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Halvårsrapport 2021 
Stockholm 2021-08-20 

Halvårsrapport 2021  

Denna rapport avser koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2021 till och med den 30 
juni 2021. Med Koncernen, Bolaget och SENS avses de bolag som ingår i Sustainable Energy 
Solutions Sweden Holding AB (publ)s koncern med organisationsnummer 556530-5868.  

Bolagets aktie är upptagen till handel på NGM Nordic SME där den handlas under kortnamnet 
SUST sedan augusti 2016. 
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Covid-19 
Trots den effektiva utrullningen av vaccin på många marknader fortsätter vi att vara ytterst 
noggranna i att säkerställa våra kollegors hälsa och välbefinnande beträffande Covid-19-
pandemin. Bolaget är fortsatt försiktigt optimistiska till att allteftersom 2021 fortlöper uppnås en 
större kontroll över virusets spridning tack vare vaccination, information till allmänheten och 
fortsatta restriktioner för rörelsefriheten i områden med förhöjd infektionsrisk. Det kommer 
fortfarande att ta tid innan vi kan se de fulla effekterna av denna strategi.  

Därför fortsätter SENS att rekommendera arbete hemifrån för majoriteten av de anställda under 
hela 2021. De interna resebegränsningarna för icke-kritiska affärsresor över landsgränser 
kvarstår hela 2021. 

Spridningen av Coronaviruset har haft en negativ påverkan på företagets verksamhet, genom 
väsentligt minskade orderingångar och betydligt kortare planeringshorisonter hos kunder. Det 
kan inte uteslutas att kunder, medarbetare och leverantörer kan komma att påverkas ytterligare 
vilket medför negativa konsekvenser för SENS. Spridningen av Coronaviruset har emellertid 
gjort det svårare att ha kontakt med såväl nuvarande som potentiella kunder, något som gjort 
försäljningsarbetet svårare. 

På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut samt människors och företags 
beteende går det i dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten. 

Under året har ledningen förhandlat avtal med fackföreningarna Byggnads och Unionen för 
korttidsarbete till följd av den låga orderingången för Borrverksamheten. 

Bolaget har ansökt om skattelättnader relaterade till Coronapandemin om totalt 5 937 413 kr. 
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Första halvåret i korthet 
 

Perioden i siffror  Apr-jun 2021 Apr-jun 2020 Jan-jun 2021 Jan-jun 2020 Helår 2020 

Nettoomsättning (Mkr)    10,0 18,3 18,5 39,0 87,4 

Rörelseresultat (Mkr)    -6,9 -8,2 -15,0 -15,6 -22,4 

Resultat efter skatt (Mkr)    -7,7 -9,5 -16,8 -18,1 -28,5 

Resultat per aktie (kr)  -0,04 -0,79 -0,08 -1,49 -1,05 

Eget kapital (Mkr)    -3,0 -53,4 -3,0 -53,4 -48,7 

Eget kapital per aktie (kr) -0,01 -4,41 -0,01 -4,41 -1,79 

Totalt antal aktier 208 412 444 12 089 513 208 412 444 12 089 513 27 179 026 

 

• Bolaget genomförde en nyemission i februari 2021 om cirka 14,1 Mkr. 
• Bolaget förvärvade 100 procent av aktierna i Pumped Hydro Sweden AB (PHS) 
• Avsiktsförklaring tecknat med ett svenskt joint venturebolag som kommer projektera, 

konstruera och installera VVS, värme, kyla och ventilation till en ny förlossningsavdelning 
med 330 bäddar på Korle-Bu Teaching hospital i Accra, huvudstaden i Ghana 

• Uppdrag av Uppsalahem att konvertera 288 lägenheter på Djäknegatan till ett nytt 
energisystem 

• Genomförde en riktad nyemission till Mellansvensk Industrigrupp och Förenad Kraft AB 
samt ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare som tillför bolaget 9,4 Mkr 

• MOU tecknat med det statligt ägda gruvbolaget DIAMO i Tjeckien om att utveckla pumpkraft 
i en av deras gruvor 

• Inlett samarbete med energibolag i Estland för utveckling av pumpkraft i Estland 

 

Kommentarer till den finansiella rapporten 

Periodens väsentligt minskade omsättning 10,0 Mkr (18,3) beror på utebliven intäkt inom 
Borrverksamheten. Rörelseresultatet blev något bättre om -6,9 Mkr (-8,2) jämfört med tidigare 
period.  

Bolagets ägare har tillskjutit kapital dels genom en nyemission i början av året, dels i en riktad 
emission under juni 2021, vilket förstärker det egna kapitalet och bolagets finansiella ställning. 
Tack vare det genomförda förvärvet av Pumped Hydro Storage (”PHS”) förstärks dessutom 
verksamheten med såväl kompetens som ökade affärsmöjligheter. PHS konsolideras i 
koncernen från och med den 4 juni 2021. 

Händelser efter periodens utgång  

• SENS har tecknat en avsiktsförklaring med det statligt ägda gruvbolaget DIAMO i Tjeckien 
om att utveckla pumpkraft i en av deras gruvor.  

