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Siffror i korthet

•  Omsättning: 323 MSEK

• Kassabehållning: 59 MSEK

• Bruttoresultat: 39 MSEK

• EBITDA: 23 MSEK

• Rörelseresultat: 18 MSEK

• Resultat före skatt: 14 MSEK

• Resultat efter skatt: 11 MSEK

• Eget kapital: 118 MSEK

• Eget kapital per aktie: 0,17 kr

• Resultat per aktie: 0,02 kr
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Snabbfakta om smart

Bränsleterminaler  

Tankfartyg

Tankbilsekipage

Anställda

Kontor

Etableringsår

Tankstationer

Antal produkter

Företagskunder

Omsättning/vinst 2018 

Omsättning/vinst prognos 2019

Bolagsmål omsättning 2022

1 

2

15

60

3

2014

31

8

4 400

900 Mkr / 16 Mkr 

1,5 Mdkr/ 60 Mkr

3,5 Mdkr
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VD har ordet
Bäste aktieägare! 

Det är med stor glädje och stolthet jag nu kan presentera den hittills bästa Q1 rapporten någonsin i 
koncernens historia!
En omsättning på över 300 Mkr och ett resultat på 14 Mkr före skatt gör att kassan också byggts på 
enligt plan. Nu står Smart redo med ytterligare tillväxtkassa med möjlighet att göra både stora och 
små förvärv av andra energiföretag inom närtid, samt fortsätta etablera nya Smartstationer med 
egna medel.

Det har hänt mycket under och efter Q1 perioden, med etableringar av nya Smartstationer och 
förändring i styrelse samt ledningsgrupp. Med ett team runt sig som dedikerar sig åt Smart all 
sin vakna tid har gjort det till ett av de mest arbetsammaste och roligaste kvartal jag upplevt som 
entreprenör! Glädjande att ytterligare tjänster som logistikansvarig, kundtjänstansvarig samt PR/
Marknadsansvarig och en ny ekonomichef är på plats fullt ut för att klara av den höga arbets
belastningen i ett tillväxtbolag som Smart där allt går väldigt fort!

Hela tiden ser vi nya bevis på att Smartkonceptet är omtyckt och att både privata och företags
kunder är mycket trogna och nöjda med koncernens bränslen och vår höga servicegrad! Många 
nya större avtal med leverans av bränslen till industrikunder har tecknats och nya Smartkorts
kunder tillkommer varje dag, särskilt med intresse att få nyttja den nya SMARTappen att tanka sitt 
fordon med. 

Tyvärr belastades koncernresultatet negativt med 2Mkr under kvartalet p.g.a. dotterbolaget Pallas 
Group. Detta är av engångskaraktär och med de nya sysselsättningsavtalen bolaget tecknat för 
tankfartygen med Bunker One AB beräknas ändå helårsresultatet för Pallas bidra med ca 2Mkr i 
positivt resultat för Smart på koncernnivå. 

Bolaget har på sin agenda fortsatt tillväxt med nya förvärv, som bolaget publicerade mer ingåen
de information om i mars. Inget konkret har skett på detta området ännu, mer än att det har förts 
diskussioner med olika parter. 

Resultatet under Q1 motsvarar väl förväntningarna enligt vår interna budget. Även Q2 har börjat 
bra, försäljningen löper på enligt budget. En viktig orsak till detta är tidigt vårbruk i södra Sverige. 
Men lika viktigt är det hårda arbete vår personal gör för att hela tiden serva våra kunder på bästa 
sätt! Ledningen ser därför ingen anledning att revidera målet för helåret 2019 om en omsättning 
på ca 1,5 MDR kr och ett resultat på 6080 Mkr före skatt. Eventuella förvärv under året är ej 
 medräknade i denna prognos.

I övrigt har bolaget haft sin årsstämma och p.g.a. min fars hastiga bortgång har bolaget också fått 
en ny styrelseordförande i Per Fougberg. Per har varit med i Smart sedan starten, och har mitt fulla 
stöd som representant för Energifonden (storägare i Smart). I samband med detta så valdes också 
vice VD/CFO Robert Strandäng in i styrelsen vilket är glädjande!

