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Vd-ord

 Det här är SENS
 SENS är ett svenskt cleantechbolag som grundades 2016 med målet att hjälpa fastighetsägare,
 energibolag och kommuner med hållbara energilösningar för värme och kyla. SENS produkter grundar
 sig i huvudsak på energilagring i borrhålslager, där man kan lagra överskottsvärme under en period för
 att använda den vid senare tillfällen då den behövs bättre. På så sätt kan man likna borrhålslagret vid
 ett uppladdningsbart batteri som laddas med överskottsvärme när det är varmt ute för att man sedan
 skall få tillgång till den vid ett senare tillfälle då den behövs. Många av SENS energilösningar bygger på
 bolagens patenterade komponenter integreras i energilösningen, allt för att ge våra kunder en
 klimatneutral och hållbar energilösning för sin fastighet. 

 Vi har vår historia och våra rötter i energibolag liksom i utvecklingsbolag för geoenergi, och det är
 mixen av kompetens och erfarenhet som hjälper oss att skapa innovativa lösningar åt våra kunder. I
 grunden är vår filosofi kring energilagring enkel: Spara överskottet till senare så minimerar vi nyttjandet
 av fossila bränslen när det blir kallt. Vår metod bygger på bergvärmeteknik, vilket är en beprövad
 teknik men som används i nya tappningar för att möta morgondagens krav på hållbarhet. 

 Hur ser vårt erbjudande ut?
 Vi erbjuder våra kunder allt från energiutredningar till en sammanhållen kundanpassad energilösning
 från ax till limpa I vår kundgrupp återfinns även energibolag som vi hjälper med spetskompetens inom
 analys och strategi för energimarknaden. Några av våra kunder vill inte ha en egen energianläggning,
 utan vill istället köpa värme och kyla direkt av oss. För de kunderna erbjuder vi heat as a service dvs
 en prenumeration på värme och kylaleverans. Affärsområdet heta as a service såldes under 2020 till
 våra huvudägare, men tjänsten finns kvar inom SENS gruppen. 

 Hur tjänar SENS pengar?
 Vår affärsmodell bygger på 3 erbjudanden
 1.     Konsulttjänster, som säljs per projekt eller timma
 2.     Energiutredningar eller förstudier, som tar fram förslag till kostnadseffektiva och klimatsmarta
 energilösningar för fastighetsbolag, fastighetsägare mfl.
 3.     Energisystem som designas och byggs av SENS. Systemet köps i sin helhet av kunden som inte
 bara får en hållbar värme/kylaleverans utan även gör signifikanta besparingar tack vare vårt
 energisystem och därmed sparar pengar i kostnad för värme och kyla. 
 SENS Vision är att bli den ledande europeiska aktören inom energilagring och distribuerade
 energilösningar.

 VD-kommentar
 Att summera det nu avslutade 2020 är en utmaning. Det var ett år då vår verksamhet utvecklades
 mycket då vi tog flera steg mot att bli ett homogent bolag, med många nya rutiner. Samtidigt som vi tog
 in många nya spännande uppdrag. Dessutom var det också ett år som dominerades av
 Coronavirusets spridning där vi liksom i princip alla andra företag drabbats, och det har krävts en hel
 del extraordinära insatser för att ta oss igenom det. Trots det lyckades vi för första gången uppvisa ett
 positivt rörelseresultat under årets sista kvartal, något jag är mycket stolt över. Nu fortsätter vi arbetet
 med att göra SENS till europas ledande aktör inom energilagring och distribuerade energilösningar.

 Effektiva energilösningar som till viss del skyddas av patent 
 Vi är alla medvetna om den omställning som behöver ske för att mänskligheten skall klara av att ställa
 om till att bli klimatneutral år 2050. För att lyckas med det krävs det att alla är med och tar ansvar för
 att förändringen blir av. SENS energisystem möjliggör att fler kan vara med och påverka
 förändringsarbetet, och det är vi stolta över. 
 För att lyckas med vår vision går vi ofta utanför traditionella gränser och kopplar samman flera
 intressenter, för att på så sätt skapa lösningar som gynnar ett större område. Det kan handla om olika
 fastighetsägare som har olika behov av värme och kyla, men som tillsammans bidrar till att
 helhetslösningen blir gynnsam för alla parter. Kort sagt istället för att ge dem var sin lösning kopplar vi
 samman helheten för en smartare och hållbarare lösning. Våra systemlösningar är till stor del
 skyddade genom våra patent, exempel på det är Högtemperaturlager som vänder sig till
 energisektorn. Det geobaserade termiska energilagret kallat Högtemperaturlager, säsongslagrar
 energi från kraftvärmeverk eller större spillvärmeleverantörer. Ett annat exempel är Kalla Nät™ vilket
 är den framtida lösningen som kompletterar, och i vissa avseenden ersätter, dagens
 fjärrvärmelösningar. Dagens fjärrvärmeleverantörer arbetar med stora ledningar, höga temperaturer,
 central produktion och långa distributionsnät med tillhörande värmeförluster. SENS arbetar istället med
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 enkla ledningar, låga temperaturer, lokala värmepumpar och distribuerad produktion.

 Vi har också utvecklat patentskyddade lösningar som kan effektivisera dagens värmepumpar där vi
 bedriver teknik- och produktutveckling med stöd av KTH.
 Även om det är kul att ha patentskydd på sina innovationer, så är det nyttan av systemlösningen som
 är viktig för oss. Men för att kunna fortsätta att utvecklas och finna smarta hållbara lösningar kommer
 vi även framöver att satsa mycket på våra patent. 