• I juli meddelade styrelsen att SENS har tillsammans med energibolaget Eesti Energia ingått 
ett samarbete för utveckling av pumpkraft i Estland.  

• I augusti meddelade styrelsen att Lise Toll kommer att tillträda som verkställande direktör 
den 1 oktober 2021. Calle Wellenius, lämnar SENS efter två år som VD där han lett 
transformeringen av bolaget och utvecklat det i riktning mot större projektåtaganden.  
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VD kommentar 

Resan mot ett nytt spännande SENS fortsätter. 
Steg för steg stöper vi om bolaget från att ha 
varit ett entreprenadbolag till att skapa 
helhetslösningar och större energiprojekt. Vi 
strävar också efter att vara en strategisk 
samarbetspartner åt våra kunder när de 
utvärderar, utvecklar och väljer olika 
energiförsörjningslösningar.  

Vi har re-positionerat oss och belyser vår 
kärnkompetens inom energilagring och hur 
viktig den är som en del av ett framtida robust 
energiförsörjningssystem i Sverige och andra 
länder. Ambitionen är att positionera SENS 

som såväl sakkunnig inom energilagring som energiförsystemets hela komplexitet för att 
tydliggöra SENS som möjlig partner att realisera större projekt. 

Vi jobbar fortsatt med att utveckla och driva våra fastighetsnära energilösningar. Det är främst 
inom detta affärsområde, tillsammans med våra konsultuppdrag, som vi genererar intäkter.   

Storleken på affärerna varierar, och de ger såväl kassaflöde som lönsamhet. Vi börjar etablera 
oss i branschen och efterfrågan tilltar. 

Inför andra halvåret har vi redan kontrakterade affärer om 15,9 Mkr och en ständigt växande 
offert-stock. 

Inom affärsområdet Pumped Hydro Storage har flera lovande dialoger hållits, vilka har landat i 
hittills två signerade intentionsavtal. Intentionen i respektive avtal är att tillsammans med lokal 
partner, hitta en lämplig gruva undersöka möjligheterna att installera vattenkraft och sedan 
gemensamt söka finansiering för att realisera ett storskaligt projekt. Först ut blir sannolikt en 
gruva i Estland och sedan eventuellt Tjeckien där bolaget tecknat ett MOU med det statligt ägda 
gruvbolaget DIAMO. 

Ett av våra mest spännande projekt inom storskalig energilagring är samarbete med Fortum i 
Oslo. Det projektet är nu inne i nästa fas som innebär byggnation av högtemperaturlagret som 
SENS varit med och designat. I dagarna lämnade vi på SENS in ett nytt anbud åt Fortum där vi 
hoppas få fortsatt förtroende att hjälpa dem bygga sitt högtemperaturlager. 

Borrverksamheten har under de senaste perioderna varit hårt drabbad av den rådande 
pandemin, varpå det togs beslut i Maj att avveckla enheten, i samband med att man positionerar 
om verksamheten. Det sker genom avyttring av maskinparken, samt personalneddragningar, 
vilket i förlängningen kommer få en positiv inverkan på kassaflödet.  

I takt med att vi nu säljer av de maskiner som drivit kostnader, minskar nu succesivt 
kostnaderna. 

Inom varje affärsområde tar vi steg framåt, ibland två steg fram och ett tillbaka, men 
successivt framåt. 
 

Calle Wellenius, VD SENS 
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Marknadskommentar 

I dag går det att använda elektricitet från solen nattetid och el från vindkraft när det inte blåser. 
Det går att ladda hem el när den är som billigast för att kunna användas vid ett senare tillfälle. 
Allt detta tack vare förbättrade möjligheter till energilagring. Tidigare har utmaningen varit att el 
varit en vara som behövt konsumeras när den produceras, något som ledde till att Sverige så 
sent som den 10 februari 2020 rapporterade negativa priser på spotmarknaden för första 
gången. Det betyder att producenterna tvingades betala för att deras el skulle användas.  

Energiomställningen och utvecklingen av energilagring förändrar detta. I dag går mycket av den 
el som produceras i form av sol- och vindenergi hos privata fastighetsägare direkt till elnätet för 
försäljning. Samma fastighetsägare måste sedan köpa el från samma elnät när boende behöver 
denna senare på kvällen. Energilagring är lösningen på detta problem. Istället för att sälja den 
egna elen går det nu att producera el dagtid för konsumtion på kvällen. Det skapar möjligheter 
att bli oberoende av externa leverantörer och att optimera energiförbrukningen. Detta skapar 
både en jämnare förbrukning samtidigt som det skapar miljömässiga vinster. 

Marknaden för energilagring spås fördubblas till 2030 
Allt fler länder sätter upp offensiva mål för att klara omställningen till en mer hållbar 
energiförsörjning för att möta behovet i Parisavtalet. Många sätter upp mål att generera 50% av 
sin totala energi från förnybara energikällor år 2030. De förnybara energianläggningarna 
kommer att behöva integreras med olika energilagringssystem för att möjliggöra lagring av 
överskottsenergi under perioder av hög energiproduktionen och att kunna frigöra energi vid 
underskott då det är låg produktion men hög efterfrågan. Det är för just detta SENS erbjuder 
flera lösningar till, såsom energilagring i borrhål, säsongslagring av högtemperatur samt 
pumpkraft i gruvor. 

