
rade låne kostnader

- 13 143

Återstående genomsnittlig räntebindningstid per 31 december 2019 
uppgick till ca 0,37 månader.

Uppfyllnad av särskilda lånevillkor
Lån uppgående till totalt 13 417 MSEK (1 440 MUSD) utgörs av ett 
syndikerat lån och omfattas av  klausul om krav på uppfyllande av 
villkor för miniminivå på eget kapital, nettoskuld i förhållande till 
eget kapital, räntetäckningsgrad samt nettoskuld i förhållande till 
EBITDA. Samtliga villkor är uppfyllda per 31 december 2019.

Not 118.  Kundfordringar
2019 2018

Kundfordringar 4 058 4 082
Reserv för osäkra fordringar -30 –6
Verkligt värde på kundfordringar 4 029 4 076

Reservering för osäkra fordringar görs utifrån förväntade kredit-
förluster för återstående löptid. En fordran som är förfallen mer än 
90 dagar reserveras i sin helhet. Åldersanalysen av kundfordringar 
framgår nedan: 

2019 2018
Mindre än 5 dagar 396 109
Mellan 6 och 30 dagar 120 110
Mellan 31 och 60 dagar 159 82
Mellan 61 och 90 dagar 49 -
Mer än 90 dagar 146 -

870 300
 

Förändringar i reserven för osäkra  
kundfordringar är som följer: 2019 2018
Vid periodens början 6 7
Årets reservering för osäkra fordringar/återförda 
 outnyttjade belopp 36 11
Årets konstaterade förluster -12 –12
Vid periodens slut 30 6

Tillämpade redovisningsprinciper finns beskrivna i not 20 för 
 koncernen.

Not 119.  Avsättningar för pensioner
2019 2018

Nettoskuld i balansräkningen
Förpliktelsens nuvärde (beräknat enligt svenska 
principer) avseende ofonderade pensionsplaner 129 128
Netto redovisat avseende pensionsförpliktelser 129 128

Förändringar i nettoskulden
Nettoskuld vid årets början avseende 
pensionsåtaganden 128 127
Räntedel i årets pensionskostnader 3 3
Avsättning 5 6
Pensionsutbetalningar -8 –8
Övriga förändringar - –

129 128

Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI 68 73
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Not 120.  Övriga skulder
2019 2018

Mervärdesskatt 712 431
Punktskatter1) 702 725
Övriga skulder 151 145

1 564 1 300
 

1) Punktskatter avser energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt och alkoholskatt.

Not 121.  Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

2019 2018
Inköp av råolja och produkter 4 913 2 062
Personal 338 321
Räntor 8 4
Övrigt 400 826

5 658 3 212

Not 122.  Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
2019 2018

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning - 25
Erhållen ränta 16 19
Erlagd ränta -500 –267

Justering för poster som inte ingår  
i kassaflödet m m
Avskrivningar av anläggningstillgångar 1 329 967
Nedskrivningar av anläggningstillgångar 65 49
Nedskrivning av varulager (+) / Återföring  
nedskrivning av varulager (–) -371 376
Orealiserade kursförluster (+) / kursvinster (–) -36 101
Orealiserade kursförluster (+) / kursvinster (–), 
finansnetto -23 –21
Orealiserad förlust (+) / vinst (–) på oljederivat 363 –484
Kostnadsförd del av aktiverade lånekostnader 216 102
Avsättningar 348 –12
Rearesultat försäljning/utrangering av 
anläggningstillgångar -414 5
Resultatandel intressebolag - –5

1 476 1 077

Not 123.  Kassa och bank
I kassa och bank i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår 
följande med förfallodag kortare än tre månader efter anskaffning.