 Skalbart, framtidssäkert och CO2-neutralt
 Även om vi går utanför de normala gränserna i våra energisystem vill vi inte att våra system skall bli
 begränsade för våra kunder i framtida expansionsplaner. Därför är SENS lösningar designade för att
 vara skalbara från första början. Borrhålslagret går att bygga ut med fler hål vartefter området
 utvecklas. På samma sätt kan nya spillvärmekällor lätt anslutas till SENS lågtemperaturslösningar
 Kalla Nät™.  Eftersom Kalla Nät™ opererar i lägre temperaturer än de flesta spillvärmekällor som finns
 tillgängliga bidrar värmekällan direkt till effektiviteten i nätet. Alla våra lösningar är CO2-neutrala så
 länge våra kunder köper miljövänlig elektricitet för att driva exempelvis cirkulationspumpar eller annan
 kringutrustning.

 Strategiska prioriteringar framåt
 SENS är och förblir ett cleantechbolag med en vision om att bli ledande inom energilagring och
 distribuerade lösningar. Därför håller vi hela tiden ögonen öppna för nya förvärv som kan komplettera
 vår vision. 
 Sedan 2018 har vi investerat i utförardelen inom SENS för att bygga på oss den kompetens som
 saknades inom entreprenadsidan. De två senaste åren har vi dessutom konsoliderat verksamheten för
 att få en tydlig internstruktur inom koncernen. 
 Nu står vi redo att ta nästa steg i utvecklingen där vi skall komplettera verksamheten inom
 energilagring och teknik. 
 På så sätt säkerställer vi att SENS blir ett av de företag som möjliggör att EU blir klimatneutralt år
 2050. 

 Calle Wellenius
 VD och Koncernchef



Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB  4(32)

556530-5868

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Koncern
 Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB,  SENS tillhandahåller klimatneutrala och hållbara
 energilösningar och tjänster för fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i
 huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi.
 Bolagets specialisering mot termiska energisystem tillsammans djup kunskap om både fjärrvärme och
 fjärrkyla gör att Bolaget kan erbjuda marknaden unika och kostnadseffektiva lösningar för
 energiförsörjning. Verksamheten i koncernen är baserad i Stockholm men Bolaget utför uppdrag och
 projekt över hela Sverige och i Norden. 

 Medelantalet anställda under året uppgick till 35 personer, varav 3 i moderbolaget.

 Notering 
 SENS Holdings aktie handlas sedan den 23 augusti, 2016 på NGM Nordic SME under kortnamnet
 SUST MTF. 

 Ägarförhållanden över 10%
 Av aktierna i bolaget äger MLT sammanlagt 25,0 % och JRS Asset Management AB 13,4 % av
 bolagets röst-och kapitalandel.
 F.ö. fördelar sig aktierna på ca 900 ägare enligt senaste aktieboken från Euroclear Sweden AB.

 Kreditrisk
 Merparten av koncernens försäljning sker med låg kreditrisk och historiskt har kreditförlusterna varit
 låga.

 Likviditetsrisk
 Som nämnts ovan har bolaget under av året haft en ansträngd likviditet, vilket har lösts genom lån från
 huvudägaren, MLT. MLT har även för avsikt att fortsätta finansiera verksamheten under 2021 vid
 behov.

 Valutarisker
 Koncernen har i sin verksamhet inga exponeringar mot andra valutor än svenska kronor.

 Ränterisk
 Koncernens ränterisk är kopplad till räntebärande skulder som vid årsskiftet uppgick till 55,1 MSEK. 

 Miljö
 Företagets ledning känner inte till några ändrade marknadsförutsättningar eller betydande
 saneringsbehov.

 Förväntad framtida utveckling
 Världen ställer om och produktionen av förnybar energi ökar exponentiellt. Men sol går i moln och
 vinden lägger sig. Lagring av energi kommer därför att vara en central pusselbit för att lösa nuvarande
 och kommande utmaningar på elmarknaden. I och med det föreslagna förvärvet av Pumped Hydro
 Storage kommer SENS att transformera sin verksamhet och ompositionera sig från utförare till en
 stark utvecklare av energilagringslösningar i stor skala. Nya SENS kommer på så sätt bli det enda
 renodlade lagringsbolaget på svenska börsen - inom värme och el.
 Storskalig energilagring i olika former är vitalt för att vi ska lyckas nå våra klimatmål. Detta faktum har
 tvingat fram nya, växande marknader där beprövad teknik som både SENS och Pumped Hydro
 Storage använder kommer att ha en nyckelroll i framtiden. 
 Sammanslagningen gör att bolagen får synergieffekter och ett bredare erbjudande inom lagring och
 distribution av energi. SENS lagrar energi i berg och PHS i vattenreservoarer. De är båda beprövade
 tekniker, men i ny tappning och tillsammans skapar får bolagen ett attraktivt och heltäckande
 erbjudande.
 I och med förvärvet ökar innovationstakten i bolaget och man tar in ny expertis och starka
 kompetenser i styrelsen. Förflyttningen i värdekedjan kommer att betyda avsevärda förändringar i
 SENS som bolag vilket är mycket spännande. SENS sitter tack vare förvärvet på ett antal lösningar för
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 morgondagens energisystem. Tack vare det kommer bolaget att kunna göra stor skillnad för hela
 fastighetsmarknaden. Det är en lavinartad utveckling i större skala och fram till år 2030 tror vi att
 marknaden kommer att öka med 50 procent.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Koncern
Belopp KSEK 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Nettoomsättning 87 440 97 317 41 106 34 977 62 035
Resultat efter finansiella poster -25 699 -37 475 -24 470 -18 191 1 577
Balansomslutning 46 654 75 947 76 443 15 184 15 799
Soliditet neg neg 3 neg 29
Medelantalet anställda 35 44 23 20 17