Privata organisationers engagemang för att införliva avancerad elektrokemisk teknik för att 
bekämpa klimatkrisen förväntas också driva marknadstillväxten. Till exempel planerar den 
tyska regeringen att utöka landets vindkraftsmål från 15 GW till 20 GW år 2030. Men deras 
slutliga mål är att uppnå en kapacitet på 40 GW år 2040 för att säkerställa en effektiv försörjning 
av elektrisk energi med vind och främja en grön våg i regionen. Vilket i sin tur kommer kräva 
motsvarande ökning av energilagring för att balansera elektriciteten från vindkraftens 
svängningar. 

Den ökande efterfrågan på lagring förväntas öka de årliga marknadsintäkterna från 2 miljarder 
dollar 2020 till cirka 16 miljarder dollar år 2030. I och med förvärvet av Pumped Hydro Storage 
blir det här en marknad där SENS kan komma att bli en viktig aktör. 

Idag är den mest vedertagna typen av energilagring batterier. Den globala marknaden för 
energilagring i nätbatterier förväntas ha en sammansatt årlig tillväxttakt på 23% till 2030, 
eftersom nationella energi- och avkolningsplaner driver efterfrågan på energilagring. Det visar 
en ny studie från forskningsföretaget Frost & Sullivan. Årlig effektkapacitet förväntas nå 19,3 
GW från 8,5 GW 2020, vilket resulterar i 134,6 GW/437,4 GWh kumulerad kapacitet år 2030. 
Men för att klara omställning krävs också fler alternativ av energilagring i stor skala och 
omfattning. 

En annan viktig energilagrings teknik är så kallad termisk lagring. Termisk långtidslagring 
förväntas tredubblas fram till år 2030.Även marknaden förför värmepumpar beräknas växa med 
8%. 
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PTR förväntar sig att den globala energilagringsmarknaden fortsätter att växa. I takt med att nya 
och effektivare lagringstekniker introduceras och nya policyer implementeras kommer 
marknaden att fortsätta att förändras.  

Nordamerika leder energilagringsmarknaden bland alla andra regioner och regionen domineras 
av USA med 92% av tillverkningskapaciteten för energilagring installerad. En av de största 
skillnaderna mellan energimarknaden i USA och i Europa är att det finns många incitament för 
att stödja distributionen av PV-plus-lagring (sollagring) i USA, som inte finns i Europa.  

Efter USA är Kanada som har cirka 5% av energilagringskapaciteten. I Kanada sker en 
utveckling inom energilagring, men regelverket har varit relativt tyst. Kanada har inte en 
nationell energiregulator som skulle möjliggöra ett gemensamt tillvägagångssätt mellan 
produktion och lagring av energi, så varje kanadensisk provins närmar sig energilagringsteknik 
separat. 

Även om den nordamerikanska marknaden är jämförelsevis större än den europeiska 
marknaden, förväntar sig PTR att Europa kommer att ta över Nordamerika när det gäller 
batteritillverkningskapacitet år 2023. Det beror på att Europa ökar det politiska stödet för lagring 
och genomför olika projekt tillsammans med kapacitetsauktioner i regioner som Storbritannien, 
Tyskland, Frankrike och på andra håll. 

APAC. Asien och Stillahavsområdet, är också konkurrenskraftigt när det gäller 
energilagringsmarknaden. Den har en operativ kapacitet på cirka 7 GW och en beräknad 
pipeline på 10,3 GW. I APAC står Kina för cirka 52% av den utbyggda kapaciteten följt av 
Australien, Sydkorea och Japan. I APAC har litiumjonbatteri varit den föredragna tekniken. Med 
ökningen av antalet nätanslutna förnybara elproduktionsanläggningar kommer länderna 
dessutom att fokusera på frekvensreglering för att stabilisera nätet och för att klara variationen 
i kraftproduktion från förnybara energikällor. 

MEA, Mellanöstern och Afrika, har en operativ kapacitet på nästan 2,2 GW med en förväntad 
rörledningskapacitet på cirka 1,2 GW. UAE och Sydafrika har den största kapaciteten i 
regionen. Expansionen av förnybar energi och det ökade beroendet av de intermittenta källorna 
har lett till att energilagringsmarknaden har blomstrat i UAE och andra länder i MEA. 

Oavsett vad så finns det redan en marknad för energilagring, och den växer.  
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Verksamheten 

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, SENS, bygger och levererar 
energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i 
huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av 
energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution. 

Bolaget bolagets aktie är upptagen till handel på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST. 

 

SENS har fyra olika affärsben i sin verksamhet. 

SENS har sin historia i energibolag liksom i utvecklingsbolag för geoenergi, och det är mixen av 
kompetens och erfarenhet som hjälper SENS att skapa innovativa lösningar åt koncernens 
kunder.  