Även om bensinuppror 2.0 växer, och nya politiska mål kring större andel försäljning av fossilfria 
bränslen innan år 2030 diskuteras, fortsätter Smart att växa och generera avkastning åt aktie  
ägarna. Det börjar röra på sig med fler kanaler att inköpa fossilfria bränslen såsom HVO från. Men 
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samtidigt kommer det också krävas mycket fossilfria produkter för att kunna klara det stora tryck 
som finns på marknaden, särskilt när fler europeiska länder inför liknande regelverk som Sverige. 

Utmaningarna finns alltid i alla branscher, men möjligheterna och framgångarna likaså! Därför är 
det med stort vemod jag idag gör min sista arbetsdag på Smart. Främst p.g.a. personliga skäl med 
kommande längre sjukfrånvaro, föranledd av en komplicerad operation för några dagar sedan. 
Det har varit några händelserika år i Smart, som växt betydligt sedan starten. Och nu är bolaget 
redo för att ledas av ett professionellt och erfaret managementteam, som är specialiserade på att 
 utveckla och bygga bolag av Smarts storlek vidare!
Jag ser fram emot att i framtiden och efter mitt tillfrisknande kunna stötta Smart, i form av storägare 
och grundare via Energifonden. 

Styrelsen har därför utsett vice VD Robert Strandäng till ny ordinarie VD från och med idag. Robert 
har i sin tur utsett ekonomichef Filip Ivetic till CFO. 

Efter att ha arbetat tillsammans med Robert under ett år nu känns det helt rätt att utse honom till ny 
VD. Robert har lång erfarenhet av management och att skapa effektiva processer, något som blir 
allt viktigare för att bolaget skall kunna fortsätta växa med bibehållen 
lönsamhet. Jag ger därför Robert mitt fulla stöd med sitt nya jobb att 
utveckla Smart till Smart 2.0!

Glad sommar alla SMARTA aktieägare!

Avgående VD och styrelseledamot , samt fortsatt storägare, 
Fredrik Johansson

”Efter att ha arbetat tätt ihop med Fredrik har jag lärt känna  honom 
som en driven entreprenör, med en stor kompetens inom såväl 
 bränsleområdet som företagsbyggande. Och inte minst, en person 
med såväl hjärna som stort hjärta! Jag och alla kollegor önskar honom ett snabbt tillfrisknande, det 
är han väl värd!
Som tillträdande VD tackar jag styrelsen för förtroendet, och känner ett stort engagemang för att 
driva bolaget vidare enligt lagd strategi! Jag har i över 20 år arbetat som CFO, vVD, VD, COO, 
Ekonomichef och liknande roller. Såväl i mindre entreprenörsdrivna 
bolag, som i stora multinationella koncerner. Jag hoppas kunna an
vända all den erfarenheten till att göra Smart till ett fortsatt framgångs
rikt företag! Det har hänt mycket bara under det år jag har varit på 
Smart, men ännu mer finns fortfarande kvar att göra. Dels inom fortsatt 
 konsolidering av vår befintliga verksamhet, men framförallt skall vi ta 
vara på alla de affärsmöjligheter vi dagligen ser!
Tillsammans med alla kompetenta och engagerade medarbetare i 
Smart ser jag fram emot en spännande resa, till gagn för såväl aktie
ägare som kunder och anställda”.

Robert Strandäng,
Tillträdande VD
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Vad erbjuder smart energy?
• Via tankstationer på svenska landsbygden erbjuda befolkningen en säker 

och stabil leverantör av bränslen

• Försäljning av bränslen i bulk till slutkunder (B2B) via egna dotterbolag 
runtom i södra Sverige

• Import, lagring och trading med bränslen som försäljs till egna dotterbolag 
samt återförsäljare

Helt automatiserad, går att betala med alla 
kreditkort samt egna Smartkort, uppkopplad mot 
kontoret 24h, solceller driver lamporna, går att 
tanka både bensin och diesel, byggs i Sverige, 
rymmer 18–32 000 liter, helt dubbelmantlad för 
högsta säkerhet samt miljöskydd. Smart förfogar 
över 30 tankstationer i nuläget, med ett mål att 
inneha 100 st inom ca fyra år.

