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Styrelsen och verkställande direktören för Smart  Energy Sweden  Group AB (Publ) avger följande 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

Bolaget är moderbolag i en energikoncern där de äger 100% i Sollebrunn Oljeservice AB, org.nr  
5567996136, Smart  Energy Sweden Fuels  AB, org.nr  5569956658, Smart  Energy Sweden  Försäljnings 
AB, org.nr  5569810087, Smart  Energy Sweden  AB (publ), org.nr  5569710634, Energi & Bränsle i Skåne 
AB org.nr  5568978661, Smart  Energy Sweden  Försäljnings AB, org.nr  5569810087. Smart  Energy 
Sweden  Försäljnings AB äger i sin tur Smart  Energy Sweden  Bjuv AB, org.nr  5564409646 som sedan 
äger Smart  Energy Sweden  Vitaby AB, org.nr  5563557213 och moderbolaget har sitt säte i Göteborg. 
Bolagets aktie är noterad under kortnamnet SEGR på NGM  Nordic  MTF i Stockholm och huvudägare i 
bolaget är idag  Capital Conquest  AB (publ). 

Bolagen i koncernen bedriver försäljning av bränslen både via bulkleveranser samt via egen designade 
tankstationer. Tankstationerna består av en containerlösning som är placerad ovan jord och bolaget har 
32 aktiva stationer inom koncernen. 

I koncernen ingick även Pallas Group AB (publ) med sitt dotterbolag Pallas Shipping AB samt 
dotterbolag, Pallas Shipinvest Ltd, Pallas Shipinvest 2 Ltd, Pallas Shipinvest 3 Ltd samt Pallas Petroleum  
Inc  fram till den 2019-10-29 då Pallas koncernen försattes i konkurs. 

Organisation och ledning 

Smart  Energy  koncernen sysselsätter cirka 30 medarbetare. Styrelsen i Smart  Energy Sweden  Group AB 
(publ) består av 4 personer. Under räkenskapsåret har det avhållits 7 protokollförda möten. Styrelsen har 
en antagen ordning för standardsrapportering av bolagets finansiella situation, kundrelationer samt 
marknadsläge för koncernen. Företaget har sitt säte i Göteborg. 

Företaget har sitt säte i Göteborg. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Bolaget har per den 2019-12-31 förändrat sin koncernstruktur och äger numera alla koncernbolag direkt 
av moderbolaget med undantag för Smart  Energy Sweden  Bjuv AB, org.nr  5564409646 och Smart  
Energy Sweden  Vitaby AB som ägs av Smart  Energy Sweden  Försäljning AB. 

Förvaltningsavtal med  Capital Conquest  AB (publ) samt tecknande av preferensaktier  

Smart  Energy Sweden  Group AB (publ) ingick den 19 juli 2019 ett avtal med  Capital Conquest  AB 
(publ) rörande förvaltning av likvida medel i koncernen. Avtalet ger en avkastning om 3,95 % på 
förvaltat kapital samt rätt till återbetalning av beloppet med en uppsägningstid om 90 dagar. Vid 
tidpunkten för betalningen bedömde Smart  Energy  Group AB (publ) att förvaltningen, som formellt 
innebär utlåning till en aktieägare i moderbolaget inte omfattades av aktiebolagslagens låneförbud eller 
kunde betraktas som en värdeöverföring eftersom bolaget ingick avtalet av rent affärsmässiga skäl samt 
dels eftersom  Capital Conquest  AB (publ) bevisligen långt innan utbetalningen redan hade förvärvat och 
betalat för sina aktier i moderbolaget, dels eftersom det vid en bedömning av  Capital  Conquets 
finansiella ställning och intjänandeförmåga saknades anledning befara att  Capital Conquest  AB (publ) 
inte skulle kunna återbetala pengarna. Den 3 augusti 2019 tecknade Smart  Energy Sweden  Group AB 
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(publ) som  deli  koncernens kapitalförvaltning 250 000 preferensaktier i  Capital Conquest  AB (pub) 
vilka ger en marknadsmässigt hög och periodiskt utbetalad avkastning samt genom avtal kan inlösas 
inom 6 månader från begäran. Preferensaktierna är under registrering hos Bolagsverket. Vid teckningen 
av aktierna gjorde styrelsen i Smart  Energy Sweden  Group AB (publ) samma bedömning som vid 
ingående av förvaltningsavtalet. Smart  Energy Sweden  AB (publ) lånade under 2019 ut likvida medel till 
moderbolaget för den nämnda kapitalförvaltningen varvid 

bolagets styrelse gjorde samma bedömning som moderbolaget rörande fordran på  Capital Conquest  AB 
(publ). Per den 31 december 2019 har Smart  Energy Sweden  AB förvärvat moderbolagets nu redovisade 
fordran, inklusive preferensaktier, på  Capital Conquest  AB (publ). 

Krav emot tidigare grundare och VD samt vice VD  

Bolaget har genomlyst samtliga större transaktioner under 2019 som berör bolagets tidigare grundare och 
VD Fredrik Johansson och bolagets tidigare vice VD Robert Strandäng och i samband med denna 
granskning så har det framkommit ett flertal uppmärksammade transaktionshändelser (fartygsförsäljning, 
bonusutbetalningar, avgångsvederlag och sjukvårdskostnader) som kostnadsförts felaktigt och bolaget 
har därigenom konstaterat en fordran på ett väsentligt kapitalbelopp gällande dessa. Mot bakgrund av 
dessa transaktionshändelser så har bolagets ledning via bolagets juridiska ombud beslutat att påbörja en 
stämningsansökan riktat mot respektive part (Fredrik Johansson, Robert Strandäng). Robert Strandäng 
har i sin tur själv lämnat in en stämningsansökan direkt riktad emot bolaget om ca 1 Mkr, men detta är 
ett krav som bolaget i sin helhet bestrider. En del av ovan nämnda händelser ligger även till grund för 
den observationsnotering (se även nedan avsnitt) som bolaget blivit placerad på under hösten 2019, men 
genom ett omfattande internt utredningsarbete så kan bolaget nu utställa ett betalningskrav till respektive 
person. Totalt uppgår bolagets krav till ca 10,5 Mkr exklusive ränta till dess att bolaget erlagts full 
betalning. Bolaget har även internt förändrat sina rutiner samt infört en utökad attestnivå för att 
ovanstående inte ska kunna ske i framtiden. Bolaget förväntar sig att full en betalning av dessa fodringar 
inom en av 12 år baserat på hur skyndsamt processföringen går i Göteborgs Tingsrätt. 

Pågående tvist emot GEM Global  Yield Fund  
Bolaget har en pågående tvist emot sin tidigare samarbetspartner GEM i USA då bolaget på egen 
begäran har valt att säga upp avtalet den 2019-09-18 då GEM Global  Yield Fund  inte fullföljde sina 
ekonomiska skyldigheter till bolaget enligt gällande avtalsvillkor. Global  Yield Fund  svarade med att 
stämma bolaget på 5.6 Mkr för uteblivna ersättningar enligt avtalet mellan parterna. Bolaget har i sin tur 
helhet bestridit stämningen som idag hanteras av Göteborgs Tingsrätt. Någon reservering motsvarande 
belopp är inte gjord per den 31/12 2019 i koncernen då bolaget anser att kravet är felaktigt. Bolaget 
kommer publicera mer information kring ärendet så fort mer information finns att tillgå löpande via 
bolagets JR tjänst (pressmeddelanden). 

Närstående transaktioner 

Vid tidpunkterna för bolagets affårsavtal med  Capital Conquest  förelåg det inte någon 
närståendesituation. Koncernen har även löpande under 2019 köpt in produkter och tjänster från  
Capital Conquest  vilket har skett till marknadsmässiga villkor och blivit kontrollerade av övriga 
styrelseledamöter i Smart  Energy Sweden  Group AB (publ). 

Nytt finansieringsavtal 

Bolaget meddelande den 2019-09-18 att koncernen tecknat ett kreditavtal och genomförde ett byte från 
fakturabelåning till fakturaköp. De nya kreditavtalen utökar både rörelselikviditeten i koncernen med 
cirka 22 Mkr samt minskar även de kortfristiga nettoskulderna med cirka 118 Mkr då Bolagets 
borgensskyldigheter i respektive dotterbolag har blivit minskade med motsvarande belopp. De nya 
avtalen minskar även Bolagets finansiella kostnader om cirka 0,5 Mkr per år och ger samtidigt 
förbättrade nyckeltal och en ökad finansiell flexibilitet vid framtida förvärv. 
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Reduktionsplikt/HVO (inkl ticketshantering) i dotterbolaget Smart  Energy Sweden Fuels  AB  