Moderföretag
Belopp KSEK 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Nettoomsättning 5 214 1 012 31 299 34 977 62 035
Resultat efter finansiella poster -37 802 -21 775 -26 981 -19 375 463
Balansomslutning 79 420 99 806 85 702 22 961 24 480
Soliditet neg 16 44 24 55
Medelantalet anställda 3 3 17 20 17

 Nettoomsättningen i koncernen 2020 uppgick till  87 440 TSEK att jämföras med 97 317 TSEK för
 2019, en minskning med nästan 10%. Resultatet efter skatt i koncernen för 2020 uppgick till -28 546
 TSEK att jämföras med -37 446 TSEK för 2019, en resultatförbättring med 8 900 TSEK. Moderbolaget
 är från och med 2019 ett rent holdingbolag
 Till följd av bolagets fortsatta resultatutveckling har bolaget under 2020 behövt ytterligare kapital, vilket
 bolaget har tillförts genom lån av dess huvudägare, Meus Liberi Tripudium AB (MLT). Totalt uppgick
 lån från MLT per den 31 december 2020 till 53,132 MSEK.
 Det egna kapitalet i koncernen och moderbolaget uppgick per den 31 december 2020 till -48 734
 respektive -10 182 MSEK. 
 Nettoomsättningen i moderbolaget har ökat mer än 30% sedan föregående år på grund av uppbokning
 av management fee mellan moderbolaget och dotterbolagen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Räkenskapsåret 2020 kännetecknades av hög aktivitet. Under året genomfördes ett antal viktiga
 aktiviteter som utvecklade verksamheten i hög takt. Fokus under året låg på att skapa lönsam tillväxt
 samt på att konsolidera bolagets verksamhet från en ganska vildvuxen organisationsstruktur till en
 överskådlig och logisk struktur.
 Under det första halvåret påbörjades en stor omläggning av interna administrativa rutiner, för att få
 bättre kontroll och uppföljning av verksamheten. 

 Försäljning av färdig värme
 Under det andra halvåret avyttrades verksamheten färdig värme till huvudägaren Meus Liberi
 Tripudium AB (MLT), ett strategiskt beslut där MLT tar över hanteringen av tjänsten heat as a service
 till våra kunder. Försäljningen genomfördes för att avlasta balansräkningen i koncernen, samtidigt som
 man via de nya ägarna kunde hitta en mer ändamålsenlig finansiering för tillgångmassan.
 Försäljningen blev också en naturlig del av renodlingen av bolagsstrukturen som skedde under året.
 SENS sköter fortsatt drift, service och underhåll av de befintliga anläggningarna åt de nya ägarna. 
 Köpeskillingen bestämdes dels med avseende på investerat kapital dels med en så kallad
 multipelvärdering. Köpeskillingen för aktierna översteg det bokförda värdet på tillgångarna med ca 1
 miljon kronor. 

 Fusion av bolag
 Under andra halvåret inleddes även planerna på att städa upp i vår organisationsstruktur, genom en
 fusion av bolag. Fusionen realiserades under kvartal 4 när totalt tio dotterbolag fusionerades ihop. De
 bolag som fusionerats är: SENS Assets AB, SENS Energy Management AB, SENS Consulting AB,
 SENS Overseas AB, SENS Energikomfort AB, SENS Oversea District Cooling AB, Installnet AB
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 Wessman Group AB, Wessman Energy Solution AB samt SENS Construction AB. Samtliga bolag
 fusionerades in i Wessman Drilling Solutions AB. 
 SENS koncernen består av följande bolag efter genomförd fusion:
 1.     Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (556 530-5868), Moderbolaget
 2.     Wessman Drilling Solution AB (556 949-6754)
 3.     SENS Geoenergy Storage AB (559 016-7689)
 4.     SENS Aruba AB (556 878-8003)
 I samband med fusionen skedde en nedskrivning av dotterbolagens bokförda värde.

 Effekten av försäljningen av färdig värme och fusionen av dotterbolagen blev följande:
 Vid försäljningen av Färdig Värmebolaget gjordes en reavinst på ca 4 MSEK på de sålda tillgångarna. I
 det sålda bolaget, Sustainable Energy Solutions Sweden AB (556717-9295) låg dock också latenta
 nerskrivningar av dotterbolagsakter på 31 miljoner kronor. Effekten av transaktionen blev därmed att
 moderbolaget (556530-5868) tillfördes 4 miljoner i likviditet och att skulderna i bolaget reducerades
 med 18 miljoner kronor, samtidigt som en nerskrivning gav en reaförlust på 27 miljoner mot eget
 kapital. Affären bidrog alltså dels positivt till verksamheten, men även negativt vad avser bolagets eget
 kapital.
 Vid marknadsvärdering av moderbolagets tillgångar som utfördes i samband med nedskrivningen har
 övervärden observerats, varvid det registrerade aktiekapitalet ändå bedöms vara intakt. Skyldighet att
 upprätta kontrollbalansräkning och kalla till kontrollstämma föreligger därmed ej. Underlaget har
 föredragits för bolagets revisor.