1. Konsulttjänster och dataanalys 

Här finns vår kompetensförsörjning och det är även här som vår innovationskraft utvecklas. 
SENS experter har tillsammans en bred kompetens inom energiförsörjning och energilagring. 
Vi gör energiutredningar och förstudier, som tar fram förslag till kostnadseffektiva och 
klimatsmarta energilösningar för energibolag, fastighetsbolag, fastighetsägare och kommuner. 
SENS hjälper energi- och fastighetsbolag att stärka sin marknadsposition och öka sina intäkter 
genom att erbjuda tekniska energikonsulttjänster. SENS utreder, utvecklar och stöttar kunden 
i olika frågeställningar inom energi där affärsnytta och hållbarhet alltid är med i beräkningen. 
SENS bygger och utvecklar även verktyg och programvaror för att effektivisera våra interna 
processer. Verktygen säljs även på licens till koncernens kunder. 

Efterfrågan på konsulttjänster är stor i Sverige och utomlands. SENS huvudsakliga 
kundsegment är fjärrvärmekunder, vilket det finns 150-200 stycken av bara i Sverige. I dag står 
5-10 stycken av dessa för huvuddelen av SENS intäkter.  
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2. Fastighetsnära energisystem som designas och byggs av 
SENS  

SENS designar och utvecklar energisystem som levererar värme och kyla åt fastighetsägare, 
fastighetsutvecklare och energibolag. SENS produkter utgår från fasighetens eller 
fastigheternas förutsättningar, där SENS ser till att tillvarata samtliga komponenter i 
energisystemet för att på så sätt minimera andelen tillförd energi till fastigheten.  

Systemen är tillämpliga på enskilda fastigheter men skapar ytterligare mervärde om ett kluster 
av fastigheter kopplas samman och samverkar i ett sammansatt system.  

För att lösa det kan SENS bli värme och kyla leverantör i områden där flera fastighetsägare eller 
andra intressenter samverkar i ett sammansatt system.  

Resultatet av SENS energisystem blir ett avsevärt minskat behov av tillskjuten energi, vilket 
resulterar i minskade kostnader och ökat driftnetto för fastighetsägaren. 

Systemet köps i sin helhet av kunden som inte bara får en hållbar värme/kyla-leverans utan 
även gör signifikanta besparingar tack vare SENS energisystem och därmed sparar pengar i 
kostnad för värme och kyla.  

SENS produkter grundar sig i huvudsak på energilagring i borrhålslager, där överskottsvärme 
lagras under en period för att använda den vid senare tillfällen då den behövs bättre. SENS 
metod bygger på bergvärmeteknik, vilket är en beprövad teknik men som används i nya 
tappningar för att möta morgondagens krav på hållbarhet.  

Våra borrhålslager kan liknas 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.  

Kraven på både hållbarhet och ett förbättrat driftnetto påverkar fastighetsägare att ta nya beslut 
för sina energilösningar. Fram till idag har rena värmepumpslösningar varit alternativet till 
traditionell fjärrvärme. I takt med att nya incitament tas fram för hållbara investeringar ökar 
efterfrågan på energisystem som lever upp till morgondagens energi och hållbarhetskrav.  

3. Pumped Hydro Storage (PHS)  

Tekniken möjliggör för producenter att lagra överskottsenergi, det vill säga energi som 
produceras när den inte behövs (värme och elektricitet) och i stället kan säljas vid behov och 
konsumtionen är hög. 

Med en växande andel väderberoende elproduktion ökar prisvolatiliteten på elmarknaden 
samtidigt som det finns ett växande behov av frekvensreglering i elnätet. 

Konkurrenskraftig energilagring ska vara billig, ha hög verkningsgrad samt kunna svara snabbt 
på förändringar i elnätet. Den ska även ha lång livscykel, låg miljöpåverkan, och en lång 
urladdningstid. Den enda befintliga teknologi som möter dessa krav är pumpkraft i gruvor, vilket 
Pumped Hydro erbjuder. 

Tekniken ger gruvbolag möjlighet att nyttja nedlagda och uttjänta gruvor till hållbar 
energilagring, vilket hjälper dem att skapa hållbarhetsvärde i uttjänta eller förbrukade tillgångar.  

Lösningen erbjuder också nätägare och utvecklare av förnybar elenergi att skapa balans i 
elnäten.  
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Utvecklare av förnybara elsystem får med hjälp av PHS lösning möjlighet att undvika 
priseruption, där både vind och sol-el under gynnsamma förhållanden skapar en 
överproduktion, som riskerar att marginalisera priset vid tillfället för överproduktionen. Genom 
att investera i lagring kan utvecklare av förnybart därför hedgea sig mot detta. 

Ett typiskt projekt för PHS i gruvor är 50-150 MW, det vill säga 0,05-0,15 GW. Ett annat sätt att 
räkna på är att se på hur mycket förnybar el som måste ned-regleras i samband med att 
förnybart ersätter fossilt.  

4. Högtemperaturlager 

SENS möjliggör för energibolag att ersätta dyr, fossil spetsvärme som används under vintern 
med lagrad värme från sommarens överkapacitet genom att lagra överskottsenergi i berget. 
Med en patenterad borrhålsdesign och styrning minimeras förluster i lagret och ROI ökar. SENS 
har personal som kan fjärrvärme/fjärrkyla och geoenergi. 