För att främja användningen av biodrivmedel har regeringen infört reduktionsplikt för bensin och diesel. 
Det innebär att alla drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och 
diesel med en viss procentsats. Skattskyldiga aktörer, såsom Smart  Energy-koncernen, ska tillgodose att 
reduktionsplikten uppnås för fossil bensin och diesel och på så sätt bidra till en viss minskning av 
klimatpåverkan. Branschen som helhet ska uppnå detta genom att gradvis öka inblandningen av 
biodrivmedel. För 2019 är reduktionsnivån 2,6 procent för bensin och 20 procent för dieselbränsle. 
Om Smart  Energy-koncernen vid kalenderårets slut 2019 inte lyckats uppfylla sin reduktionsplikt är det 
möjligt för koncernen att förvärva överskott av reduktion från andra reduktionsplilctiga aktörer i form av  
tickets.  Överlåtelse får dock endast ske mellan samma typ av drivmedel (bensin eller diesel). Om Smart  
Energy-koncernen inte har möjlighet att förvärva överskott från annan aktör i branschen påförs 
koncernen en avgift per varje kilo koldioxidekvivalent som överstiger dess reduktionsplikt. För bensin är 
avgiften 5 kronor per kg och för diesel 4 kronor per kg. Smart  Energy Sweden Fuels  AB ingick sedan 
under hösten 2019 en avsiktsförklaring med en av sina huvudleverantörer att förvärva  tickets  för 0.50 kr 
per liter diesel och gjorde samtidigt en avsättning på 7.1 Mkr för de beräknade  tickets  kostnaderna som 
skulle förvärvas av leverantören. Styrelsen beslutade samtidigt att öka inblandningen under andra 
halvåret vilket kostnadsförde koncernen med ökade reduktionskostnader både under Q3 och Q4 för 
verksamhetsåret 2019. Sedan under perioden jan-mars 2020 meddelande bolagets leverantör att några  
tickets  inte längre fanns att tillgå för Smart  Energy Sweden Fuels  AB att förvärva från dem trots tidigare 
löften om att bolaget ska få erhålla reduktions  tickets  för verksamhetsåret 2019 av denne. Resultatet av 
att bolaget inte längre får möjligheten att förvärva  tickets  påverkar då reduktionsplikten för 2019 
negativt. Om inte kravet på inblandning uppnås utgår normalt sätt en avgift till Energimyndigheten om 
inte synnerliga skäl finns eller om det finns andra omständigheter som ligger till grund för 
att reduktionsplikten inte uppnås. I Smart  Energy Sweden Fuels  AB fall så har bolaget helt uteslutande 
förlitat sig på att få förvärva reduktionstickets av sin leverantör enligt de löften som erhålls från 
leverantören både under hösten 2019 och i januari 2020. Mot bakgrund av detta så anser styrelsen att 
både synnerliga skäl och övriga omständigheter finns för att Energimyndigheten ska reducera ner 
reduktionspliktsavgift för verksamhetsår 2019 så att den istället motsvarar den  ticket  kostnaden som 
bolaget förväntade sig på totalt 7,1 Mkr. Flera branschkollegor till Smart  Energy  koncernen har för 
verksamhetsår 2019 tyvärr drabbats av samma problem då ett flertal aktörer/leverantörer inte kunnat 
erlägga motsvarande  tickets  som de faktiskt lovat för att kunna täcka uppfyllnad av reduktionsplikten för 
verksamhetsåret 2019. Med detta klarlagt så är det styrelsens uppfattning att Energimyndigheten istället 
kommer att acceptera bolagets redogörelse och dess särskilda skäl för verksamhetsår 2019 och ta beslut i 
att sänka reduktionspliktsavgiften från 49,2 Mkr till 7,1 Mkr enligt ovanstående redogörelse. Det finns 
dock inga garantier att Energimyndigheten kommer välja att jämställa reduktions-pliktsavgiften med 
bolagets förväntande  ticket  kostnader och om så inte blir fallet så kommer koncernen istället att påverkas 
negativt med en ytterligare kostnad om 42,1 Mkr för verksamhetsåret 2019. Styrelsen har dock gjort 
bedömningen efter samtal med Energimyndigheten under våren 2020 att endast kostnadsföra 7.1 Mkr i 
gällande  tickets  för hela verksamhetsåret 2019 då straffavgiften gällande reduktion ska kunna jämställas 
med  ticket  kostnader om synnerliga skäl finns och för bolagets del så är det uppenbart att detta är fallet 
då leverantören av  tickets  inte fullföljde sina åtaganden till bolaget. Ärendet kommer att prövas 
av Energimyndigheten under hösten 2020 där de tar ställning till alla omständigheter samt bolagets 
finansiella ställning, men skulle utfallet mot allt förmodan ändå bli negativt för bolaget så kommer 
återstående kostnad att påverka kvartal 3 och 4 för verksamhetsår 2020. 

Köp och försäljning av Smart  Logistics  

Koncernen avyttrande den 2019-07-19 dotterbolaget Smart  Energy Logistics  AS och köpare är 
Energifonden Sverige AB som förvärvar samtliga aktier i Smart  Energy Logistics  AS av Smart  Energy 
Sweden  Group AB (publ). Köpeskillingen uppgår till 48.3 MSEK. Styrelsen har via en intern kontroll 
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efter försäljningsdatumet upptäckt att köpeskillingen skulle uppgå till ytterligare 1.5 MSEK på grund av 
valuta kostnader vilket även har framförts till köparen som har i sin helhet bestridit detta krav bolaget har 
påbörjat en stämning mot köparen på motsvarande belopp. 

Pallas Group AB (publ) i konkurs  

Bolagets tidigare dotterbolag Pallas Group AB (publ) försattes i konkurs under 2019 och med bärighet på 
detta så har Smart kostnadsfört övervärden på fartyg i Pallas Group och hänförlig goodwill om belopp 
21,8 Mkr på koncernnivå och skrivit ner andelar i dotterföretaget om 21,9 Mkr i moderbolag per 0630. 
Någon ytterligare kostnad förväntas inte belasta Smart  Energy  koncernen gällande Pallas. 

Emissionskostnader 

Bolaget har under verksamhetsåret haft emissionskostnader som totalt uppgår till 6 Mkr och 
emissionstjänsterna är inköpta både via externa leverantörer så väl som av investmentbolaget  Capital 
Conquest  AB (publ) och är till marknadsmässiga villkor samt blivit kontrollerade av övriga 
styrelseledamöter i Smart  Energy Sweden  Group AB (publ). 

Kreditgivare  

Koncernen har under året tecknat avtal med en ny kreditgivare av reskontrafinansiering för samtliga 
rörelsedrivande dotterbolag och under oktober/november 2019 så skiftades även factoringmodell från 
fakturabelåning till fakturaköp vilket medförde lägre löpande finansiella kostnader. Avstämningsarbetet 
mellan tidigare kreditgivare och nuvarande har dessvärre medfört vissa administrativa mödor då en del 
av koncernens kundfordringar per den sista december var fakturabelånade och resterande hanterade som 
fakturaköp med eller utan regressrätt. Mot bakgrund av detta så har bolaget inte kunnat verifiera och i 
detta fördela samtliga kundfordringar i bokslutsarbetet mellan de båda kreditgivarna. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Bolaget antog den 2020-01-22 en ny utdelningspolicy för 2020. Utdelningspolicy innebär att cirka 75 
procent av resultatet efter skatt som är hänförligt till moderbolaget ska delas ut till Bolagets aktieägare. 
Vid fastställande av utdelning ska hänsyn alltid tas till potentiella förvärvs-, investerings- och 
utvecklingsmöjligheter för koncernen tillsammans med en bedömning av Bolagets finansiella ställning 
och därtill andra enligt styrelsen väsentliga faktorer. Genomförs ett nytt förvärv under verksamhetsåret 
ska detta i första hand lånefinansieras via Bolagets affårsbank och i andra hand finansieras med egna 
medel för att på så sätt kunna skapa en god direktavkastning till Bolagets aktieägare. 

Under 2020 har företaget blivit påverkat av effekterna av Covid-19. Det har tagit sig uttryck i en mindre 
försämrad orderingång jämfört med motsvarande period föregående år. Covid-19 har också inneburit att 
några av företagets leverantörer har problem att leverera insatsvaror. Åtgärder har vidtagits för att 
säkerställa fortsätta leveranser och bolaget har ännu inte behövt korttidspermittera någon personal. 

Under 2020 har Covid-19 pandemin påverkat stora delar av samhället. Utifrån den bransch som företaget 
är verksam är emellertid orderingången i stort sett opåverkad, några allvarliga leveransproblem har inte 
uppkommit. Det kan dock noteras att sjukfrånvaron har ökats. Vidare kan det inte uteslutas att en fortsatt 
likartad utveckling kan få större konsekvenser på företagets orderingång och möjlighet att erhålla 
leveranser. Till följd av osäkerheterna rörande Covid-19 för bolaget har styrelsen beslutat att inte föreslå 
någon utdelning för 2020. 
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Smart  Energy  har beslutat att inleda avnotering från NGM 

Smart  Energy Sweden  Group AB (publ) ("Bolaget") har den 2020-04-02 beslutat att inleda processen 
med en avnotering av Bolagets aktie från NGM. De grundläggande skälen till att hålla aktien noterad är 
att skapa transparens i värderingen av Bolaget, ge möjlighet till handel i aktien och att attrahera 
investerare. Aktien i Smart  Energy  har under lång tid indikerat ett marknadsvärde på Bolaget om drygt 
60 miljoner kronor vilket är mindre än hälften av det egna värderade kapitalet. Handeln i aktien är 
sporadisk och handelsvolymen ger inte stöd för en rättvisande kursbildning. Styrelsens uppfattning är att 
noteringen av aktien tvärtemot syftet skapar en osäkerhet om Bolagets värdering och aktien saknar i detta 
även väsentlig attraktionskraft för att skapa förväntat intresse hos investerare. Denna situation förstärks 
därtill av att aktien handlats under observation sedan augusti 2019. Mot denna bakgrund har styrelsen 
därför kommit fram till beslutet att inleda en avnoteringsprocess av aktien i Smart  Energy Sweden  Group 
AB (publ) från NGM. Bolaget kommer nu i kommunikation med NGM att vända sig till 
Aktiemarknadsnämnden för ett utlåtande gällande avnoteringen, detta för att få en rekommendation kring 
återstående handels tid på marknaden och därmed ge samtliga aktieägare möjligheten att sälja och köpa 
aktier i Bolaget innan avvecklingsprocessen påbörjas. Bolaget ämnar också i samband med att 
avnoteringen är klargjord att övergå till redovisning på halvårsbasis.  