Smart tankstation
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Tack 
för att du
tankar lokalt! 
Gå in på sesab.net 
för

smart
energy

Du som tankar med 
smartkort har alltid 

rabatt!

Pssssst...

Smart affish som sattes upp under 2019
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Produkter Kunder

• Privatpersoner (Smartstationer)

• Återförsäljare

• Jordbruk

• Entreprenad

• Bussbolag

• Åkerier/Budfirmor

• Kommuner

• Åkericentraler

• Villaägare/Värmeverk

smart Diesel

smart Bensin

smart Eldningsolja

RME 100 (Rapsbränsle)

HVO 100

smart
energy

Smarts kretslopp, från import till slutkund!



smart
energy

Q1 2019

9

Periodens siffror i korthet

Kolumn1 Kolumn2

Period 2019-01-01 - 2019-03-31

Nettoomsättning (kSEK) 323 274
EBITDA (kSEK) 22 894
Rörelseresultat (kSEK) 18 264
Resultat efter finansiella poster (kSEK) 13 986
Resultat (kSEK) 10 657
Resultat/aktie (kr) 0,02
Soliditet, % 25%
Likvida medel/aktie (kr) 0,08
Eget kapital/aktie (kr) 0,17
Antal aktier, st 702 137 915
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Kommentarer till resultatet
• Omsättningen uppgår till 323 MSEK under Q1.  Vilket är en kraftig ökning mot samma period 

2018, då den var 134 MSEK. Huvuddelen av ökningen är hänförlig till förvärvet av Sollebrunns 
Oljeservice, vars omsättning inte ingick under Q1 2018. Ökningen är dock inte bara hänförlig till 
förvärv, övriga delar av bulk divisionen visar en ökning mot Q1 2018. Men även fortsatt nyeta
blering av tankstationer bidrar till omsättningsökningen. Och en ökning av såväl oljepriset som 
dollarn har ökat såväl inköpspris som marknadspriset, vilket ökat vår omsättning utan att direkt 
påverka koncernens resultat.

• Bruttoresultatet (TB1) vilket också är en kraftig ökning mot samma period 2018. 38,9 Mkr under 
Q1, jämfört med 14,3 Mkr under Q1 2018. Huvudsakligen p.g.a. högre omsättning, men även 
marginalen i % har ökat. Men p.g.a. nya regler för inblandning av fossilfritt bränsle som infördes 
vid halvårsskiftet 2018 haltar jämförelsen med Q1 2018. Dock ligger vi på samma nivå som för 
helåret 2018, vilket är glädjande då det innebär att vi lyckats kompensera oss för ökade inköps
priser av bioinblandningskomponenter för det gångna kvartalet.

• Rörelseresultatet uppgår till 18,2 MSEK, jämfört med Q1 2018 (0,4 MSEK)! Huvudorsaken är 
främst en bra omsättning och TB1, samt att kostnaderna inte har ökat i samma takt som om
sättningen. 

• I resultatet ingår goodwill avskrivningar med 1,4 MSEK. Detta är enligt plan (10 års avskriv
ningstakt), och inga ytterligare nedskrivningar eller reserveringar har gjorts.

• Avskrivningar har ökat, vilket främst är hänförligt till fortsatta investeringar i nya tankstationer 
och vår terminal i Trelleborg. Investeringarna har finansierats med vår rörelsekredit, vilket ökat 
våra finansiella kostnader. 

• Finansiella kostnader har ökat, vilket påverkar resultatet negativt. Detta beror dels på utnyttjade 
rörelsekrediter som är avsatta till kommande förvärv och tillväxt. Och dels för ökade lagerfinan
sieringskostnader när fartygslaster av bränsle inköps stadigt och i större omfattning än tidigare.

• Pallas gör under perioden en förlust på ca 1,8 MSEK. Ledningen bedömer dock att resultatet 
kommer förbättras under resten av året då intjäningen ökat, och att Pallas bör nå ett positivt 
resultat om ca 2 MSEK för helåret.
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Bolagsstämma 2019

Smartstation Bjuv
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Väsentliga händelser under och efter perioden
UNDER PERIODEN

• Smart ingick ett nytt kreditavtal med dess huvudägare Energifonden om ett belopp på 24 mkr, 
för mer information hänvisar vi till PM daterat torsdagen 10 januari 2019.