Typiska kunder är Energibolag och Avfallsförbränningsanläggningar, som till exempel Fortum 
Oslo Värme och större fastigheter, kluster av fastigheter och industrier.  

Med en patenterad borrhålsdesign och styrning minimeras förluster i lagret och ROI ökar. SENS 
har personal som kan fjärrvärme/fjärrkyla och geoenergi. SENS gör alla relevanta geologiska 
och hydrologiska undersökningar för en optimal design. SENS använder kommersiellt 
tillgänglig teknik, med förbättrade materialegenskaper. 

SENS kan också ta ansvar för hela projektutvecklingen av ett högtemperaturlager, där SENS 
avtalar om att ta emot och leverera energi till ett fjärrvärmebolag. Därefter designar, bygger, 
finansierar och driver SENS energilagret åt fjärrvärmebolaget. 

I Sverige finns cirka 40 stycken avfallsförbränningsanläggningar som är potentiella kunder till 
SENS lösningar. 

SENS har också flera patenterade lösningar 

SENS har 7 patentfamiljer inom tre olika områden; Energilager, Kalla när och värmepumpar. 
Patenten anses ha ett strategiskt värde för bolaget då en eller flera av innovationerna kan tänkas 
förekomma i befintliga lösningar. Dessutom kan patenten hjälpa SENS att vinna kritiska affärer 
inom bland annat högtemperaturlager etc. För Patent Kallt nät kan också patenten Värmepump 
nyttjas förutom patent energilager.  
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Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2021 till och med 
den 30 juni 2021. 

Händelser under perioden 

I januari 2021 kunde styrelsen meddela att Wessman Drilling Solution, ett helägt dotterbolag till 
SENS har fått i uppdrag av Kungälvs rör att borra ett borrhålslager som skall betjäna en ny 
idrottshall belägen i Österåker norr om Stockholm. Ordern har ett värde om ca 1,7 Mkr. 

I början av februari kunde styrelsen meddela att Sustainable Energy Solutions Holding bistått 
Real Value Management och Fastighets AB Regio med ett hybridsystem för geoenergi och 
fjärrvärme, en order på 1,7 Mkr som färdigställdes i mars 2021. 

Den extra bolagsstämman 4 februari 2021 godkände styrelsens förslag att öka bolagets 
aktiekapital och genomföra nyemissioner. 

Nyemissionerna genomförs i form av utgivande av s.k. units till befintliga aktieägare. Varje 
aktieägare agde företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut 
ägde.  

En (1) befintlig aktie berättigade till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en 
(1) unit bestående av tre (3) nya aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) 
teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen per unit är 2,07 SEK, motsvarande en 
teckningskurs om 0,69 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. 
Nyemissionen, om ca 14,1 Mkr, fulltecknades. Ytterligare information om emissionen finns i det 
informationsmemorandum som publicerades i samband med företrädesemissionen. 

I februari 2021 kunde styrelsen meddela att dotterbolaget SENS Konsult fått i uppdrag av 
Utilitas i Tallinn att designa havsvattensystemet, som skall utgöra basen för stadens fjärrkyla.  

Bara dagar senare tecknade Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB en 
avsiktsförklaring med ett svenskt joint venturebolag lett av Fox Cooling Co. Ltd som kommer 
projektera, konstruera och installera VVS, värme, kyla och ventilation till en ny 
förlossningsavdelning på Korle-Bu Teaching hospital i Accra, huvudstaden i Ghana. 

Projektet är stöttat av Svenska Exportkreditnämnden och svensk Exportkredit, och beräknas 
ha ett totalt kontraktsvärde på USD 10-15 miljoner (80-120 miljoner svenska kronor). SENS 
exakta andel i projektet är ännu inte helt klar, men i dagsläget beräknas den uppgå till omkring 
7-10 procent.  

I mars 2021 kom styrelserna i SENS och Pumped Hydro Storage Sweden AB (”PHS”) överens 
om ett samgående. Samgåendet innebär att SENS förvärvar PHS med nyemitterade aktier så 
att respektive bolags tidigare ägare äger cirka 49 respektive 51 procent var av det nya bolaget. 
I samband med affären kom huvudägaren i SENS, MLT, att åtaga sig att konvertera större delen 
av de fordringar företaget har på bolaget till eget kapital.  

I april 2021 meddelades att SENS fått i uppdrag av Uppsalahem att konvertera 288 lägenheter 
på Djäknegatan till ett nytt energisystem. Kontraktsvärdet är ca 11 Mkr. 

SENS höll den 10 maj 2021 en extra bolagsstämma där bland annat ny styrelse valdes och 
beslutade om minskning av aktiekapitalet samt en apportemission för att förvärva PHS. 
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Den 18 maj 2021 togs det formella beslutet att inleda en avyttringsprocess av 
borrverksamheten. En avyttring kommer i det korta perspektivet att betyda minskad 
omsättning, men även ett kraftigt förbättrat kassaflöde. Samtidigt ser SENS fram emot att 
borrverksamheten och de berörda personerna kan få en hemvist där fokus ligger på borrning 
och entreprenadutförande.  

Årsstämman i SENS, som hölls den 20 maj, 2021 beslutade i enlighet med de förslag som 
kommunicerades i samband med Kallelsen.  