Capital Conquest  lägger ett offentligt bud på Smart  Energy  

Capital Conquest  AB (pub) ("CC") har den 2020-04-22 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till 
aktieägarna i Smart  Energy Sweden  Group AB (publ) ("Smart") att överlåta samtliga aktier Smart till CC 
("Erbjudandet") och aktierna i Smart är upptagna till handel på NGM  Nordic  SME. Bakgrund och motiv 
CC:s verksamhet är förvaltning av kapital genom kort- och långsiktiga investeringar i företag. Sedan 
augusti 2019 har CC löpande direkt och indirekt förvärvat aktier i Smart. Aktiemarknadsnämnden har 
den 9 april 2020 i dess uttalande 2020:13 förklarat att CC:s aktieförvärv tillsammans med de aktier som 
förvärvats av CC:s kapitalförsäkring föranleder skyldighet att lämna ett offentligt uppköpserbjudande till 
aktieägarna i Smart. CC ser möjligheten att genom ett tydligt och uthålligt huvudägarskap skapa en stabil 
grund att fortsatt utveckla Smarts verksamhet till gagn för kunder, anställda och leverantörer. Smarts 
operationella verksamhet eller anställningar kommer inte att påverkas till följd av CC:s huvudägarskap 
eller Erbjudandet. Investeringen i Smart är för CC ett långsiktigt innehav och istället för att avyttra 
investeringen har CC sedan Aktiemarknadsnämndens uttalande direkt förvärvat ytterligare aktier och 
uppnår även budpliktsnivån genom CC:s direktägande i Smart. 

Smart  Energy  i disciplinärende hos NGM 2020  

Så snart bolaget anmälde att det önskade inleda en avnoteringsprocess, anmälde NGM bolaget till 
disciplinnämnden under påstående att bolaget gjort regel överträdelser under 2019/2020 samt yrkar 
NGM att bolaget ska avnoteras från NGM  Nordic  SME. Bolaget har genom sitt ombud svarat nämnden 
och bestrider NGM påståenden men samtycker till att aktien ska avnoteras från NGM  Nordic  SME. Mer 
information om ärendet kommer löpande att publiceras via bolagets IR kanaler / pressmeddelanden. 

Smart  Energy  mottar begäran om kallelse till extra bolagsstämma 

Smart  Energy Sweden  Group AB (publ) ("Bolaget") mottog den 2020-04-29 en skriftlig begäran att kalla 
till en extra bolagsstämma via en minoritetsgrupp som uppgav att de representerade 10% eller mer av 
samtliga aktier i Bolaget. Styrelsen sammankallades och kunde då konstatera att begäran om en extra 
bolagsstämma inte kunde handläggas vidare då det saknades tillräckliga underlag för styrelsen att kunna 
verifiera aktieinnehav samt sammanställa antal aktier korrekt vilket även framfördes till deras ombud 
den 2020-05-05. Bolaget fick sedan den 2020-05-11 en komplettering från minoritetsgruppens ombud 
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med ett fullständigt underlag som gjorde att styrelsen idag den 2020-05-15 har kunnat starta en 
behandling av ärendet, men mot bakgrund av att kallelsen till ordinarie årsstämma den 2020-06-29 nu 
per dagens datum är publicerad i sin helhet (se tidigare pressmeddelande) och att samtliga beslutspunkter 
från minoritetsgruppen är inkluderade på dagordningen, så ser styrelsen inga behov av att handlägga 
ytterligare en kallelse till extra bolagsstämma. Folkhälsomyndigheten har via pressmeddelande den 
2020-03-02 beslutat att höja risknivån för smittspridning i samband med det nya coronaviruset i Sverige 
(COVID-19), vilket i sin tur påverkar alla sammankomster som till exempel bolagsstämmor och därför 
har styrelsen i samråd med Bolagets juridiska ombud och i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer kring riskspridning justerat den ordinarie kallelse så att samtliga beslutspunkter från 
minoritetsgruppen kan hanteras på den ordinarie årsstämman 2020-06-29. 

Smart  Energy  ska utvärdera potentiell strukturaffär - aktörer intresserade av B2B-verksamhet 

Bolaget meddelande den 2020-05-27 att flera aktörer har visat intresse för bränslebolaget Smart Energys 
underliggande B2B-verksamhet med tillhörande dotterbolag. Smart  Energy  konstaterar att marknaden för 
bränsleförsäljning i Sverige är under konsolidering och att det inte kan uteslutas av avkastningen för 
aktieägarna gynnas bäst genom att ingå i en strukturaffär. Bolaget kommer därför under de kommande 
veckorna att utvärdera relevanta faktorer för en sådan affär och i detta möjligheten att gå vidare i en 
fördjupad förhandling med någon av intressenterna och aktuell information kring detta kommer löpande 
att offentliggöras. 

Smart  Energy  huvudägare tilldelas en sanktionsavgift från Finansinspektionens  
Smart  Energy Sweden  Group AB (publ) ("Smart") har fått del av Finansinspektionens beslut att tilldela  
Capital Conquest  AB (publ) en sanktionsavgift om 25 miljoner kronor. Smarts dotterbolag Smart  Energy 
Sweden  AB (publ) har ett flertal ränteplaceringar där  Capital Conquest  AB (publ) är en av 
kapitalförvaltarna. Enligt styrelsens i Smart bedömning finns det ingen anledning befara att 
sanktionsavgiften för  Capital Conquest  AB (publ) äventyrar dotterbolagets placeringar i detta bolag.  
Capital Conquest  AB (publ) har även meddelat den 2020-06-03 att man ska överklaga 
Finansinspektionens beslut. 

Bolagsverket beslutar att avslå minoritetsgruppens begäran om att kalla till bolagsstämma 

Bolagsverket beslutar att avslå ansökan om att kalla till extra bolagsstämma i Smart  Energy Sweden  
Group AB (publ) ("Smart") enligt tidigare mottagen begäran den 29:e april 2020. Benjamin  Hering  som 
företräder minoritetsgruppen har ansökt till Bolagsverket att de ska kalla till en extra bolagsstämma i 
Smart  Energy Sweden  Group AB (publ) vilket nu har prövats av Bolagsverket som har beslutat att avslå 
denna begäran. Smart kommunicerade tidigare via PM den 15:e maj 2020 att samtliga beslutspunkter 
från minoritetsgruppen är inkluderade på dagordningen varför, styrelsen inte ser behov av att handlägga 
ytterligare en kallelse till extra bolagsstämma. 

Emission av aktier i Smart  Energy Sweden  AB  

Smart  Energy Sweden  AB emitterade aktier till  Capital Conquest  AB (publ) sedan  Capital Conquest  
begärde hos bolagets styrelse att  Capital Conquest  önskade teckna aktier för del av de teckningsoptioner 
som Smart  Energy Sweden  AB avtalat med  Capital Conquest  om innan Glenn Renhult valdes som 
styrelseledamot i Smart  Energy Sweden  Group AB. Under bokslutsarbetet har det framkommit att 
styrelsen i Smart  Energy Sweden  AB istället låtit hålla en extra bolagsstämma och beslutat om såväl som 
registrerat aktierna sedan  Capital Conquest  AB genom Glenn Renhults styrelseplats i Smart  Energy 
Sweden  Group AB hade kommit att tillhöra den krets för vilka emissionsbeslutet även ska fattas av 
moderbolagets bolagsstämma. Eftersom en sådan stämma i moderbolaget inte hållits har  Capital 
Conquest  överlåtit sina aktier i Smart  Energy Sweden  AB till Smart  Energy Sweden  Group AB för den 
teckningslikvid om 7,5 miljoner kronor som  Capital Conquest  betalade. 
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Förväntad framtida utveckling 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Nedan redogörs för risk och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för bolagets framtida 
utveckling. 

Operativa risker 
Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. Verksamheterna som bedrivs i koncernen 
erbjuder stora möjligheter, men innebär också betydande risker. Koncernens verksamheter måste 
utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag bl.a aktiva inom gas och 
oljeutvinning och bränsleförsäljning oftast tills inför. Riskerna är sådan företag är främst kopplade till 
transporter, utfallet av kostnaderna för prospektering och utvinning samt prisutveckling på gas och 
oljemarknaden, men även gällande tillståndsfrågor avseende undersökning, utvinning och placering av 
tankstationer och miljöfrågor. Därtill skall beaktas att koncernen fortfarande befinner sig i ett tidigt 
skede av sin verksamhet. Koncernen 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 räntor-, pris-, kredit-, likviditets 
och kassaflödesrisk. Ränterisk uppstår genom variationer av marknadsräntorna. 

