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Fiskebäck 2018-10-31      Kl. 08:45 CET 

 

  

 Pressmeddelande 

 
 

Delårsrapport Q3 för perioden Januari-September 2018 
 

Detta PM återger den väsentliga informationen från delårsrapporten. Fullständig rapport är bifogat i detta 
PM samt finns att ladda ned från bolagets hemsida.  
 
 

 
 

    

KOMMENTARER TILL RESULTATET 
 

 Omsättningen uppgick till 641 Mkr (441 Mkr) vilket är en ökning med 31% jämfört med 

samma period föregående år vilket är hänförligt till att fler Smart tankstationer har 

etablerats samt ökad försäljning till B2B kunder i koncernens olika dotterbolag.  

 

PERIOD 2018-01-01 - 2018-09-30 
  

Nettoomsättning 641,642 Mkr 

EBITDA    37,984 Mkr 

Rörelseresultat    24,538 Mkr 

Resultat efter finansiella poster    21,269 Mkr 

Resultat    21,415 Mkr 

Resultat/aktie         0,03 kr 

Soliditet, %         23% 

Likvida medel/aktie         0,08 kr  

Eget kapital/aktie         0,16 kr 

Antal aktier, st.  692 137 915 
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 Bruttoresultatet (Täckningsbidrag 1) uppgick till ca 79 Mkr (46,6Mkr) vilket är en ökning 

med ca 40% mot samma period föregående år och ligger bättre än ledningens plan.  

 
 Rörelseresultatet uppgick till 24,5Mkr (0,5 Mkr) vilket är en mycket stor ökning från 

samma period föregående år. Detta beror delvis på förvärvet av SOSAB, betydligt högre 

marginaler på biodrivmedel, kraftigt minskade kostnader för inhyrda tankfartyg, 

betydligt högre försålda volymer jämfört med föregående år, för att nämna några 

faktorer.  
 

 Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär med ca 2 Mkr. 

 
 Resultatet har påverkats negativt med ca 5 Mkr pga. att sysselsättningsgraden för de 

inhyrda tankfartygen varit betydligt lägre än planerat och därmed beslutade ledningen att 
tankfartygen skulle återlevereras till Pallas Group 30/5 och därmed avsluta kontrakten.  

 
Istället för att nyttja Pallas fartyg så hyr nu Smart in betydligt större tankfartyg på 
spotmarknaden för sina specifika laster och därmed minskar transportkostnaden väsentligt 
per liter samt att risken undviks för icke utnyttjad kapacitet (sysselsättningsgrad).  
 
Pallas fartyg MT Pallas samt MT Pallas Glory sysselsätts från 1/6 i år  
på egna sysselsättningsavtal för externa oljebolag och därmed är Smart Energy´s enda 
koppling till Pallas Group dess majoritetsägande.  

 
 Resultatet har påverkats pga. planenliga goodwillavskrivningar med ca 3,4 Mkr. 

 
 

 Under perioden har fyra st. nya smartstationer etablerats. Tankstationerna har finansierats med 
egna medel. 

 
 Förvärvet av bränslebolaget SOSAB påverkar periodens redovisning från 15 juni – 30 september då 

innehavet endast får medräknas i de konsoliderade koncernsifforna från tillträdesdagen. För 
nästa räkenskapsår kommer därmed SOSAB´s redovisning att konsolideras fullt ut i 
koncernredovisningen.  

                           VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN 
 

• Den nära etableringen av nya Smart-stationer i orterna Töllsjö, Tving samt Näsviken har 
fortskridit, där Töllsjö etableras i november samt de övriga planeras att etableras under 
första kvartalet 2019.  
 

• Ny Smart-station etablerades i Sätila i september månad med officiell invigning 6 
oktober 

 

• Två stycken etablerade bensinstationer belägna i Bjuv samt Vitaby förvärvades och 
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profilerades om till SMART, två nya konventionella ” Smart” stationer etablerades samt 
ytterligare sex stycken tankstationer genom förvärvet av bränslebolaget SOSAB 
genomfördes under perioden.  
 

• Ytterligare cisterner hyrs in på längre period i Trelleborgs hamn och Smart´s egna 
terminal expanderar samt byggs om för att anpassas till att möta kommande krav 
gällande iblandning av fossilfria bränslen enligt nya reduktionsplikten som trädde i kraft 
1 Juli 2018.  
 

• Efter ombyggnationen har SMART-terminalen en lagringskapacitet på över 16 miljoner 
liter. Hela ombyggnationen finansieras med koncernens egna medel.  
 

• Flertalet ”SMART” tankstationer har beställts på fabriken. 
 

• Etableringarna på orterna Hulu, Hälleforsnäs samt Tystberga har förskjutits. 
 

• Ledningen beslutar att inte förlänga sysselsättningsavtalen med tankfartygen Pallas och 
Pallas Glory utan istället hyra in större externt tonnage på spotmarknaden för att 
bespara Smartkoncernen ca 9 Mkr på årsbasis från och med 1 Juni 2018. 

 

• Bränslebolaget SOSAB förvärvas vilket gör att koncernens årliga försäljning av bränslen 
mer än fördubblas. Förvärvet är ett steg i den fortsatta strategin att förvärva 
väletablerade bränslebolag runtom i landet samtidigt som nya SMART” tankstationer 
etableras och nyttjandegraden av SMART´s egna bränsleterminal i Trelleborg ökar. Se 
separat PM från 15 Juni.  
 

• I samband med förvärvet av SOSAB så erläggs ca 25% av köpeskillingen i nyemitterade 
aktier till säljaren av SOSAB via en riktad emission. Se separat PM från 19 Juli.  
 

• SOSAB tecknade15/6 ett nytt kreditavtal på totalt 60 Mkr med ett större nordiskt 
kreditmarknadsbolag. Se separat PM från 15 Juni.  
 

• Ytterligare ett tankbilsekipage inklusive dess kundstock förvärvades under sommaren 
samtidigt som ytterligare chaufförer har rekryterats. 

 

• Ny CFO har tillträtt sin tjänst, Robert Strandäng kommer att leda konsolideringsarbetet i 
koncernen samt ansvara för modernisering av ekonomistyrning, samt rapportering mm. 
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Fredrik Johansson 
Koncern VD 

 
 

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 Oktober  2018 kl. 08:45 CET. 

 
För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson     

 

Tel: 031-120056  

 

fredrik.johansson@sesab.net  
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