• GEM fonden valde att nyttja 10M teckningsoptioner a’ 0,10kr vilket tillförde bolaget 1 mkr och de 
10M nyemitterade aktierna registrerades på bolagsverket onsdagen 20 mars 2019

• Bolaget förbereder och arbetar med att genomföra ytterligare förvärv av bolag inom energi
sektorn, för mer information hänvisar vi till PM daterat 21 mars 2019.

• Bolaget har omförhandlat räntenivån på rörelsekrediterna, vilket kommer sänka räntenivån med 
ca 1,4% på årsbasis. Detta kommer bidra positivt till resultatet fr.o.m. Q2 och för resten av året. 

EFTER PERIODEN

• F.d. styrelseordförande KarlErik Johansson avled hastigt och därmed blev styrelsens ledamot 
Per Fougberg t. f.  ordförande fram till den ordinarie årsstämman som hölls tisdagen 30 april, 
där stämman beslutade om att välja in Robert Strandäng som ny ordinarie ledamot i bolaget. 
I övrigt beslutade stämman att Per Fougberg som valdes till ordförande på det konstituerande 
styrelsemötet, samt Hans Schedin och Fredrik Johansson att ingå i styrelsen. Befintlig revisor 
Fredrik Waern valdes om för ett ytterligare år.

• Förändring i ledningsgrupp, Robert Strandäng har blivit utnämnd till vice VD/CFO i bolaget 
samtidigt som Robert förvärvade 1% av Smart genom aktier förvärvade av Huvudägaren 
 Energifonden

• Nya Smart stationer etablerades i Tving, Blekinge samt på i orten Näsviken, Hälsingland. Där
utöver kommer en ny Smart station etableras på orten Hammenhög i Skåne under juni månad.

• Vi har också tagit till oss frågor från aktieägarna om det är möjligt att förhandla bort de 
 teckningsoptioner som GEM Fonden innehar i Smart? Främst p.g.a. att det föreligger osäker
het i aktiekursen med att dessa optioner är utestående i 3,5 år ytterligare. Detta arbete har 
påbörjats och GEM har ställt sig positiv till att Smart betalar ut en engångsersättning till GEM 
i form av aktier eller likvida medel eller både och. Smarts nya ledning vill givetvis göra ett så 
bra jobb som möjligt för aktieägarnas räkning och kommer att meddela marknaden om och när 
ett sådant här avtal skulle komma till stånd. Vi vill dock betona att i dagsläget vet vi inte om en 
 uppgörelse kommer att nås, eller ha någon uppfattning om hur den kan se ut.
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Smart tankstationer 
Nu när antalet SMART tankstationer börjar närma drygt 30 st. totalt, och i takt med att varumärket 
Smart blir mer och mer känt runtom i landet  har intresset ökat markant för att få en Smartstation 
etablerad i sin bygd. Så även att försäljningsvolymerna på SMARTstationerna har ökat både till 
volym och antal, där bl. a. tankning med Smartkortet står för stor del av ökningen. Smart har även 
påbörjat marknadsföringen för att kunna tanka med ”Smartappen” via mobiltelefon.

Detta gör också att Smart har identifierat många nya strategiska samhällen där målet är att eta
blera en Smartstation under kommande år. Målet kan komma att regleras uppåt i takt med att 
fler orter anmäler sitt intresse för att få en Smartstation etablerad. För att en etablering skall vara 
intressant på en ort, så har Smart Energy några grundkrav, bl.a. viss befolkningsmängd, ensam 
på orten med vissa undantag, normal företagsamhet/föreningsliv, genomfartstrafik, och att det på 
orten finns annan konsumentvänlig försäljningsverksamhet (ex. livsmedelsförsäljning, restaurang/
pizzeria eller bilverkstad m.fl.)