Prisrisk avser risken att värdet på en 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 sin åtaganden. Kassaflödesrisk är risken att bolaget eller koncernens kassaflöde 
varierar till följd av förändringar i marknadsräntor och på grund av valutafluktuationer. 

Den typ av verksamhet som bolaget bedriver är starkt likviditets krävande vilket innebär att koncernens 
bolag är beroende av stora rörelsekrediter. Skulle dessa inte förnyas eller sägas upp av någon anledning 
skulle bolaget sannolikt hamna i likviditetsbrist. 

Mer specifikt är också koncernen och dess dotterbolag mycket beroende av priset på råolja som i sin tur 
prissätter priset på bensin och diesel samt biobränslen till stor del. Koncernen tillämpar  hedging  
(prissäkring) av de olika bränslen som köps in. Koncernen har ingått avtal med ett tradingbolag gällande  
hedging  av bränslepriset men som också tillåter koncernen kan köpa på  spot-pris genom så kallade  
triggers  vid särskilda tillfållen. 

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 valuta exponeringen minimeras. 

Intäkter och kostnader göt bolaget är 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 att importerade bränslet är i USD och för att faställa inköpspriset i SEK så använder 
koncernen sig av terminssäkringar. Terminssäkringen genomförs vid varje inköp och löper i takt med 
kredittiden på leverantörsfakturoma. 



Smart Energy Sweden Group AB (Publ) 9 (41) 
Org.nr 556756-4611  

Osäkerhetsfaktorer 
Förutom branschspecifika risker måste även mer generella osäkerhetsfaktor beaktas såsom 
konjunkturutveckling, konkurrens, teknologi och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, 
kunder, företagsförvärv, kvalificerade personal, lagstiftning, reglering och framtida kapitalbehov och 
aktiemarknadsrisk. 

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 året har inga transaktioner på ej marknadsmässiga villkor med närstående ägt rum. 

Hållbarhetsupplysningar 

Bolaget eftersträvar en långsiktig hållbarhet för samltiga koncernbolag, koncernledning och övriga 
medarbetare och kvalitetssälcrar även löpande att samtliga avtalsvillkor är marknadsmässiga för samtlig 
personal inom koncernen. 

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Smart stationerna m.m kräver 
tillstånd av kommunens miljönämnd samt lokal räddningschef som utfårdar tillstånd för hantering av 
brandfarlig vara. Även bränsledepån i Trelleborg är tillståndspliktigt under miljöbalken vilket ställer 
stora krav på koncernen med att leva till till gällande kommande regler och lagar. 
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Ägarförhållanden 

10 

Namn Antal aktier Antal röster  
Capital Conquest  AB (pub!) * 339 636 214 34,14 
Försäkringsbolaget Avanza Pension 65 682 216 6,6 
Anand Rasheed ** 30 731 692 3,09  
Santander Securities  Services S.A 30 000 000 3,02 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 17 021 399 1,71  
CJ  Hall  Invest  AB 15 500 000 1,56 
Hanna Hanna 10 992 918 1,1 
Jan Lundmark 10 809 317 1,09  
Dania Consulting  APS 9 000 000 0,9 
Chato Rasoal 7 110 794 0,72 
Övriga 458 396 487 46,07 
Totalt 994 905 329 100 

*  Capital Conquest  innehar 300.648.494 direktregistrerade aktier varav 38.987.720 aktier ägs via en 
kapitalförsäkring. Bolaget har av dessa aktier låna ut 100.007.586 aktier till Smart  Energy  för att 
underlätta bolagets emissionshantering och dess aktier kommer återlämnas till bolaget så fort 
Bolagsverket slutregistrerar emissionerna. 

** Anand Rasheed innehar 16.119.500 direktregistrerade aktier varav 37.416 aktier ägs via en 
kapitalförsäkring. Därutöver innehar han även 14.574.776 aktier via juridisk person. 

(41) 
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Flerårsöversikt (Tkr) 
Koncernen 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 1 358 352 902 032 554 057 543 623 
Resultat före avskrivningar 47 224 42 320 12 352 11 644 
Resultat efter finansiella poster -7 560 16 670 -7 180 -4 163 
Resultat per aktie 0,00 0,02 0,00 -0,02 
Rörelsemarginal (%) 2,0 2,8 -0,3 -0,4 
Vinstprocent % 2,2 2,9 -0,1 0,7 
Avkastning på totalt kapital (%) 9,2 5,8 -0,3 1,3 
Soliditet (%) 34,0 23,0 27,0 17,0 
Kassalikviditet (%) 79,0 87,0 91,1 83,2 
Räntebärande nettoskulder -4 902 194 494 114 591 122 905 
Balansomslutning 332 551 454 807 289 516 280 368 
Investeringar -14 828 -16 550 -13 852 -5 714 
Antal anställda, medeltal 35 32 31 31 

Moderbolaget 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 8 511 4 096 4 125 4 679 
Resultat före avskrivningar -10 120 -1 820 -1157 678 
Resultat efter finansiella poster -53 219 -3 142 -2 519 -1 644 
Soliditet (%) 58,0 58,0 96,0 87,0 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 
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Förändring av eget kapital 

Koncernen 

Annat eget 
Övrigt kapital Innehav utan 

Aktie- tillskjutet inkl. årets bestämmande 
kapital kapital resultat inflytande Totalt 

Belopp vid årets ingång 69 213 792 94 789 420 -86 823 292 28 727 432 105 907 352 
Nyemission 30 274 741 5 048 277 35 323 018 
Förändring 
koncernstruktur 917 658 -28 671 437 -27 753 779 
Inbet ej registrerat 
aktiekap. 7 000 000 7 000 000 
Årets resultat -13 298 793 -55 995 -13 354 788 
Belopp vid årets utgång 106 488 533 99 837 697 -99 204 427 0 107 121 803 

Ej 
Aktie- registrerat Överkurs- Balanserat Årets 

Moderbolaget kapital aktiekapital fond resultat resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 69 213 792 94 789 420 -9 394 566 3 748 292 158 356 938 
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma: 3 748 292 -3 748 292 0 

Nyemission 30 274 741 30 274 741 

Emissionskostnader -6 031 137 -6 031 137 
Inbet ej registrerat 
alctiekap. 7 000 000 7 000 000 

överkursfond 11 079 413 11 079 413 

Årets resultat -41 035 453 -41 035 453 
Belopp vid årets utgång 99 488 533 7 000 000 99 837 696 -5 646 274 -41 035 453 159 644 502 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets förlust 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

94 191 422 
-41 035 453 
53 155 969 

53 155 969  

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
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Koncernens 
Resultaträkning 

Nettoomsättning 

Punktskatter 

Not 

1 

2 

2019-01-01 
-2019-12-31 

1 358 351 7 
15 

-242 065 32 
2 

2018-01-01 
-2018-12-31 

902 031 973 
-196 727 21 

6 
Övriga rörelseintäkter 1 371 181 1 323 658 

1 117 657 5 
74 706 628 415  

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -1 275 347 -8 024 930 

-1 005 228 -593 968 15 
Handelsvaror 027 8 
Övriga externa kostnader 3, 4 -35 731 549 -40 451 578 
Personalkostnader 5 -27 050 805 -21 863 612 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -41 741 569 -16 821 622 
Övriga rörelsekostnader -1147 526 0 

-1 112 174 -681 129 90 
823 0 

Rörelseresultat 5 482 751 25 498 515 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 684 958 1 038 908 
Räntekostnader och liknande resultatposter -15 727 332 -9 867 607 

-13 042 374 -8 828 700 
Resultat efter finansiella poster -7 559 623 16 669 815 

Resultat före skatt -7 559 623 16 669 815 

Skatt på årets resultat 6 -6 569 781 -2 262 696 
Uppskjuten skatt 774 616 0 
Årets resultat -13 354 788 14 407 119 
Moderbolagets andel av årets resultat -13 298 793 15 001 679 
Innehav utan bestämmande inflytande -55 995 -594 560 
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Koncernens 
Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Not 2019-12-31 2018-12-31  

Tecknat men ej inbetalt kapital 3 540 000 0 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 7 23 090 112 825 
Goodwill 8 40 121 757 47 889 126 

40 144 847 48 001 951 

Materiella anläggningstillgångar 
Andelar i olje- och gasbrunnar 9 0 0 
Byggnader och mark 10 613 127 3 175 076 
Fartyg 11 0 128 040 534 
Tankbilar, tankstationer och övriga materiella 
anläggningstillgångar 12 42 277 233 41 601 673 
Pågående nyanläggningar 13 4 281 977 1 134 957 

47 172 337 173 952 240 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 14, 15 15 783 15 783 
Andra långfristiga fordringar 5 015 000 0 

5 030 783 15 783 
Summa anläggningstillgångar 95 887 967 221 969 974 
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Koncernens 
Balansräkning 

Omsättningstillgångar 

Varulager ni ni 

Not 2019-12-31 2018-12-31  

Färdiga varor och handelsvaror 64 386 840 80 219 098 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 5 223 072 125 222 428 

Aktuella skattefordringar 249 11 622 

Övriga fordringar 99 670 073 2 327 259 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 861 289 1 815 844 