 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
 Bolaget har under början av 2021 genomfört en emission av units med företrädesrätt för Bolagets
 befintliga aktieägare (Företrädesemission) Företrädesemissionen som var till 100 procent täckt av
 garantiåtaganden. 
 Under mars månad meddelar att Styrelserna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB
 (SENS) samt Pumped Hydro Storage Sweden AB (PHS) att man har har kommit överens om ett
 samgående då detta stärker båda bolagens affärer. Samgåendet föreslås genomföras genom att
 SENS förvärvar PHS med nyemitterade aktier. I samband med affären har även huvudägaren i SENS,
 MLT, åtagit sig att konvertera större delen av de fordringar man har på bolaget till eget kapital. SENS
 större ägare, med ca 45 % av aktierna, har ställt sig bakom affären. 
 Spridningen av Coronaviruset har fortsatt haft påverkan på bolagets verksamhet. Osäkerheten i
 marknaden har tilltagit där politiska beslut och människors och företags beteenden gör det mycket
 svårt att kvantifiera virusets exakta påverkan på företaget.
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Eget kapital

Aktie- Annat Årets Summa 
kapital eget kapital resultat eget kapital

Koncernen
Ingående balans 6 045 -3 877 -37 446 -35 278
Vinstdisposition enligt årsstämma -37 446 37 446
Nyemission september 6 045 6 045 12 090
Nedsättning av aktiekapital -6 045 6 045 -
Nyemission november 750 2 250 3 000
Årets resultat -28 546 -28 546

Belopp vid årets utgång 6 795 -26 983 -28 546 -48 734

Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserad Årets Summa
kapital fond fond vinst resultat eget kapital

Moderföretaget
Ingående balans 6 045 93 94 917 -63 744 -21 775 15 536
Vinstdisposition enligt årsstämma -94 917 73 142 21 775 -
Nyemission september 6 045 6 045 12 090
Nedsättning av aktiekapital -6 045 6 045 -
Nyemission november 750 2 250 3 000
Årets resultat -40 808 -40 808

Utgående balans 6 795 93 14 340 9 398 -40 808 -10 182

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, -17 070 kkr, disponeras enligt följande:

 Belopp i kkr
Förslag till disposition av bolagets förlust:
Till årsstämmans förfogande står:
balanserad vinst 23 738
årets resultat -40 808

-17 070
Styrelsen föreslår:
I ny räkning överföres -17 070

Summa -17 070

 Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
 resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 87 440 97 317
Förändring av varulager 
samt pågående arbeten för annans räkning - 5 950
Aktiverat arbete för egen räkning - 1 384
Övriga rörelseintäkter 5 390 2 414

87 830 107 065

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -56 744 -76 002
Övriga externa kostnader 6,7 -22 739 -21 646
Personalkostnader 8 -21 446 -33 902
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -9 204 -8 990
Övriga rörelsekostnader -56 -

Rörelseresultat -22 359 -33 475

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 28 1 365 -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 26 -
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -4 731 -4 000

Resultat efter finansiella poster -25 699 -37 475

Resultat före skatt -25 699 -37 475

Skatt på årets resultat 10 -2 847 29

Årets resultat -28 546 -37 446

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -28 546 -37 446
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 11 49 129
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter 12 3 385 3 429
Goodwill 13 16 435 21 796

19 869 25 354

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 - 8 812
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 3 446 16 792
Inventarier, verktyg och installationer 16 2 425 618
Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella anläggningstillgångar 17 - 1 679

5 871 27 901

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 19 - 3 006
Andra långfristiga fordringar 20 350 1 121

350 4 127

Summa anläggningstillgångar 26 090 57 382

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 1 594 75

1 594 75

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 872 7 679
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 21 4 844 3 540
Övriga fordringar 1 075 2 172
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 3 009 2 505

17 800 15 896

Kassa och bank 1 170 2 594

Summa omsättningstillgångar 20 564 18 565

SUMMA TILLGÅNGAR 46 654 75 947
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 6 795 6 045
Annat eget kapital -27 579 -3 877
Balanserat resultat inkl årets resultat -27 950 -37 446

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare -48 734 -35 278

Summa eget kapital -48 734 -35 278

Avsättningar

Övriga avsättningar 24 - 6 000
Uppskjuten skatteskuld - 157
Avsättningar för garantier 23 1 523 2 618

1 523 8 775

Övriga finansiella skulder

Övriga skulder 100 100
Övriga finansiella skulder 30 2 768 6 437

2 868 6 537

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 25 1 297 2 201
Leverantörsskulder 10 816 15 336
Övriga finansiella skulder 30 56 243 65 897
Skatteskulder 213 106
Övriga kortfristiga skulder 6 560 1 963
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 15 868 10 410

90 997 95 913

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 654 75 947
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Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -22 359 -33 475
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 8 429 8 669
Erhållen ränta 24 -
Betald ränta -4 731 -4 000
Betald inkomstskatt -365 -1 240

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -19 002 -30 046
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 75 957
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -7 229 1 889
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 9 605 427

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 551 -26 773

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 574 -861
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -44 -11 344
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 776 -262
Förvärv av nettotillgångar i koncernföretag 39
Förvärv av finansiella tillgångar 238
Avyttring av finansiella tillgångar 3 799

Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 195 -12 428

Finansieringsverksamheten
Nyemission -
Nyupptagna finansiella skulder - 31 900
Amortering av finansiella skulder 3 802 -162
Förändring av checkräkningskredit -904 1 303
Förändring av långfristiga skulder -1 056 4 986
Avsättningar -3 000 -
Nyemission netto efter emissionskostnader 12 090 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 932 38 027

Årets kassaflöde -1 424 -1 174
Likvida medel vid årets början 2 594 3 768

Likvida medel vid årets slut 1 170 2 594

Noter till kassaflödesanalysen - koncern

Not Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

 2020-12-31 2019-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Avskrivningar 2 281 8 990
Avsättning till garantier och liknande förpliktelser -1 252 -467
Interna transaktioner - -
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 7 400 146