Marknaden är stor för små, enkla kostnadseffektiva bensinstationer på svenska landsbygden. Dels 
p .g .a. att de större bensinbolagen väljer att fokusera på större samhällen och städer. Det beror på 
deras krav på vinster och storskalighetsprincip vilket skapar en marknad för en aktör som Smart 
Energy på svenska landsbygden. Uppskattningsvis finns det ca 5 000 lämpliga orter som är i behov 
av en Smart tankstation och att inneha 2% av marknaden är ett rimligt mål över en femårsperiod. 
Marginalen per försåld liter bränsle via tankstationerna är god och beräknas att bli så även fram
över.

Smartstation Sätila
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Invigning Tving
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Tankfatyget Med Nordic lossar en 
last miljödiesel till Smart terminalen i 
 Trelleborg.



smart
energy

Q1 2019

16

Resultaträkning: KoncernKolumn1 Kolumn2 Kolumn3 Kolumn4
RESULTATRÄKNING
KSEK 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Nettoomsättning inkl punktskatter 323 274 134 230 903 106

323 274 134 230 903 106
Rörelsens kostnader
Råvaror/handelsvaror -284 397 -119 906 -798 520
Täckningsbidrag 1 38 877 14 324 104 586
Övriga externa kostnader -9 858 -5 552 -40 424
Personalkostnader -6 125 -4 912 -21 844
Periodens EBITDA 22 894 3 861 42 319
Avskrivningar -3 208 -2 869 -12 610
Avskrivningar Goodwill -1 421 -583 -4 210
Nedskrivningar
Rörelseresultat 18 264 408 25 499
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och
 fordringar som är anläggningstillgångar
Finansiella intäkter 180 257 1 041
Finansiella kostnader -4 458 -1 516 -9 869
Resultat före skatt 13 986 -850 16 670
Nbokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat -3 329 0 -2 263
Periodens resultat 10 657 -850 14 407
Varav hänförligt till:
Moderbolag 12 324 -1 997 15 002
Minoritetsägare -1 667 1 147 -595
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Resultaträkning: Moderbolag
Resultat
Kolumn1 Kolumn6 Kolumn7 Kolumn8

KSEK 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

Nettoomsättning inkl punktskatter 1 340 1 014 4 096
1 340 1 014 4 096

Rörelsens kostnader
Råvaror/handelsvaror
Täckningsbidrag 1 1 340 1 014 4 096
Övriga externa kostnader -1 827 -217 -2 787
Personalkostnader -564 -898 -3 129
Periodens EBITDA -1 051 -101 -1 820
Avskrivningar -5 -5 -21
Avskrivningar Goodwill
Nedskrivningar
Rörelseresultat -1 056 -106 -1 841
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och
 fordringar som är anläggningstillgångar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader -1 -77 -1 301
Resultat före skatt -1 057 -183 -3 142
Nbokslutsdispositioner 6 900
Skatt på årets resultat -10
Periodens resultat -1 057 -183 3 748
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Balansräkning: Koncern
BALANSRÄKNING
Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3 Kolumn4

KSEK
PERIOD 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 46 530 17 036 48 002

Materiella anläggningstillgångar 173 043 169 920 173 952

Finansiella anläggningstillgångar 16 215 16

Omsättningstillgångar
Varulager 66 121 33 553 80 219

Övriga omsättningstillgångar 133 431 75 159 130 706

Kassa och bank 59 217 24 850 21 912

Summa tillgångar 478 358 320 732 454 807

Eget kapital och skulder
Eget kapital 
Aktiekapital 70 214 60 574 69 214

Pågående nyemission*

Övrigt tillskjutet kapital(koncern)

/Fritt Eget kapital(moderbolag) 91 766

Balanserade vinstmedel inkl årets resultat(koncern)

/Årets resultat(moderbolag) 47 766 18 966 -55 072

Summa eget kapital 117 980 79 540 105 907
Varav hänförligt till:

Moderbolag 90 583 79 540 77 180

Minoritetsägare 27 398 0 28 727

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 2 598 764 2 629

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 77 843 91 135 78 762

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 279 937 149 294 267 508

Summa skulder 357 780 240 429 346 270
Summa eget kapital och skulder 478 358 320 732 454 807