Den 21 juni hölls en extra stämma vilken beslutade att genomföra en riktad nyemission av aktier 
till ett fåtal utvalda svenska investerare. 

Syftet med den emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det 
enligt styrelsen är till fördel för Bolagets fortsatta utveckling att på ett tids- och kostnadseffektivt 
sätt anskaffa kapital för att för att ta tillvara de nya projektmöjligheter som nu visats sig finnas i 
samband med förvärvet av Pumped Hydro Storage Sweden AB. 

Samtliga aktier tecknades i enlighet med emissionsbeslutet. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  

PHS, ett helägt dotterbolag till SENS, har träffat ett MOU med det statligt ägda gruvbolaget 
DIAMO i Tjeckien om att utveckla pumpkraft i en av deras gruvor. Tjeckien står inför en stor 
omställning från kolkraft till förnybar energi för att uppnå EUs klimatmål.  

I juli meddelade styrelsen att SENS har tillsammans med energibolaget Eesti Energia, som är 
helägt av Estniska staten, ingått ett samarbete för utveckling av pumpkraft i Estland. 
Överenskommelsen gäller en förstudie för en 50MW anläggning som parterna skall bygga 
tillsammans, som sedan skall skalas upp till en storskalig anläggning. Eesti Energia ser detta 
som en möjlighet för Baltikum att stärka sina band med Europa och minska sitt beroende av 
importerad fossilintensiv el. 

I augusti meddelade styrelsen att Lise Toll kommer att tillträda som verkställande direktör den 
1 oktober 2021. Calle Wellenius, lämnar SENS efter två år som VD där han lett transformeringen 
av bolaget och utvecklat det i riktning mot större projektåtaganden. VD-bytet är en del av 
bolagets fortsatta utveckling mot realiseringen av stora projekt med fokus på energilagring, 
både för värme och el.  

Finansiell översikt 

Försäljning och resultat 

April-Juni 

Koncernens intäkter uppgick under perioden januari till och med juni 2021 till Tkr 7 876 (18 410), 
varav nettoomsättningen uppgick till Tkr 9 997 (18 255) med ett nettoresultat om Tkr –7 726 (-
9 514). Periodens väsentligt minskade omsättning, beror på betydligt minskad orderläggning 
inom Borrverksamheten, som är en konsekvens av den rådande pandemin. 

Januari-Juni 
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Koncernens intäkter uppgick under perioden januari till och med juni 2021 till Tkr 17 515 (39 
406), varav nettoomsättningen uppgick till Tkr 18 529 (38 953) med ett nettoresultat om Tkr –
16 849 (-18 072). Periodens väsentligt minskade omsättning, beror på betydligt minskad 
orderläggning inom Borrverksamheten, som är en konsekvens av den rådande pandemin. 

Likviditet och finansiering 

Den 30 juni 2021 uppgick Sustainable Energy Solutions banktillgodohavanden till Tkr 9 051 
(799).  

Under perioden genomförde bolaget en kvitteringsemission vilket minskade aktieägarlånen 
med Tkr 39 100 vilket förstärkte bolagets soliditet avsevärt.  

Koncernen hade per den 30 juni 2021 långfristiga räntebärande skulder om Tkr 2 483 (6 036) 
samt har en checkräkningskredit om Tkr 1 500 vilken per den 30 juni 2021 var utnyttjad med Tkr 
1 252 (1 873).  

Investeringar 

SENS totala investeringar under perioden uppgick till Tkr 74 258 (970) och avsåg finansiella 
anläggningstillgångar om Tkr 74 178 (-164), immateriella anläggningstillgångar Tkr 80 (572) 
och materiella anläggningstillgångar Tkr 0 (-1 679).  

Avskrivningar 

Periodens resultat har under perioden januari till och med juni 2021 belastats med Tkr 3 391 (4 
792) i avskrivningar varav 2 042 (2 042) avser avskrivning av goodwill.  

Eget kapital 

Per den 30 juni 2021 uppgick SENS egna kapital till Tkr -3 022 (-53 356) fördelat på 208 412 
444 aktier (12 089 513), varav 159 110 020 aktier är under registrering från emissionerna under 
Juni månad. Aktien har ett kvotvärde om 0,0996250 SEK per aktie. Samtliga aktier utgörs av 
samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. 

Moderbolagets egna kapital för samma period uppgick till Tkr 116 908 (7 365). 

Personaloptionsprogram 

SENS saknar i dag personaloptionsprogram. 

Teckningsoptionsprogram  

Bolaget har fyra teckningsoptionsprogram utestående, varav två handlas på Nordic Growth 
Market NGM SME. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna beskrivs på bolagets 
hemsida. 

TO1 

Det finns i dag 13 589 512 teckningsoptioner av serie TO1. Teckning av aktier i Bolaget med 
stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska äga rum under perioden från och med den 17 
september 2021 till och med den 30 september 2021.  

TO2 
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Det finns i dag 13 589 512 teckningsoptioner av serie TO2. Teckning av aktier i Bolaget med 
stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska äga rum under perioden från och den 18 mars 2022 
till och med den 31 mars 2022.  