8 429 8 669
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3,4 5 214 1 012
Övriga rörelseintäkter 5 - 120

5 214 1 132

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 4 -140 -981
Övriga externa kostnader 6,7 -8 976 -2 079
Personalkostnader 8 -3 651 -5 585
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -56 -

Rörelseresultat -7 609 -7 513

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 28 -36 958 -
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 29 10 817 -10 817
Ränteintäkter och liknande resultatposter - -
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -4 052 -3 445

Resultat efter finansiella poster -37 802 -21 775

Resultat före skatt -37 802 -21 775

Skatt på årets resultat 10 -3 006 -

Årets resultat -40 808 -21 775
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 11 49 -

49 -

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 18 50 170 67 753
Uppskjuten skattefordran 19 - 3 006

50 170 70 759

Summa anläggningstillgångar 50 219 70 759

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar - 19
Fordringar hos koncernföretag 27 586 28 289
Övriga fordringar 712 510
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 33 200

28 331 29 018

Kassa och bank 870 29

Summa omsättningstillgångar 29 201 29 047

SUMMA TILLGÅNGAR 79 420 99 806
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 6 795 6 045
Reservfond 93 93

6 888 6 138

Fritt eget kapital
Överkursfond 14 340 94 917
Balanserad vinst eller förlust 9 398 -63 744
Årets resultat -40 808 -21 775

-17 070 9 398

Summa eget kapital -10 182 15 536

Avsättningar
Avsättningar för garantier 24 - 608
Övriga avsättningar 23 - 6 000

- 6 608

Övriga finansiella skulder
Skulder till koncernföretag - 4 282
Övriga skulder - -
Övriga finansiella skulder 30 - -

- 4 282

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit - 631
Leverantörsskulder 1 585 1 528
Övriga finansiella skulder 30 55 133 -
Skulder till koncernföretag 23 693 65 897
Aktuell skatteskuld 213 106
Övriga kortfristiga skulder 502 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 8 476 5 018

89 602 73 380

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 79 420 99 806
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Kassaflödesanalys - moderföretag

Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -7 608 -7 513
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m -552 452
Erhållen ränta - -
Erlagd ränta -4 052 -3 395
Betald skatt -45 -7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -12 257 -10 463
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager - -
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -5 545 -21 677
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -610 50

Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 412 -32 090

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag -
Avyttring av dotterföretag 4 000
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -105 -
Avyttring av materiella anläggningstillgångar -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 895 -

Finansieringsverksamheten
Nyemission -
Nyupptagna finansiella skulder 6 900 31 901
Amortering av finansiella skulder - -
Förändring checkräkningskredit -632 185
Förändring avsättning -3 000 -
Nyemission netto efter emissionskostn. 12 090

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 358 32 086

Årets kassaflöde 841 -4
Likvida medel vid årets början 29 33

Likvida medel vid årets slut 870 29

Noter till kassaflödesanalysen - moder

Not Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

 2020-12-31 2019-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Avskrivningar 56 -
Avsättning till garantier och liknande förpliktelser -608 -
Interna transaktioner - 452
Övriga ej kassaflödespåverkande poster - -

-552 452
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i KSEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt enligt Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

 Fusion
 Vid fusion tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2020:5 Redovisning av fusion.
 Tillgångar och skulder har värderats till bokfört värde per fusionsdagen.

 Redovisningsvaluta
 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges.

 Koncernredovisning
 Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller
 indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.
 Koncernredovisningen är upprättad enligt flrvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i
 dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår
 härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet.

 Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delar upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld.
 Uppskjuten skatt hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår i årets resultat. Den uppskjutna
 skattenskulden har redovisats som avsättning, medan resterande del tillförts koncernens eget kapital.
 Uppskjuten skatt i obeskattade reserver har beräknats till den skatt som var aktuell när reserven sattes
 av.

 Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

 Andelar i koncernföretag
 I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar
 eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider
 och aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet. Skulle det verkliga värdet vara lägre än det
 redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara
 bestående.

 Kassaflödesanalys
 Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering har skett för
 transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa-
 och banktillgodohavanden, tillgodohavande på koncernkonto och kortfristiga likvida placeringar som
 lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation.

 Intäktsredovisning
 Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som är
 förknippade med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan
 beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 Utförda tjänsteuppdrag till fast pris vinstavräknas i takt med att arbetet utförs. Det innebär att
 intäkterna redovisas med utgångspunkt från färdigställandegraden. Färdigställandegraden beräknas
 som nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete i relation till beräknade totala uppdragsutgifter för att
 fullgöra uppdraget. För uppdrag där utfallet inte kan beräknas på ett tillfredsställande sätt redovisas en
 intäkt som motsvarar nedlagda kostnader. Befarade förluster kostnadsförs så snart de är kända. 
 Tjänsteuppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs.

 Entreprenaduppdrag till fast pris vinstavräknas i takt med att arbetet utförs. Det innebär att intäkter
 redovisas med utgångspunkt från färdigställandegraden. Färdigställandegraden beräknas som
 nedlagda projektkostnader i relation till beräknade projektkostnader för hela entreprenaden. För
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 uppdrag där utfallet inte kan beräknas på ett tillfredsställande sätt redovisas en intäkt som motsvarar
 nedlagda kostnader. Befarade förluster kostnadsförs så snart de är kända.
 Entreprenaduppdrag på löpande räkning vinstavräknas i takt med att arbetet utförs.