2019 2018
Kassa och bank 1 960 239

1 960 239

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
Icke kassa- 

flödes påverkande  
förändringar

IB 2019 Kassaflöden Valutakurs  
orealiserad

Övrigt UB 2019

Checkräkningskredit 219 -219 - - 0
Syndikerat banklån 7 152 6 288 -24 - 13 416
Depositioner 18 3 - - 21
Summa skulder härrörande från finansieringsverksamheten 7 389 6 072 -24 - 13 437

Icke kassaflödes
påverkande  

förändringar

IB 2018 Kassaflöden 
Valutakurs  

orealiserad UB 2018
Checkräkningskredit 80 139 – - 219
Syndikerat banklån 5 287 1 887 –22 - 7 152
Depositioner 18 –1 – - 18
Summa skulder härrörande från finansieringsverksamheten 5 385 2 026 –22 - 7 389
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Not 124.  Finansiella instrument
Finansiella instrument per kategori

2019 
Tillgångar i balansräkningen

Tillgångar  
värderade till  

verkligt värde  
via årets resultat

Tillgångar  
värderade till  

verkligt värde via 
övrigt total resultat

Finansiella  
tillgångar  

värderade  
till upplupet  

anskaffningsvärde
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde
Övriga aktier och andelar 0 - - 0 0
Derivatinstrument 63 - - 63 63
Fordringar hos närstående företag - - 306 306 306
Fordringar hos koncernföretag - - 515 515 515
Kundfordringar och andra fordringar - - 5 251 5 251 5 251
Likvida medel - - 1 960 1 960 1 960

63 - 8 032 8 095 8 095

Skulder i balansräkningen

Skulder värderade  
till verkligt värde  
via årets resultat

Skulder värderade 
till verkligt värde  

via övrigt total 
resultat

Övriga  
skulder

Redovisat  
värde

Verkligt  
värde

Skulder till kreditinstitut - - 13 438 13 438 13 438
Skulder till närstående företag - - 802 802 802
Derivatinstrument 17 - - 25 25
Övriga skulder - - 4 872 4 872 4 872

17 - 19 111 19 136 19 136

2018 
Tillgångar i balansräkningen

Tillgångar  
värderade till  

verkligt värde  
via årets resultat

Tillgångar  
värderade till  

verkligt värde via 
övrigt total resultat

Finansiella  
tillgångar  

värderade  
till upplupet  

anskaffningsvärde
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde
Övriga aktier och andelar 11 – – 11 11
Derivatinstrument 2 – – 2 2
Fordringar hos närstående företag – – 55 55 55
Kundfordringar och andra fordringar – – 5 248 5 248 5 248
Likvida medel – – 239 239 239

13 – 5 543 5 555 5 555

Skulder i balansräkningen

Skulder  
värderade till  

verkligt värde via 
årets resultat

Skulder  
värderade till  

verkligt värde via 
övrigt total resultat

Övriga  
skulder

Redovisat  
värde

Verkligt  
värde

Upplåning – – 7 389 7 389 7 389
Derivatinstrument 1 – – 1 1
Övriga skulder – – 4 134 4 134 4 134

1 – 11 522 11 523 11 523

Not 125.  Förslag till resultatdisposition
Fritt eget kapital i moderföretaget uppgår till 8 605 979 TSEK.  
Styrelsen föreslår att beloppet disponeras på följande sätt:

2019
Utdelning (TSEK) 151 468
I ny räkning överföres (TSEK) 8 454 511
Totalt 8 605 979

Finansiella instrument värderade till  
verkligt värde i balansräkningen
I nedanstående tabell är finansiella instrument, värderade till verk-
ligt värde i balansräkningen, klassificerade i följande tre nivåer:

Nivå 1: Verkligt värde baseras på noterade marknadspriser på 
aktiv  marknad för samma instrument.

Nivå 2: Verkligt värde baseras på noterade marknadspriser på 
aktiv marknad för liknande instrument eller på värderingsteknik 
där samtliga variabler baseras på noterade marknadspriser. I 
denna nivå ingår olje-derivat i form av swappar och optioner samt 
ränteswappar.

Nivå 3: Verkligt värde baseras på värderingsteknik och väsentliga 
 variabler baseras inte på noterade marknadspriser.