TO3 

Det finns i dag 1 159 420 teckningsoptioner av serie TO3. Teckningsoptionerna av serie TO3 
har samma villkor som teckningsoptionerna av serie TO1, med den skillnaden att 
teckningsoptionerna av serie TO3 inte upptas på handel på NGM Nordic SME. 

TO4 

Det finns i dag 1 159 420 teckningsoptioner av serie TO4. Teckningsoptionerna av serie TO4 
har samma villkor som teckningsoptionerna av serie TO2, med den skillnaden att 
teckningsoptionerna av serie TO4 inte upptas på handel på NGM Nordic SME. 

Konvertibla förlagslån 

SENS har i dag inga konvertibla förlagslån. 

Aktien 

SENS aktiekapital är fördelat på 208 412 444 aktier (24 179 026) med ett kvotvärde om 
0,0996250 kr per aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och 
vinst i bolaget 

Aktien handlas på Nordic Growth Market NGM SME sedan den 23 augusti 2016 under 
kortnamnet SUST och med ISIN-kod SE0011643980. Bolaget har enligt redovisningen ovan 
29 497 864 optioner utestående som totalt kan öka antalet aktier med 15,35 procent. Efter fullt 
optionsutnyttjande skulle antalet aktier uppgå till 221 612 942.  

Anställda 

Under andra kvartalet var medelantalet anställda i SENS 25 (28) st varav 25 (28) män och 0 (0) 
kvinnor.  

Per 30 juni 2021 hade koncernen 23 (28) anställda.  
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Ägarstruktur 

Per den 30 juni 2021 hade Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB tre ägare som var 
och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i 
bolaget.  

Aktieägare Aktier % Kapital 
Avanza Bank i ägares ställe 80 664 986 41,85% 
Nordea Bank ABP, Sverige Filial 44 997 602 23,35% 
Svenska Handelsbanken AB 17 383 433 9,02% 
Swedbank AB 13 051 426 6,77% 
Nordnet Bank AB 12 834 137 6,66% 
Skandinaviska Enskilda Banken AB 12 452 316 6,46% 
Pareto Securities AB 4 857 347 2,52% 
Länsförsäkringar Bank AB 1 441 600 0,75% 
Övriga aktieägare 5 062 931 2,63% 
Summa 192 745 778 100,00% 

Per den 30 juni 2021 Sustainable Energy Solutions cirka 1 500 aktieägare.  

Källa Euroclear 

SENS har genomfört flera riktade emissioner, bland annat för förvärvet av Pumped 
Hydro Storage, vilka inte registrerades under rapportperioden, utan först i juli 2021. 
Efter att dessa emissioner är registerade hos Bolagsverket och Euroclear, vilket skedde 
den 9 juli 2021, uppgår antalet aktier till 208 412 444 stycken. 
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Övrigt 

Organisationen 

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (556530-5868) är koncernmoderbolaget i 
en koncern som totalt omfattar SENS Aruba AB (556878-8003), SENS Geoenergy Storage AB 
(559016-7689), Wessman Drilling Solution AB (556949-6754).  

Sedan den 4 juni 2021 ingår även Pumped Hydro Storage Sweden AB (559117-2332) med 
dotterbolagen Storage Sweden Project AB (559056-1741) och Pumped Hydro Storage 
Sweden Solution AB (559055-8499) i koncernen. 

Närstående transaktioner 

SENS har definierat närstående till Bolaget som styrelseledamöter, företagsledning och ägare 
med betydande innehav, vilket betyder att de har har minst 20% av rösterna.  

Vid ingången av 2021 hade SENS koncernen lån om Tkr 53 132 till huvudägaren MIAB 
(Mellansvensk Industrigrupp) under de första 6 månaderna har en minskning av skulden skett 
med hjälp av kvittningsemissioner i två steg  

2021-03-31 reducerades skulden med Tkr 3 516 genom en kvittningsemission 

2021-05-10 reducerades skulden med Tkr 37 100 genom en kvittningsemission. 

SENS skuld till MIAB uppgår vid periodens slut till Tkr 12 516  

Under andra kvartalet gjorde personer i företagsledningen följande transaktioner: 

- Rikard Tullberg, CFO, köp av totalt 145 270 st aktier 
- Martin Sjöberg, Sektionschef, köp av totalt 250 000 st aktier  

I övrigt har inga kontanta närståendetransaktioner skett, däremot har upplupet styrelsearvode 
i enligt med beslut på årsstämma bokförts.  

Pumped Hydro Storage 

Under våren lade Sustainable Energy Solutions bud på Pumped Hydro Storage Sweden AB. 
Då samtliga aktieägare i detta bolag har accepterat att byta sina aktier i Pumped Hydro Storage 
Sweden AB mot nyemitterade aktier i Sustainable Energy Solutions konsolideras detta bolag i 
koncernen från och med från och med den 4 juni 2021. 