Värderingsprinciper mm
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar

Utgifter för forskning och utveckling

 Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller
 teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.                                              

 Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
 uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
 är uppfyllda:                                             
 - Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
 eller säljas.                                               
 - Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.      
                                       
 - Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.                       
                      
 - Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
 ekonomiska fördelar.                                               
 - Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
 utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.                               
               
 - De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
 sätt.                                                                            
                                              
 Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av de direkt
 hänförbara utgifter som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen
 avsett. Internt upparbetade immateriella tillgångar skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden,
 vilken uppgår till 5 år vilket motiveras av att de kommer att tillföra koncernen värden minst under
 denna tid.

Avskrivningar
 Immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga
 avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

  Moder-
 Koncern företag 
 år år
Följande avskrivningstider tillämpas:
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5 5
Förvärvade immateriella tillgångar
Goodwill 5 5

Materiella anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
 direkt hänförliga till förvärvet.
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Tillkommande utgifter

 Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
 för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

                                    
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.               

 Följande avskrivningstider tillämpas:

  Moder-
 Koncern företag 
 år år
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader 20 20
-Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20 5-20
-Inventarier, verktyg och installationer 5 5

Leasing - 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 leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett
 leasingavtal som inte är ett finansiellt 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 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
 inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.  I
 anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
 plats och skick.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
 Ersättning till anställda efter avslutad anställning.

 I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande beroende av värdet på en ägd tillgång redovisas
 pensionsförpliktelsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade värde. 

 Klassificering                              
 Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
 förmånsbestämda.                                             

 Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
 försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
 Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har
 betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.                
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 Avgiftsbestämda planer                          
 Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Ersättningar vid uppsägning
 Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
 ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller
 informell förpliktelse att antingen  
 a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
 anställningens upphörande, eller 
 b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
 Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen
 och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Skatt
 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
 inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
 tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
 för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
 händelser.                              
                
 Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
 skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
 avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
 underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
 skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
 som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Avsättningar
 En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd
 av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen
 och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

 Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som
 kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje
 balansdag.

Not 2  Uppskattningar och bedömningar
 Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer
 sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att
 leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering
 av aktier i dotterföretag i moderbolaget samt uppskjutna skattefordringar.

 Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade
 värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av
 tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.
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Not 3  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern

Nettoomsättning per geografisk marknad
Norden 87 440 97 317
Övriga länder - -

87 440 97 317

Moderföretag

Nettoomsättning per geografisk marknad
Norden 5 214 1 012
Övriga länder - -

5 214 1 012

Not 4  Inköp och försäljning inom koncernen
Moderbolaget
2020 2019

Andel av försäljningen som avser koncernföretag 99% 100%
Andel av inköpen som avser koncernföretag 0% 92%

Not 5  Övriga rörelseintäkter
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Försäkringsersättningar - 1 110
Övrigt 390 1 304

Summa 390 2 414

Moderföretag
Försäkringsersättning - -
Övrigt - 120

Summa - 120

Not 6  Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Leasingavgifter, årets kostnad 6 119 3 743

Totala leasingkostnader 6 119 3 743

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år 3 355 3 553
      Mellan ett och fem år 6 380 9 071
      Senare än fem år - 157

9 735 12 781
Moderföretag
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
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Leasingavgifter, årets kostnad 199 27

Totala leasingkostnader 199 27

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år 60 -
      Mellan ett och fem år 50 -
      Senare än fem år - -

110 -

Not 7  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Allians Revision och Redovisning AB
Revisionsuppdrag 406 375
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - -
Skatterådgivning - -
Andra uppdrag - -

Summa 406 375

Ernst & Young AB
Skatterådgivning 90

Summa - 90

Moderföretag
Allians Revision och Redovisning AB
Revisionsuppdrag 100 90
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - -
Skatterådgivning - -
Andra uppdrag - -

Summa 100 90

 Kommentar

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

Not 8   Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
 2020-01-01-  2019-01-01-  
 2020-12-31 Varav män 2019-12-31 Varav män
Moderföretag
Sverige 3 2 3 2

Totalt moderföretaget 3 2 3 2

Dotterföretag
Sverige 32 32 41 38

Totalt dotterföretag 32 32 41 38

Koncernen totalt 35 34 44 40
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Moderföretag
Styrelse och VD 1 050 1 608
Övriga anställda 1 109 2 412

Summa 2 159 4 020
Sociala kostnader 1 492 1 565
(varav pensionskostnader) 1) 629 442

Dotterföretag
Styrelse och VD -
Övriga anställda 12 583 20 133

Summa 12 583 20 133
Sociala kostnader 4 987 8 184
(varav pensionskostnader) 1 219 1 871

Koncernen totalt

14 742 24 153

 Till styrelse och VD har utbetalats tantiem med 0 TSEK (0)

Not 9  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Räntekostnader, koncernföretag - -
Räntekostnader, övriga 4 731 4 000

4 731 4 000

Moderföretag
Räntekostnader, koncernföretag - -
Räntekostnader, övriga 4 052 3 445

4 052 3 445

Not 10  Skatt på årets resultat
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Aktuell skatt -9 28
Nedskrivning av respektive avsättning till uppskjutna skattefordringar -3 006 -
Återföring uppskjuten skatteskuld 168

-2 847 28

Moderföretag
Aktuell skatt - -
Nedskrivning av respektive avsättning till uppskjutna skattefordringar -3 006 -

-3 006 -
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Avstämning effektiv skatt
  2020   2019
Koncernen Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt -25 699 -37 475

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 21,4% -5 500 21,4% -8 020
Andra icke-avdragsgilla kostnader 21,4% 81 21,4% 2 414
Ej skattepliktiga intäkter 21,4% -2 252 21,4% -
Effekt av ej värderade underskottsavdrag 21,4% 7 671 21,4% 5 634

Differens - 28

Moderföretaget Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt -37 802 -21 775

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 21,4% -8 090 21,4% -4 660
Andra icke-avdragsgilla kostnader 21,4% 4 565 21,4% 2 315
Effekt av ej värderade underskottsavdrag 21,4% 3 525 21,4% 2 345

Differens - -

 De skattemässiga underskottsavdragen uppgår till 50 830 TSEK (110 870).