0 0 0
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Balansräkning: ModerbolagBala
Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3 Kolumn4
KSEK
PERIOD 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 76 80 81
Finansiella anläggningstillgångar 184 379 148 416 184 379
Omsättningstillgångar
Varulager
Övriga omsättningstillgångar 51 588 193 87 223
Kassa och bank 36 600 171 836
Summa tillgångar 272 643 148 860 272 519

Eget kapital och skulder
Eget kapital 
Aktiekapital 70 214 60 574 69 214
Pågående nyemission*
Övrigt tillskjutet kapital(koncern)
/Fritt Eget kapital(moderbolag) 94 797 91 773 94 797
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat(koncern)
/Årets resultat(moderbolag) -6 710 -9 585 -5 654
Summa eget kapital 158 300 142 762 158 357

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 0 0 0

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 114 343 6 098 114 162
Summa skulder 114 343 6 098 114 162
Summa eget kapital och skulder 272 643 148 860 272 519

0 0 0
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Förändring eget kapital
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
KONCERN Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3

KSEK
Perioden startar: 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
Perioden slutar: 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Ingående eget kapital 105 907 79 237 79 237
Nyemission 1 000 0 11 663
Förvärv av underkoncerner
Omräkningsdifferens 415 1 153 600
Utdelning
Periodens resultat 10 657 -850 14 407
Utgående eget kapital 117 979 79 540 105 907

MODERBOLAG Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3

KSEK
Perioden startar: 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
Perioden slutar: 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Ingående eget kapital 158 357 142 945 142 945
Nyemission 1 000 11 663
Förvärv av underkoncerner
Omräkningsdifferens
Utdelning
Periodens resultat -1 057 -183 3 748
Utgående eget kapital 158 300 142 762 158 356

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
KONCERN Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3

KSEK
Perioden startar: 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
Perioden slutar: 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Ingående eget kapital 105 907 79 237 79 237
Nyemission 1 000 0 11 663
Förvärv av underkoncerner
Omräkningsdifferens 415 1 153 600
Utdelning
Periodens resultat 10 657 -850 14 407
Utgående eget kapital 117 979 79 540 105 907

MODERBOLAG Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3

KSEK
Perioden startar: 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
Perioden slutar: 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Ingående eget kapital 158 357 142 945 142 945
Nyemission 1 000 11 663
Förvärv av underkoncerner
Omräkningsdifferens
Utdelning
Periodens resultat -1 057 -183 3 748
Utgående eget kapital 158 300 142 762 158 356

Koncern

Moderbolag
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Kassaflödesanalys: KoncernKASSAFLÖDESANALYS Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3

KSEK
Perioden startar: 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
Perioden slutar: 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 13 986 -850 16 670

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

- Avskrivningar och nedskrivningar 4 624 3 452 17 001

- Rearesultat försäljning anläggningstillgångar -347

18 263 2 602 33 671

Betald skatt -343 -663

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 17 920 2 602 33 008

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 54 061 5 177 -81 488
Kassaflöde från den löpande verksamheten 71 981 7 779 -48 480

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -701 -4 262 -16 549
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 287
Investeringar i finansiella tillgångar* -13 271
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten -701 -4 262 -29 533

Finansieringsverksamheten
Nyemission 1 000
Upptagna lån -33 358 -1 653 76 883
Amortering av låneskulder -1 988
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -34 346 -1 653 76 883

Periodens kassaflöde 36 934 1 864 -1 130
Likvida medel vid periodens början 21 912 22 986 22 986
Kursdifferens i likvida medel 29 56
Likvida medel vid periodens slut 58 875 24 850 21 912
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Kassaflödesanalys: ModerbolagK
Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3 Kolumn4
KASSAFLÖDESANALYS
KSEK
Perioden startar: 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
Perioden slutar: 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -1 057 -183 -3 142
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
- Avskrivningar och nedskrivningar 5 5 21
- Rearesultat försäljning anläggningstillgångar

-1 051 -178 -3 121
Betald skatt – – -49

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -1 051 -178 -3 170

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 35 815 283 -84 742

Kassaflöde från den löpande verksamheten 34 764 105 -87 912

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar – – -18
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar* – – -32 700
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 8 400