109 754 683 129 377 153 

Kortfristiga placeringar 
Övriga kortfristiga placeringar 0 1 328 793 

Kassa och bank 16 40 452 040 21 911 533 

Summa omsättningstillgångar 214 593 563 232 836 577 

SUMMA TILLGÅNGAR 310 481 530 454 806 551 
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Koncernens 
Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Eget kapital hänförligt till moderfdretagets 
aktieägare 

Not 

17 

2019-12-31 2018-12-31  

Aktiekapital 99 488 533 69 213 792 
Nyemission under registrering 7 000 000 0 
Övrigt tillskjutet kapital 99 837 697 94 789 420 
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat -99 204 427 -86 823 292 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 107 121 803 77 179 920 

Innehav utan bestämmande inflytande 
Innehav utan bestämmande inflytande 0 28 727 432 

Summa eget kapital 107 121 803 105 907 352 

Avsättningar 
Avsättningar för uppskjuten skatt 1 913 517 2 628 822 

Långfristiga skulder 19 
Skulder till kreditinstitut 5 641 495 78 762 371 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 29 908 977 137 643 010 
Leverantörsskulder 77 109 144 77 308 260 
Aktuella skatteskulder 6 7 698 405 2 339 526 
Övriga skulder 71 536 968 35 910 787 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 551 221 14 306 423 

195 804 715 267 508 006 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 310 481 530 454 806 551 
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Koncernens Not 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

Resultat efter finansiella poster -7 559 623 16 669 815 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 63 188 670 17 001 754 
Betald skatt -1 199 529 -663345 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 54 429 518 33 008 224 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Förändring av varulager och pågående arbeten 15 832 258 -62 774 587 
Förändring kundfordringar 119 999 356 0 

-100 388 25 
Förändring av kortfristiga fordringar 9 15 741 356 
Förändring leverantörsskulder -199 116 0 
Förändring av kortfristiga skulder -79 549 691 -34 455 209 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 124 066 -48 480 215 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -7 927 804 -16 549 705 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 287 000 
Förvärv/avyttring av dotterföretag/rörelse, netto 
likvidpåverkan 0 -13 270 982 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -5 015 000 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 942 804 -29 533 687 

Finansieringsverksamheten 
Nyemission 38 783 016 0 
Upptagnalån 3 637 251 76 883 299 
Amortering av lån -22 389 815 0 
Förändring kortfristiga placeringar 1 328 793 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 359 245 76 883 299 

Årets kassaflöde 18 540 507 -1 130 603 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början 21 911 533 22 986 285 
Kursdifferens i likvida medel 
Kursdifferens i likvida medel 0 55 851 
Likvida medel vid årets slut 40 452 040 21 911 533 
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Moderbolagets 
Resultaträkning 

Not 2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

Nettoomsättning 8 511 440 4 096 419 

8 511 440 4 096 419  

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 3 -9 884 195 -2 786 554 

Personalkostnader 5 -8 748 120 -3 129 503 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -23 898 -21 264 

Övriga rörelsekostnader -49 0 
-18 656 262 -5 937 321 

Rörelseresultat 21 -10 144 822 -1 840 902 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag -41 888 455 0 

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och 
kortfristiga placeringar -2 110 215 0 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 362 361 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -438 069 -1 301 080 
-43 074 378 -1 301 080 

Resultat efter finansiella poster -53 219 200 -3 141 982 

Bokslutsdispositioner 22 13 000 000 6 900 000 

Resultat före skatt -40 219 200 3 758 018 

Skatt på årets resultat 6 -816253 -9726 

Årets resultat 23 -41 035 453 3 748 292 
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Moderbolagets 
Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

Tecknat men ej inbetalt kapital 3 540 000 0  
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 0 0 
Andelar i olje- och gasbrunnar 9 0 0 
Tankbilar, tankstationer och övriga materiella 
anläggningstillgångar 57 352 81 250 

57 352 81 250 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 14, 15 253 064 101 184 379 156 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 29 5 000 000 0 
Andra långfristiga fordringar 15 000 0 

258 079 101 184 379 156 
Summa anläggningstillgångar 258 136 453 184 460 406 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernföretag 4 972 869 87 098 200 
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 10 547 634 0 
Övriga fordringar 6 1 339 951 72 293 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 042 655 51 849 

17 903 109 87 222 342 

Kassa och bank 622 829 836 320 
Summa omsättningstillgångar 18 525 938 88 058 662 

SUMMA TILLGÅNGAR 280 202 391 272 519 068 
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Moderbolagets 
Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Not 

17 

2019-12-31 2018-12-31  

Aktiekapital 99 488 533 69 213 792 
Ej registrerat aktiekapital 7 000 000 0 

106 488 533 69 213 792 

Fritt eget kapital 
Överkursfond 105 876 408 94 789 420 
Balanserad vinst eller förlust -11 684 986 -9 394 566 
Årets resultat 23 -41 035 453 3 748 292 

53 155 969 89 143 146 
Summa eget kapital 159 644 502 158 356 938 

Långfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag 60 000 000 0  

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 2 151 808 550 060 
Skulder till koncernföretag 56 796 839 113 000 000 
Aktuella skatteskulder 816 253 36 850 
Övriga skulder 403 845 218 577 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 389 144 356 643 
Summa kortfristiga skulder 60 557 889 114 162 130 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 280 202 391 272 519 068 
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Moderbolagets 
Kassaflödesanalys 

Not 2019-01-01 2018-01-01 
-2019-12-31 -2018-12-31 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -53 219 200 -3 141 982 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 44 022 568 21 264 
Betald skatt -722 755 -49 407 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -9 919 387 -3 170 125 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av kortfristiga fordringar 59 566 745 -85 060 016 
Förändring av leverantörsskulder 1 601 748 459 638 
Förändring av kortfristiga skulder 80 453 002 -141 545 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 131 702 108 -87 912 048  

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -17 597 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -142 698 615 -32 700 000 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 25 000 000 8 400 000 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -117 698 615 -24 317 597 

Finansieringsverksamheten 
Nyemission 38 783 016 0 

Upptagna lån 0 113 000 000 

Amortering av lån -53 000 000 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -14 216 984 113 000 000 

Årets kassaflöde -213 491 770 355  

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början 836 320 65 965 

Likvida medel vid årets slut 622 829 836 320 
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Noter 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och 
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 

För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan. 

Aktiverade utvecklingsutgifter 
Aktiveringsmodellen tillämpas för aktiverade utvecklingsutgifter. 

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker 
som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget 
kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet 
med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när 
företagets rätt till betalning är säkerställd. 

Pågående tjänsteuppdrag 
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt. 

Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt 
redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad. 
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Koncernredovisning 

Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. 
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förvärvade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. 

Transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen 
motsvarar ett nedskrivningsbehov. 

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncemresultaträkningen. 

Omräkning av utländska dotterföretag 
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i 
balansräkningen har omräknas till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till 
genomsnittskurs under räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas direkt i eget kapital. 

Goodwill 
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än 
värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna 
goodwillen som en tillgång i balansräkningen. 

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följ ande avskrivningsprocent tillämpas: 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
Goodwill 

20-33% 
10%  

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera 
ekonomiska fördelar. 

Bolaget har gjort bedömningen att de förvärvade goodwillpostema som uppstått vid olika bolagsförvärv 
och inkråmsaffårer ska i huvudsak skrivas av på 10 år. Orsaken till detta är att goodwillpostema avser 
långvariga relationer med kunder och återförsäljare och därmed bedöms en avskrivningstakt på 10 år 
rimlig. 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 5-7% 
Andelar i olje- och gaskällor 14% 
Fartyg 1,67-20% 
Tankbilar, tankstationer och övriga materiella 
anläggningstillgångar 6-20% 
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Komponentindelning 
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när 
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts 
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. 

Värderingar på koncernens fartyg hämtas in regelbundet för att utgöra underlag till 
nedskrivningsprövningar. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 

Leasingavtal 
Leasetagare 
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt 
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en 
tillgång i allt väsentligt överförs från leasinggivaren till leasingtagaren. Ett operationellt leasingavtal är 
ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. Bolaget har för innevarande år inga finansiella 
leasingavtal. 

Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive 
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 

Varulager 
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med 
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. 

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital. 

Avsättningar 
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret 
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst 
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer 
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där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa 
avgifter. 

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de 
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 

Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 

Resultat per aktie 
Resultat efter skaft genom antal aktier vid bokslutsdatum 

Vinstprocent (%) 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av omsättningen. 