Not 11  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 369 369
-Avyttringar och utrangeringar -264

105 369
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -240 -166
-Avyttringar och utrangeringar 240
-Årets avskrivning -56 -74

Ackumulerade avskrivningar -56 -240

Redovisat värde vid årets slut 49 129

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början -
-Rörelseförvärv 105

105 -
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -
-Årets avskrivning -56

Ackumulerade avskrivningar -56 -

Redovisat värde vid årets slut 49 -
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Not 12  Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 9 955 9 094
-Inköp 1 219 861

Vid årets slut 11 174 9 955
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -6 526 -5 404
-Årets avskrivning -1 263 -1 122

Vid årets slut -7 789 -6 526

Redovisat värde vid årets slut 3 385 3 429

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början - 1 000
-Avyttringar och utrangeringar -1 000

Vid årets slut - -
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början - -1 000
-Avyttringar och utrangeringar 1 000

Vid årets slut - -
Ackumulerade uppskrivningar:

Vid årets slut - -

Redovisat värde vid årets slut - -

Not 13  Goodwill
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 29 251 29 251

Vid årets slut 29 251 29 251
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -7 455 -2 866
-Årets avskrivning -5 361 -4 589

Vid årets slut -12 816 -7 455

Redovisat värde vid årets slut 16 435 21 796
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början - -

Vid årets slut - -
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början - -

Vid årets slut - -

Redovisat värde vid årets slut - -
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Not 14  Byggnader och mark
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 9 212 4 120
-Avyttringar och utrangeringar -9 212 -
-Omklassificeringar - 5 092

Vid årets slut - 9 212
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -400 -111
-Avyttringar och utrangeringar 400 -
-Årets avskrivning - -289

Vid årets slut - -400

Redovisat värde vid årets slut - 8 812

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början - -

Vid årets slut - -
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början - -

Vid årets slut - -

Redovisat värde vid årets slut - -

Not 15  Maskiner och andra tekniska anläggningar
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 19 928 8 128
-Nyanskaffningar 11 592
-Avyttringar och utrangeringar -4 265 -400
-Omklassificeringar -8 778 608

-Vid årets slut 6 885 19 928
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -3 136 -1 047
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 282 220
-Omklassificeringar 1 046 -189
-Årets avskrivning -1 631 -2 120

-Vid årets slut -3 439 -3 136

-Vid årets slut 3 446 16 792

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början - -

-Vid årets slut - -
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början - -

-Vid årets slut - -

Redovisat värde vid årets slut - -
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Not 16  Inventarier, verktyg och installationer
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 742 1 989
-Nyanskaffningar 44 546
-Rörelseförvärv 1 192
-Avyttringar och utrangeringar -30 -185
-Omklassificeringar 1 755 -608

-Vid årets slut 4 703 1 742
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -1 124 -1 233
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 9
-Omklassificeringar 348 189
-Rörelseförvärv -721
-Årets avskrivning -790 -142
-Avyttringar och utrangeringar 62

-Vid årets slut -2 278 -1 124

Redovisat värde vid årets slut 2 425 618

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början - -

-Vid årets slut - -
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början - -

-Vid årets slut - -

Redovisat värde vid årets slut - -

Not 17  Pågående nyanläggning
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Vid årets början 1 679
Investeringar 452
Omklassificeringar -1 679 1 227

Redovisat värde vid årets slut - 1 679

Moderföretag
Vid årets början - -

Redovisat värde vid årets slut - -

Not 18  Andelar i koncernföretag
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 89 094 74 295
-Förvärv 43 170 -
-Avyttring -89 094 -
-Aktieägartillskott 7 000 14 799

-Vid årets slut 50 170 89 094

Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början -21 341 -10 524
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-Under året återförda nedskrivningar 21 341 -
-Årets nedskrivningar - -10 817

Vid årets slut - -21 341

Redovisat värde vid årets slut 50 170 67 753

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

  2020-12-31 2019-12-31
  Redovisat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte i % värde värde
Wessman Drilling Solution AB 100 27 296 -
556949-6754, Stockholm
SENS Geoenergy Storage AB 100 22 825 -
559016-7689, Stockholm
SENS Aruba AB 100 49 -
556878-8003, Stockholm

50 170 -

Not 19  Uppskjuten skatt

 Uppskjuten Uppskjuten  
Koncernen skattefordran skatteskuld Netto
Ingående anskaffningsvärde 3 006 157 3 163
Återföring av outnyttjat belopp -3 006 -157 -3 163

Uppskjuten skattefordran/skuld - - -

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) - - -

 Uppskjuten Uppskjuten  
Moderföretaget skattefordran skatteskuld Netto
Ingående anskaffningsvärde 3 006 - 3 006
Återföring av outnyttjat belopp -3 006 - -3 006

Uppskjuten skattefordran/skuld - - -

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) - - -

Not 20  Andra långfristiga fordringar
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
-Depositioner 350 434
-Förhöjda leasingavgifter - 687