2019 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Tillgångar i balansräkningen
Oljederivat - 63 -

- 63 -

Skulder i balansräkningen
Oljederivat - 25 -

- 25 -

2018 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Tillgångar i balansräkningen
Oljederivat – 2 –

– 2 –

Skulder i balansräkningen
Oljederivat – 1 –

– 1 –



44 | Preem 2019

Styrelsens underskrifter

Stockholm den 10 mars 2020

Per Höjgård Richard Öhman Michael G:son Löw

Petter Holland
Verkställande direktör

Jason T. Milazzo
Ordförande

Erika Andersson
Arbetstagarrepresentant

Lennart Sundén Cristian Mattsson
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 mars 2020

KPMG AB
Håkan Olsson Reising
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Preem AB (publ),  
org. nr 556072-6977

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Preem AB (publ). för år 2019. 

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 årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisan-
de 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), så 
som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra 
uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten som ges 
åtkomst via <preem.se/om-preem/finansiell_info/>. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

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

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

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

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. 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 koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,  

om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alter-
nativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar 
styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka 
bolagets finansiella rapportering

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 revisions-
berättelse 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 tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen.

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

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

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

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

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

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

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.  
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.
 
Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Preem AB (publ). för år 
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

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

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

 

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltning-
en enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bok-
föring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

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

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

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

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

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för den separat publicerade 
hållbarhetsrapporten och för att den är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen..

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 
12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrappor-
ten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt vårdre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god revisions-
sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss 
tillräcklig grund för mitt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 10 mars 2020

KPMG AB
Håkan Olsson Reising
Auktoriserad revisor
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2019 2018 2017 2016 2015
Försäljningsintäkter, MSEK 84 694 92 553 68 752 56 041 66 006
Resultat före skatt2), MSEK 922 1 746 3 971 1 431 1 423
Avkastning på arbetande kapital2), % 8 12 29 25 19
Avkastning på justerat eget kapital2), % 5 11 25 8 11
Justerat EBITDA2) 3 330 3 570 4 188 3 399 5 427 
Investeringar i anläggningar1), MSEK 2 576 2 063 2 337 1 348 968
Balansomslutning, MSEK 37 617 29 092 27 591 22 980 21 381
Soliditet, % 28 44 44 39 38
Medelantal anställda 1 536 1 483 1 458 1 395 1 319
1) Exklusive anläggningar anskaffade genom företagsförvärv och leasing enligt IFRS16
2) Från och med 1 januari 2019 ingår effekter av redovisning leasing enligt IFRS16. 

Arbetande kapital 
Summa tillgångar minus räntefria rörelseskulder.

Justerat eget kapital
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Avkastning på arbetande kapital
Resultat före upplåningskostnader i relation till genomsnittligt 
arbetande kapital.

Avkastning på justerat eget kapital
Resultat efter skatt i relation till  genomsnittligt justerat eget 
kapital.

Preemkoncernens 
verksamhet i sammandrag

Definitioner
Justerat EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella och 
materiella anläggningstillgångar exklusive priseffekt på 
varulager och valutakursvinster/förluster.

Soliditet 
Justerat eget kapital i relation till balansomslutning.



Preem AB, 112 80 Stockholm       Besöksadress: Warfvinges väg 45       Tfn: +46 10 450 10 00       www.preem.se

N
A
R
V
A


	Årsredovisning 2019
	Förvaltningsberättelse
	Koncernens finansiella rapporter
	Rapport över resultat och övrigt totalresultat
	Balansräkning
	Förändringar i eget kapital
	Kassaflödesanalys

	Noter till koncernens finansiella rapporter
	Moderföretagets finansiella rapporter
	Resultaträkning
	Balansräkning
	Rapport över förändringar i eget kapital
	Kassaflödesanalys

	Noter till moderföretagets finansiella rapporter
	Revisionsberättelse
	Preemkoncernens verksamhet i sammandrag
	Definitioner