Avkastning på totalt kapital (%) 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent balansomslutningen 

Kassalikviditet (%) 
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbete i procent av kortfristiga skulder 

Kapitalomsättningshastighet 
Balansomslutningen i förhållande till nettoomsättningen 

Not 1 Nettoomsättningens fördelning 
Koncernen 

2019 2018 
Nettoomsättningen per rörelsegren 
Försäljning av bränsle 1 326 292 286 871 229 436 
Försäljning av fartygstransporter 32 059 429 30 799 391 
Intäkter från oljekällor 0 3 146 

1 358 351 715 902 031 973 

Not 2 Punktskatter 
Koncernen 

Omsättningen innefattar 242 065 323 kronor. Punktskatterna utgörs av energi- och koldioxidskatt. 
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Not 3 Arvode till revisorer 
Koncernen 

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

2019 2018 

KPMG 
Revisionsuppdrag 1 495 000 673 550 

1 495 000 673 550  

Moderbolaget 

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

2019 2018 

Revisionsuppdrag 834 000 260 000 
834 000 260 000  

Not 4 Leasingavtal 
Koncernen 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal (inklusive lokalhyresavtal), uppgår till 2 479 798 
kronor (2 741 831 kronor). 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 

2019 2018 

Inom ett år 1 244 188 2 095 008 
Senare än ett år men inom fem år 3 733 461 6 773 776 
Senare än fem år 0 888 583 

4 977 649 9 757 367 
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Not 5 Anställda och personalkostnader 
Koncernen 

27 (41) 

2019 2018  

Medelantalet anställda 
Kvinnor 4 3 
Män 31 14 

35 17 

Löner och andra ersättningar 
Verkställande direktör 2 978 517 948 000 
Arvode till styrelse 233 252 415 699 
Övriga anställda 17 157 055 16 917 195 

20 368 824 18 280 894 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 37 920 
Pensionskostnader för övriga anställda 412 512 481 315 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 3 634 452 2 753 603 

4 046 964 3 272 838 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 24 415 788 21 553 732 

Lön till verkställande direktör avser Fredrik Johansson och Jesper Starander (få Fredrik Johansson) 
Arvode till styrelse avser Stefan Nyman och Per Wåhlin (få Karl-Erik Johansson, Per Fougberg och Hans 
Schelin) 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 0% 0% 
Andel män i styrelsen 100 % 100 % 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0% 0% 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 % 

Moderbolaget 
2019 2018  

Medelantalet anställda 
Kvinnor 2 1 
Män 6 1 

8 2 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 2 978 517 1 290 022 
Övriga anställda 1 924 881 995 371 

4 903 398 2 285 393 
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Sociala kostnader 
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Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 37 920 
Pensionskostnader för övriga anställda 149 689 68 556 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 536 652 688 025 

1 686 341 794 501 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 6 589 739 3 079 894 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 0% 0% 
Andel män i styrelsen 100 % 100 % 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0% 0% 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 % 

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt 
Koncernen 

2019 2018 
Skatt på årets resultat 
Aktuell skatt -6 569 781 -904471 
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 371 126 -807 445 
Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag -556 087 -550 782 
Totalt redovisad skatt -6 754 742 -2 262 698 

Avstämning av effektiv skatt 

Procent 

2019 

Belopp Procent 

2018  

Belopp 
Redovisat resultat före skatt -7 559 623 16 669 815 

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 1 617 759 22,00 -3 667 359 
Ej avdragsgilla kostnader -139,98 -10 581 708 0,57 -94 450 
Ej skattepliktiga intäkter 0 0 
Underskottsavdrag vars skattevärde ej 
redovisas som tillgång -7,36 -556 087 0,00 0 
Under året utnyttjande av tidigare års 
underskottsavdrag vars skattevärde ej 
redovisats som tillgång 7,29 550 782 -18,49 3 081 960 
Korr för koncemmässiga värden 29,29 2 214 512 7,14 -1 189 547 
Övrigt 0,00 0 2,36 -393 302 
Redovisad effektiv skatt -89,35 -6 754 742 13,57 -2 262 698 
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2019 2018 
Skatt på årets resultat 
Aktuell skatt -816 253 -9 726 
Totalt redovisad skatt -816253 -9 726 

Avstämning av effektiv skatt 
2019 2018  

Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt -40 219 200 3 758 018 

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 8 606 909 22,00 -826 764 
Ej avdragsgilla kostnader -23,43 -9423 162 0,10 -3 928 
Underskottsavdrag vars skattevärde ej 
redovisas som tillgång 0,00 0 -21,85 820 966 
Redovisad effektiv skatt -2,03 -816 253 0,26 -9 726 

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
Koncernen 

2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 1 026 195 1 026 195 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 026 195 1 026 195 

Ingående avskrivningar -913378 -823651 
Arets avskrivningar -89727 -89719 
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 003 105 -913 370 

Utgående redovisat värde 23 090 112 825 
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Not 8 Goodwill 
Koncernen 

2019-12-31 2018-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 57 775 457 23 124 525 
Försäljningar/utrangeringar -3 435 789 0 
Förvärv av dotterbolag 0 34 650 932 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 54 339 668 57 775 457 

Ingående avskrivningar -9 886 331 -5 685 612 
Försäljningar/utrangeringar 1 460 215 0  
/Vets  avskrivningar -5 791 795 -4 200 719 
Utgående ackumulerade avskrivningar -14 217 911 -9 886 331 

Utgående redovisat värde 40 121 757 47 889 126 

Not 9 Andelar i olje- och gasbrunnar 
Koncernen 

2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 2 598 194 2 598 194 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 598 194 2 598 194 

Ingående avskrivningar -570 773 -570 773 
Utgående ackumulerade avskrivningar -570 773 -570 773 

Ingående nedskrivningar -2 027 421 -2 027 421 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 027 421 -2 027 421  

Utgående redovisat värde 0 0 
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2019-12-31 2018-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 2 598 194 2 598 194 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 598 194 2 598 194 

Ingående avskrivningar -570 773 -570 773 
Årets avskrivningar 0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -570 773 -570 773 

Ingående nedskrivningar -2 027 421 -2 027 421 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 027 421 -2 027 421 

Utgående redovisat värde 0 0 

Not 10 Byggnader och mark 
Koncernen 

Ingående anskaffningsvärden 
Anskaffningar genom förvärv av rörelse 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

2019-12-31 

3 345 236 
0 

3 345 236 

2018-12-31  

0 
3 345 236 
3 345 236 

Ingående avskrivningar -170 160 0 
Årets avskrivningar -226 483 -170 160 
Årets nedskrivning -2 335 466 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 732 109 -170 160 

Utgående redovisat värde 613 127 3 175 076 
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Not 11 Fartyg 
Koncernen 

32 

2019-12-31 2018-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 178 463 137 171 486 106 
Inköp 0 1 186 202 
Försäljningar/utrangeringar -178 463 137 0 
Omklassificeringar 0 -660 095 
Valutakursförändringar 0 6 450 924 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 178 463 137 

Ingående avskrivningar -50 422 603 -40 928 323 
Försäljningar/utrangeringar 56 466 807 0 
Årets avskrivningar -6 044 204 -7 798 119 
Valutakursförändringar 0 -1 696 161 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -50 422 603 

Utgående redovisat värde 0 128 040 534 

Not 12 Tankbilar, tankstationer och övriga materiella anläggningstillgångar 
Koncernen 

2019-12-31 2018-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 54 482 134 37 624 015 
Inköp 6 666 250 11 539 753 
Försäljningar/utrangeringar -225 783 -599 172 
Förvärv av dotterföretag 5 917 538 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 60 922 601 54 482 134 

Ingående avskrivningar -12 880 461 -8 490 214 
Försäljningar/utrangeringar 204 597 160 923 
Årets avskrivningar -5 969 504 -4 551 170 
Utgående ackumulerade avskrivningar -18 645 368 -12 880 461 

Utgående redovisat värde 42 277 233 41 601 673 



Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

-38247 -16984 
-23 898 -21 263 
-62145 -38247 

Utgående redovisat värde 57 352 81 250 

Not 13 Pågående nyanläggningar 
Koncernen 

2019-12-31 2018-12-31 

Pågående byggnationer av tankstationer 4 281 977 1 134 957 
4 281 977 1 134 957 
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Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 119 497 101 900 
Inköp 0 17 597 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 119 497 119 497 

Not 14 Andelar i koncernföretag 
Koncernen 

2019-12-31 2018-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 15 783 15 783 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 783 15 783 

Utgående redovisat värde 15 783 15 783 
Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 184 379 156 140 015 783 
Inköp 110 573 400 44 363 373 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 294 952 556 184 379 156 

Ingående nedskrivningar 0 0 
Årets nedskrivningar -19 999 999 0 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -19 999 999 0 

Utgående redovisat värde 274 952 557 184 379 156 



Smart Energy Sweden Group AB (Pub!) 34 (41) 
Org.nr 556756-4611 

Not 15 Specifikation andelar i koncernföretag 
Koncernen 

Namn  
Swe Tex Oil 8c Gas Inc 

Swe Tex Oil & Gas Inc  

Kapital- Rösträtts- Bokfört 
andel andel värde 

100 100 15 783 
15 783 

Säte 
Texas, USA 

Orsaken till att Swe  Tex Oil  & Gas  Inc  ej konsolideras i koncernredovisningen är att det finns ett avtal 
mellan Smart  Energy Sweden  Group AB och bolaget som säger att alla intäkter och kostnader redovisas 
direkt i moderbolaget. 
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Moderbolaget 
Kapita l- 

Namn andel 
Smart Energy Sweden Fuels 

Rösträtts- 
andel 

Antal 
andelar 

35 (41) 