Kassaflöde från investeringsverksamheten – – -24 318

Finansieringsverksamheten
Nyemission 1 000 – –
Upptagna lån 113 000
Amortering av låneskulder – – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 000 – 113 000

Periodens kassaflöde 35 764 105 770
Likvida medel vid periodens början 836 66 66
Kursdifferens i likvida medel – – –

Likvida medel vid periodens slut 36 600 171 836
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Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2012:1. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade från senaste årsredovisningen.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Operativa risker
Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. Verksamheten som bedrivs i Bolaget erbjuder stora 
möjligheter, men innebär också betydande risker. Bolagets verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, 
kostnader och svårigheter som bolag, bl. a. aktiva inom gas och oljeutvinning och bränsleförsäljning, ofta ställs inför. 
Riskerna i sådana företag är främst kopplade till transporter, utfallet av och kostnaderna för prospektering och 
utvinning, samt prisutvecklingen på gas och oljemarknaden, men även gällande tillståndsfrågor avseende 
undersökning, utvinning placering av tankstationer och miljöfrågor. Därtill skall beaktas att Bolaget fortfarande befinner 
sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. Bolaget utgör vidare en mindre organisation och är i stor utsträckning beroende 
av ett antal nyckelpersoner.

Finansiella risker
Bolaget exponeras för olika finansiella risker i sin verksamhet såsom ränte, pris, kredit, likviditets och kassaflödes
risk. Ränterisk uppstår genom variationer i marknadsräntorna. Prisrisk avser risken att värdet på ett finansiellt 
instrument varierar till följd av förändringar i marknadspriser. Kreditrisk (motpartsrisk) är risken att motparten i en 
transaktion inte kan fullgöra sin förpliktelse, vilket leder till förlust för bolaget. Likviditetsrisk (finansieringsrisk) är risken 
att bolaget inte kan finansiera sina åtaganden. Kassaflödesrisk är risken att bolagets kassaflöde varierar till följd av 
förändringar i marknadsräntor och på grund av valutafluktuationer.

Valutarisker
Smart Energy försöker matcha kostnadernas valuta med intäkternas valuta så att de blir samma och på samma sätt 
matchas skulderna med tillgångarna så att valutaexponeringen minimeras.

Intäkter från fartygen och olje och gasverksamheten är till stor del i EUR och USD, medan övriga inkomster och 
kostnader för bolaget mestadels är i svenska kronor (SEK). Kursfluktuationer och osäkerhet i framtida valutakurser gör 
att förändringar i valutakurser kan komma att påverka bolagets redovisade intjäningsförmåga.

Kostnaderna för det importerade bränslet är i USD och för att fastställa inköpspriset i SEK så använder koncernen 
sig av terminssäkringar. Terminssäkringen genomförs vid varje inköp och löper i takt med kredittiden på leverantörs
fakturorna. Koncernen tillämpar ej säkringsredovisning.

Osäkerhetsfaktorer
Förutom branschspecifika risker måste även mer generella osäkerhetsfaktorer beaktas, såsom konjunkturutveckling, 
konkurrens, teknologi och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvalificerad 
personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk. Ovan 
nämnda risker utgör ett sammanfattande urval av risker och osäkerhetsfaktorer, som har betydelse för Bolagets 
verksamhet eller en investering i Bolagets aktie.

Känslighetsanalys
Huvuddelen av intäkterna kommer från den inhemska svenska bränslemarknaden och där finns riskfaktorer såsom 
den allmänna konjunkturen, skatter m.m.

Transaktioner med närstående
Under perioden har inga transaktioner på ej marknadsmässiga villkor med närstående ägt rum.
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Övriga upplysningar
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor från revisionsbolaget KPMG.

Nästa rapport blir Q2 2019 och publiceras 20190828.

Smart Energy´s aktie är upptagen till handel på NGM Nordic i Stockholm och handlas under 
kortnamnet (SEGR),

2019-05-30

Styrelsen 

Fredrik Johansson

Robert Strandäng

Per Fougberg

Hans Schedin

Smart Energy Sweden Group AB(publ) 
Org. Nr : 556756-4611

Huvudkontor: Fiskebäck, Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda 
www.sesab.net

   EPost: info@smartenergysweden.se Tel. 031120056
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