-Vid årets slut 350 1 121

Redovisat värde vid årets slut 350 1 121

Moderföretag
-Depositioner - -
-Förhöjda leasingavgifter - -

-Vid årets slut - -

Redovisat värde vid årets slut - -
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Not 21  Upparbetad men ej fakturerad intäkt
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Upparbetad intäkt 4 844 3 540

4 844 3 540

Moderföretag
Koncern
Upparbetad intäkt - -
Fakturerat belopp - -

- -

Not 22  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Förutbetald försäkring - 78
Förutbetalda hyror 400 69
Övriga förutbetalda kostnader 1 048 2 358
Upplupna intäkter 1 561 -

3 009 2 505

Moderföretag
Förutbetald försäkring - 4
Förutbetalda hyror - 63
Övriga förutbetalda kostnader 33 133
Upplupna intäkter - -

33 200

Not 23  Avsättning för garantier

Avsättning för garantier
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ingående redovisat värde 2 618 3 085
Årets avsättning 100 132
Årets ianspråktagna belopp -67 -42
Återföring av outnyttjat belopp -1 128 -557

1 523 2 618

Moderföretag
Ingående redovisat värde 608 650
Årets avsättning - -
Årets ianspråktagna belopp - -
Återföring av outnyttjat belopp -608 -42

- 608
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Not 24  Övriga avsättningar
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ingående redovisat värde 6 000 6 000
Årets avsättning -
Övrigt -6 000

Summa - 6 000

Moderföretag
Ingående redovisat värde 6 000 6 000
Årets avsättning -
Övrigt -6 000

Summa - 6 000

 Övriga avsättningar avser i sin helhet beräknad tilläggsköpeskilling hänförlig till förvärvet av Wessman
 Group AB. Beloppet har betalats ut under 2020.

Not 25  Checkräkningskredit
 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
Beviljad kreditlimit 2 003 3 950
Outnyttjad del -706 -1 749

Utnyttjat kreditbelopp 1 297 2 201

Moderföretaget
Beviljad kreditlimit 253 1 000
Outnyttjad del -253 -369

Utnyttjat kreditbelopp - 631

Not 26  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

Ställda säkerheter
 2020-12-31 2019-12-31
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

Koncernen
Fastighetsinteckningar - -
Företagsinteckningar 11 500 15 700
Tillgångar med äganderättsförbehåll - -
Belånad fordran - -

Summa 11 500 15 700

Spärrade medel
Bankgaranti 137 22

Summa 137 22

Eventualförpliktelser
Borgensåtagande till förmån för koncernföretag - 1 000



Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB  30(32)

556530-5868

Not 27  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget

Ställda säkerheter
 2020-12-31 2019-12-31
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

Moderföretaget
Fastighetsinteckningar - -
Företagsinteckningar 8 500 8 500
Tillgångar med äganderättsförbehåll - -
Belånad fordran - -

8 500 8 500

Spärrade medel
Bankgaranti 22 22

22 22

Eventualförpliktelser
Borgensåtagande till förmån för koncernföretag - -

Not 28  Resultat från andelar i koncernföretag
 2020-01-01- 2019-01-01-
Koncern 2020-12-31 2019-12-31
Realisationsresultat vid avyttring av andelar 1 365 -

1 365 -
Moderföretag
Realisationsresultat vid avyttring av andelar -36 958 -

-36 958 -

Not 29  Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Årets nedskrivning - -

- -

Moderföretag
Årets nedskrivning -10 817
Återföring nedskrivning 10 817

10 817 -10 817

Not 30  Övriga finansiella skulder
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 56 242 1 156
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 2 768 5 256
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen - 25

59 010 6 437

Moderföretag
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Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 55 133 -
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen - -
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen - -

55 133 -

Not 31  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
Personalrelaterade kostnader 2 110 2 843
Upplupna räntekostnader 7 705 3 754
Övriga upplupna kostnader 6 054 3 813
Förutbetalda intäkter -

15 869 10 410

Moderföretaget
Personalrelaterade kostnader 128 680
Upplupna räntekostnader 7 705 3 740
Övriga upplupna kostnader 643 598
Förutbetalda intäkter -

8 476 5 018

Not 32  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 Bolaget har under början av 2021 genomfört en emission av units med företrädesrätt för Bolagets
 befintliga aktieägare (Företrädesemission) Företrädesemissionen som var till 100 procent täckt av
 garantiåtaganden. 
 Under mars månad meddelar att Styrelserna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB
 (SENS) samt Pumped Hydro Storage Sweden AB (PHS) att man har har kommit överens om ett
 samgående då detta stärker båda bolagens affärer. Samgåendet föreslås genomföras genom att
 SENS förvärvar PHS med nyemitterade aktier. I samband med affären har även huvudägaren i SENS,
 MLT, åtagit sig att konvertera större delen av de fordringar man har på bolaget till eget kapital. SENS
 större ägare, med ca 45 % av aktierna, har ställt sig bakom affären. 
 Spridningen av Coronaviruset har fortsatt haft påverkan på bolagets verksamhet. Osäkerheten i
 marknaden har tilltagit där politiska beslut och människors och företags beteenden gör det mycket
 svårt att kvantifiera virusets exakta påverkan på företaget.
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Revisionsberättelse
 
Till bolagsstämman i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB
Org.nr 556530-5868

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sustainable Energy Solutions Sweden
Holding AB för år 2020. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 4-32 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den
2020-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder 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 mina uttalanden.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och informationen
under rubriken Likviditetsrisk. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till
betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

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. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB för räkenskapsåret 2020
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
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 mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
bolagets och 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
 
Stockholm 2021-04-29
 
 
_________________________________ 
Johan Kaijser  
Auktoriserad revisor 
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