Bokfört 
värde 

AB 100% 100% 1 000 120 000 000 
Smart Energy Sweden AB 
(Publ)  100% 100% 1 000 49 091 207 
Mattssons Oljor i 
Kungsbacka  AB  100% 100% 500 11 340 737 
Energi  &  Bränsle i Skåne  
AB 100% 100% 500 14 668 000 
Smart Energy Sweden  
Försäljnings  AB 100% 100% 1 000 13 585 000 
Sollebrunns  Oljeservice  AB 100% 100% 5 000 44 363 373 
Smart Enery Sweden Bjuv 
AB 100% 100% 1 000 
Smart Energy Sweden 
Vitaby AB 100% 100% 1 000 
Pallas Group AB 18,74% 50,1% 3 231 808 1 

Pallas Shipping AB 18,74% 50,1% 5 000 
Pallas Shipinvest Ltd 18,74% 50,1% 
Pallas Shipinvest 2 Ltd 18,74% 50,1% 
Pallas Shipinvest 3 Ltd 18,74% 50,1% 
Pallas Petroleum Inc. 18,74% 50,1% 1 000 
Swe Tex Oil & Gas Inc 100% 100% 100 15 783 

253 064 101 

Eget 
Org.nr Säte kapital Resultat 

Smart Energy Sweden Fuels AB 556995-6658 Göteborg 64 558 459 -614 467 

Smart Energy Sweden AB 
(Publ)  556971-0634 Göteborg 49 091 207 -275 542 

Mattssons Oljor i Kungsbacka  
AB  556924-4725 Kungsbacka 1 208 562 -1 071 259 
Energi  &  Bränsle i Skåne  AB 556897-8661 Trelleborg 1 914 709 -270 679 

Smart Energy Sweden  
Försäljnings  AB 556799-6136 Alingsås 27 141 468 17 888 831 
Sollebrunns  Oljeservice  AB 556981-0087 Göteborg 12 659 619 -47 348 
Smart Enery Sweden Bjuv AB 556440-9646 Göteborg 117 954 -201 009 

Smart Energy Sweden Vitaby 
AB 556355-7213 Göteborg 174 782  -75 740 
Pallas Group AB 556712-3038 Göteborg 
Pallas Shipping AB 556777-6447 Göteborg 
Pallas Shipinvest Ltd 103097 Gibraltar 
Pallas Shipinvest 2 Ltd 105920 Gibraltar 
Pallas Shipinvest 3 Ltd 110935 Gibraltar 
Pallas Petroleum Inc. 80097365 Texas, USA 
Swe Tex Oil & Gas Inc  32039069300  Texas, USA 
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Not 16 Likvida medel 
Koncernen 

Likvida medel 
Banktillgodohavanden 

2019-12-31 

40 452 040 
40 452 040 

2018-12-31 

21 911 533 
21 911 533  

Not 17 Antal aktier och kvotvärde 
Koncernen 

Antal Kvot- 
Namn aktier värde 
Antal A-Aktier 994 905 329 0,1 

994 905 329 

Moderbolaget 
Antal Kvot- 

Namn aktier värde 
Antal A-Aktier 994 905 329 0,1 

994 905 329 

Not 18 Uppskjuten skatt på temporära skillnader 
Koncernen 

Uppskjuten skatt på temporära skillnader 
2019-12-31 

Temporära skillnader Uppskjuten 
skattefordran 

Uppskjuten 
skatteskuld 

Netto 

Avdragsgilla temporära skillnader 0 -1 913 517 -1 913 517 
0 -1 913 517 -1 913 517 

2018-12-31 

Temporära skillnader Uppskjuten 
skattefordran 

Uppskjuten 
skatteskuld 

Netto 

Avdragsgilla temporära skillnader 59 311 -2 688 133 -2 628 822 

59 311 -2 688 133 -2 628 822 
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Förändring av uppskjuten 
skatt 

Belopp vid Redovisas i Redovisas mot Belopp vid 
årets ingång resultaträk. eget kapital årets utgång 

Avdragsgilla temporära 
skillnader -2 628 822 774 616 -59311 -1 913 517 

-2 628 822 774 616 -59 311 -1 913 517  

Not 19 Långfristiga skulder 
Koncernen 

Samtliga skulder förfaller inom fem år. 

Not 20 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Koncernen 

2019-12-31 2018-12-31  

Avskrivningar 41 741 569 16 628 421 
Valutakursdifferenser 878 068 366 556 
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 21 284 338 -151 249 
Övrigt -715305 158 026 

63 188 670 17 001 754 

Not 21 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Moderbolaget 

2019 2018 

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra 
företag i koncernen 

4,26 % 

98,94 % 
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Not 22 Bokslutsdispositioner 
Moderbolaget 

2019 2018 

Mottagna koncernbidrag 13 000 000 6 900 000 
13 000 000 6 900 000  

Bolaget har under året mottagit koncernbidrag uppgående till 9 000 000 kronor från Sollebrunns 
Oljeservice Aktiebolag, 556799-6136 och 4 000 000 kronor från Smart  Energy Sweden Fuels  AB, 
556995-6658. 

Not 23 Disposition av vinst eller förlust 
Moderbolaget 

2019 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

balanserad vinst 
årets förlust 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

94 191 422 
-41 035 453 
53 155 969 

53 155 969 
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Not 24 Ställda säkerheter 
Koncernen 

För skulder till kreditinstitut: 

2019-12-31 2018-12-31  

Företagsinteckningar 47 835 000 21 935 000 
Tillgångar med äganderättsförbehåll 0 7 876 327 
Fartygsinteckningar 0 132 037 605 
Pant i fordringar, lager och övriga tillgångar 115 899 711 154 638 272 
Pant i aktier 0 14 668 000 
Fastighetsinteckningar 2 501 000 2 500 000 

166 235 711 333 655 204 

Övriga stälda panter och säkerheter 
Garanti 7 302 550 302 550 

7 302 550 302 550 

Not 25 Räntekostnader och liknande resultatposter 
Koncernen 

2019-12-31 2018-12-31  

Övriga räntekostnader 12 382 833 8 717 027 
Kursdifferenser 1 034 285 1 150 580 
Nedskrivning fordringar 2 310 214 0 

15 727 332 9 867 607 

Not 26 Eventualförpliktelser 
Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31  

Borgen för dotterbolag 115 899 711 126 307 598 
115 899 711 126 307 598 

Koncernern har säkerställt krediter, fakturabelåning och fakturaköp till kreditinstitut genom att pantsätta 
omsättningstillgångar. Kreditavtal innehåller villkor om regress. 
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Not 27 Finansiella instrument och riskhantering 
Koncernen 

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 leverantörsfakturan. 

Derivat for vilka 2019 2018 2018 
säkringsredovisning inte Verkligt Nominellt Verkligt 
tillämpas värde värde värde 
Valutaterminer 0 22 191 278 21 978 950 

0 22 191 278 21 978 950 

Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Koncernen 

Bolaget antog den 2020-01-22 en ny utdelningspolicy för 2020. Utdelningspolicy innebär att cirka 75 
procent av resultatet efter skatt som är hänförligt till moderbolaget ska delas ut till Bolagets aktieägare. 
Vid fastställande av utdelning ska hänsyn alltid tas till potentiella förvärvs-, investerings- och 
utvecklingsmöjligheter för koncernen tillsammans med en bedömning av Bolagets finansiella ställning 
och därtill andra enligt styrelsen väsentliga faktorer. Genomförs ett nytt förvärv under verksamhetsåret 
ska detta i första hand lånefinansieras via Bolagets affårsbank och i andra hand finansieras med egna 
medel för att på så sätt kunna skapa en god direktavkastning till Bolagets aktieägare. 

Under 2020 har företaget blivit påverkat av effekterna av Covid-19. Det har tagit sig uttryck i en mindre 
försämrad orderingång jämfört med motsvarande period föregående år. Covid-19 har också inneburit att 
några av företagets leverantörer har problem att leverera insatsvaror. Åtgärder har vidtagits för att 
säkerställa fortsätta leveranser och bolaget har ännu inte behövt korttidspermittera någon personal. 

Under 2020 har Covid-19 pandemin påverkat stora delar av samhället. Utifrån den bransch som företaget 
är verksam är emellertid orderingången i stort sett opåverkad, några allvarliga leveransproblem har inte 
uppkommit. Det kan dock noteras att sjukfrånvaron har ökats. Vidare kan det inte uteslutas att en fortsatt 
likartad utveckling kan få större konsekvenser på företagets orderingång och möjlighet att erhålla 
leveranser. 

Not 29 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Koncernen 
Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 0 0 
Inköp 5 000 000 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 000 000 0 

Utgående redovisat värde 5 000 000 0 

Långsiktig placering i Energifonden i Sverige AB i 5 år. 



Glenn Renhu 
Ordförand 
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter 
stämmer med faktiska förhållanden. 
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Till bolagsstämman i Smart  Energy Sweden  Group AB (publ), org. nr 556756-4611 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Inge uttalanden görs 
Jag har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Smart  Energy Sweden  Group AB (publ) för år 
2019. 

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden kan jag inte uttala mig om huruvida årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen eller om den ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Jag kan 
inte heller uttala mig om huruvida förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Som en följd av uttalandet ovan kan jag varken till- eller avstyrka därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 
Jag har inom ramen för min revision har jag identifierat en mängd transaktioner som medför osäkerhet i årsredovisningen 2019. Dessa brister 
berörs i förvaltningsberättelsen enligt föjlande. 

Koncernen redovisar i balansräkningen per 31 december 2019 en fordran på 24 mkr på  Capital Conquest  AB (publ) samt en finansiell tillgång 
på 25 mkr i form av fordran för kommande förvärv av preferensaktier i  Capital Conquest  AB (publ). Det framgår av förvaltningsberättelsen att  
Capital Conquest  AB (publ) påförts en sanktionsavgift på 25 miljoner kronor enligt ett beslut av Finansinspektionen. Det framgår också av 
förvaltningsberättelsen att styrelsen har gjort bedömningen att det inte finns anledning att befara att sanktionsavgiften äventyrar koncernens 
placeringar i  Capital Conquest  AB (publ). Vidare framgår att att  Capital Conquest  AB (publ) har meddelat att man ska överklaga 
Finansinspektionens beslut. Jag har inte haft tillgång till tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att ta ställning till de ovan nämnda 
tillgångarnas värde per 31 december 2019 såsom värdena har redovisats i balansräkningen för koncernen eller till den bedömning som styrel-
sen har redovisat i förvaltningsberättelsen avseende att det inte finns anledning att befara att sanktionsavgiften påverkar koncernens place-
ringar i  Capital Conquest  AB (publ). 

Balansräkningen innehåller övriga fordringar avseende pågående tvister gentemot tidigare företrädare med närstående bolag, vilka redovisas 
till ett värde om totalt 10,5 mkr. Det föreligger även två stämningar gentemot bolaget av två tjänsteleverantörer för vilka inga reserveringar har 
gjorts för dessa tvisteärendendär motparterna yrkar på cirka 7 mkr i ersättning från bolaget. Jag har inom ramen för min revision av 
balansräkningen inte erhållit tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att ta ställning till redovisningen av dessa tvisteärenden. 

Såsom framgår av revisionsberättelsen för dotterbolaget Smart  Energy Fuels  AB har jag uttalat att årsredovisningen 2019 har brister 
hänförliga till en transaktion med  Capital Conquest  AB (publ) som medför att koncernens Nettoomsättning och Kostnad för handelsvaror 
redovisas med ett för högt belopp om 80 mkr. Transaktionen har ingen resultateffekt. Detta förhållande avspeglas även i 
koncernresultaträkningen, men är här inte lika väsentligt i förhållande till koncerens samlade resultaträkning. Det har av samma 
revisonsberättelse även framgått att jag inte har haft tillräckliga och ändamålsenliga revisionbevis för att kunna ta ställning till riktigheten i de 
bedömningar som styrelsens i dotterbolaget har gjort avseende möjligheter till minskad reduktionspliktsavgift och den gjorda reserveringen. 

Som framgår av förvaltningsberättelsen har bolagen i koncernen en finansiering som grundar sig på fakturabelåning och fakturaköp. Jag har 
inte haft tillräckliga och ändamålsenliga revisionbevis för att kunna ta ställning till riktigheten i koncernerns redovisningen av denna 
finnansiering. Dessa förhållanden innebär att inte kan uttala mig om huruvida koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

Ovanstående medför även att bokfört värde, 120 mkr, i moderbolagets balansräkning, på aktier i dotterbolaget Smart  Energy Fuels  AB, kan 
ifrågasättas om hela kostnaden, 49 mkr, för reduktionsavgiften kommer att belasta resultat och ställning under 2020. Hänförlig koncernmässig 
goodwill uppgår till ca 3 mkr för det aktuella dotterbolaget, Smart  Energy Fuels  AB. 

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. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

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

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden. 

På grund av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för 
uttalanden kunde jag inte inhämta tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis som grund gör mina uttalanden avseende denna 
årsredovisning. 

Iv  
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Jag måste också förse styrelsen med ett uttalande om att jag har följt 
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla 
relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka mitt 
oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder. 

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer jag 
vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive 
de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som 
därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Jag 
beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller 
andra författningar förhindrar upplysning om frågan. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Inga uttalanden görs respektive uttalande 
Utöver det uppdrag jag har haft att utföra en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Smart  Energy Sweden  Group AB (publ) för år 2019 samt har haft i uppdrag att utföra 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden kan jag varken till- eller avstyrka att att bolagsstämman 
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden avstyrker jag att bolagsstämman beviljar den tidigare verkställande 
direktören, Fredrik Johansson, ansvarfrihet och jag kan varken av- eller tillstyrka styrelsens ledamöter och den nuvarande verkställande 
direktören, Jesper Starander, ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Jag tillstyrker att bolagsstämman beviljar övriga personer, som under 
räkenskapsåret innehaft befattningar som styrelseledamöter respektive verkställande direktör, ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Det framgår av min Rapport om årsredovisningen att jag inte kan uttala mig om huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets 
resultat och ställning samt att jag varken kan till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Som framgår av förvaltningsberättelsen har bolagets före detta verkställande direktör, Fredrik Johansson, under räkenskapsåret 2019 handlat 
i strid med sina befogenheter och bolagets bolagsordning i samband med förvärvet av en aktiepost i Smart  Logistics  AS. Agerandet resulte-
rade i en förlust på cirka 1,6 mkr när aktieposten i en efterföljande transaktion avyttrades till ett av Fredrik Johansson närstående bolag, Ener-
gifonden Sverige AB. Genom transaktionerna med denna för bolaget verksamhetsfrämmande egendom uppkom en skada i form av en förmö-
genhetsminskning för bolaget. 

Som vidare framgår av förvaltningsberättelsen har bolaget inom loppet av några månader kostnadsfört och erlagt två avgångsvederlag till före 
detta verkställande direktören, Fredrik Johansson. Mot bakgrund av att det andra avgångsvederlaget utgått efter en anställning på 50 procent 
under en kort tid kan detta ha belastat bolaget med en oskälig kostnad. Bolagets skattemässiga hantering av kostnader för Fredrik Johansson 
med närstående bolag kan även ifrågasättas och behöver utredas ytterligare. 

Moderbolaget och dess dotterbolag har under räkenskapsåret lånat ut betydande medel till  Capital Conquest  AB (publ) samt genomfört utbe-
talning för investering i detta bolag. Styrelsen har inte presenterat en analys att investerade belopp utgör en överskottslikviditet i koncernen. 
Utlåningen är inte säkerställd med några formella säkerheter. 

Bolaget har under räkenskapsåret betalat emissionskostnader på väsentliga belopp till bolaget  Capital Conquest  AB (publ). Någon upphand-
ling av tjänsterna med offert eller annan prisjämförelse från andra leverantörer har inte presenterats för mig. Det föreligger enligt min bedöm-
ning en risk för att fakturerat belopp överstiger marknadspriset på erhållna tjänster, vilket kan ha medfört en omotiverad förmögenhetsminsk-
ning för bolaget. 

Det framgår av förvaltningsberättelsen att bolaget den 19 juli har 2019 ingått ett avtal med  Capital Conquest  AB (publ) som har inneburit utlå-
ning till samma bolag samt att styrelsen har bedömt att lånet är förenligt med bestämmelserna om låneförbud och värdeöverföringar i aktiebo-
lagslagen.  Capital Conquest  AB (publ) har i nära tidsmässigt samband med detta avtal om utlåning förvärvat aktier i bolaget. Vidare framgår 
av förvaltningsberättelsen att bolaget har tecknat preferensaktier i  Capital Conquest  AB (publ) och att styrelsen vid teckningen har gjort 
samma bedömning avseende förenligheten med bestämmelserna i aktiebolagslagen som gjordes beträffande avtalet den 19 juli 2019. Härtill 
framgår att bolaget den 22 juli 2019 har gett ut vederlagsfria teckningsoptioner till  Capital Conquest  AB (publ). Bedömningarna avseende 
huruvuda transaktionen är förenlig med bestämmelserna i aktiebolagen innefattar bland annat bedömningar av om  Capital Conquest  AB (publ) 
har haft återbetalningsförmåga för hela lånet vid tidipunkten då detta lämnades, om undantaget för kommersiella lån i 21 kap 1 ABL är tillämp-
ligt och om lånet har använts för att finansiera förvärvet av aktier i det överordnade bolaget. Jag har inte kunnat inhämta tillräckliga och ända-
målsenliga revisionsbevis för att kunna avgöra om transaktionerna är förenliga med aktiebolagens regler om låneförbud respektive värdeöver-
föringar på det sätt som styrelsen har bedömt eller om den står i strid dessa bestämmelser. 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 
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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 koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets 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 förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

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

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 
jag 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 min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag 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. Jag 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Övriga upplysningar 

Utan att det påverkar mina uttalanden enligt ovan vill jag fästa uppmärksamheten på att under det efterföljande räkenskapsåret har NGM-
börsens diciplinnämnd beslutat att avnotera bolaget från  Nordic  SME senast den 17 juli 2020. Jag hänvisar till vad som framgår av beslutet 
avseende skälen till avnoteringen. 

Moderbolaget med dotterbolag har under 2020 överfört likvida medel till väsentliga belopp till  Capital Conquest  AB (publ). Om  Capital 
Conquest  AB (publ) behöver erlägga sanktionsavgift på 25 mkr och/eller dotterbolaget Smart  Energy Fuels  AB inte kan undgå att betala full 
reduktionsavgift, på 49 mkr, kan moderbolaget och koncernen påverkas väsentligt. 

Göteborg den2juni 2020 

Fredrik Waern 

Auktoriserad revisor 
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