Genom apportemissionen PHS kommer att bli ett eget affärsben inom SENS och fortsätta 
utveckla sin vattenkraftslösning för energilagring i gruvor och bergrum. Genom förvärvet stärks 
därmed SENS med ytterligare en teknologi för energilagring och kan i större utsträckning 
erbjuda sina kunder skräddarsydda lösningar för just deras energiförsörjningsystem. 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för SENS verksamhet och framtida 
utveckling, samt riskfaktorer som, direkt eller indirekt, kan få betydelse för SENS aktier. 
Riskfaktorerna är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning eller Bolagets aktier. Beskrivningen av 
riskfaktorer gör inte anspråk på att vara fullständig utan innehåller endast exempel på sådana 
riskfaktorer som en investerare bör beakta. För en mer komplett översikt av riskerna hänvisas 
till det Informationsmemorandumet som upprättades i februari 2021. 

Bolagets verksamhet väntas växa genom en ökad efterfrågan på Bolagets teknologi, vilket 
kommer att ställa höga krav på ledningen och den operativa och finansiella infrastrukturen. 
Bolaget är idag en liten organisation. Om Bolaget inte lyckas anpassa sin organisation, sina 
processer och sin kapacitet till en ökad efterfrågan kan detta komma att påverka Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.  

Bolaget är i hög grad beroende av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. 
Förlust av nyckelpersoner kan få negativa finansiella och kommersiella effekter och utsätta 
Bolaget för påfrestningar. Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal 
kan det bli svårt att fullfölja affärsstrategin, vilket kan ha väsentlig negativ effekt på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Den slutliga produkten som Bolaget levererar till kund består av en mängd olika komponenter, 
instrument och system som tillhandahålls av leverantörer till Bolaget. Utbudet av dessa 
komponenter på marknaden kan vara begränsat och andra leverantörer än de Bolaget 
kontrakterar kan ha villkor eller priser som inte är acceptabla för Bolaget. Vidare kan särskilda 
produkter och komponenter vara anpassade särskilt efter Bolagets önskemål. För det fall att 
någon av Bolagets leverantörer skulle avbryta sin produktion eller sina leveranser till Bolaget, 
till exempel till följd av konkurs, likvidation, insolvens, strejk eller av annan anledning, finns en 
risk att Bolaget på kort sikt inte kan ersätta dessa med andra likvärdiga producenter och 
leverantörer eller överhuvudtaget. Det kan i sin tur medföra att Bolaget blir ersättningsskyldig 
gentemot kunder för försenad eller utebliven leverans, vilket kan få en väsentlig negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Koncernen har endast lån i svensk valuta. Ingen del av koncernen intäkter härrör sig från 
andra valutor än svenska kronor, varför SENS inte exponeras för valutarisker.  
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Revision 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Utsikter för bokföringsåret 2021  
I takt med att efterfrågan på fossilfri energi ökar, ökar också behovet av väderberoende 
energikällor. För att det totala energiförsörjningssystemet skall fungera i Sverige och resten av 
världen kommer möjligheten till energilagring att vara en kritisk framgångsfaktor.  

SENS ser ett kraftigt ökande intresse för energilagring för både värme och el, där flera av de 
patent som ingår i SENS patentportfölj kommer att kunna nyttjas i högre utsträckning än vad 
som skett tidigare. 

Intresset för att bygga hållbara energisystem som tar tillvara på överskottsproduktionen, på 
såväl kort- som långtidslagring för att utjämna energiproduktionen och bättre möta den ökande 
efterfrågan.  

För större projekt kommer nya affärsmodeller vara viktiga för att fullt ut kunna kapitalisera på 
SENS:s patenterade lösningar. Affärsmodeller som gör att SENS kan skapa storskaliga 
anläggningar till energiproduktion och energilagring till större aktörer, som till exempel 
fastighetsbolag i konsortium med institutionella investerare eller kommunala fjärrvärmebolag. 
Potentiella kunder kommer också vara befintliga energibolag där SENS unika lösningar skulle 
kunna bidra till en ökad och mer kostnadseffektiv energiförsörjning. 

Styrelsen för SENS bedömer att rätt åtgärder just nu vidtas i bolaget för att färdigställa en stark 
produktfamilj. Framtidsutsikterna är mycket goda med de framsteg om gjorts under perioden 
och med de investeringar inom försäljning, produktion och produktutveckling som görs under 
året. Styrelsen väljer emellertid att inte gå ut med någon prognos för kommande period.  

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas 
vid upprättandet av finansiella rapporter. 

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, 
K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om 
ej annat framgår. 

Kommande rapporttillfällen 

SENS lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 

Delårsrapport januari-september 2021  19 november 2021 

Bokslutskommuniké 2021   22 februari 2022 
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För ytterligare information kontakta 

 

Calle Wellenius 

Verkställande direktör 

calle.wellenius@sens.se 

tel: 070-418 40 20  

Marcus Sandling 

Styrelsens ordförande 

marcus.sandling@mvg.se 

tel: 070-723 66 25 

Rikard Tullberg 

CFO 

Rikard.tullberg@sens.se  

Anna Weiner Jiffer 

IR-ansvarig 

Anna.weiner.jiffer@sens.se  

 

Denna information är sådan information som Sustainable Energy Solutions är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021. 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 
koncernen står inför. Stockholm 20 augusti, 2021 

 

Styrelsen  

mailto:calle.wellenius@sens.se
mailto:marcus.sandling@mvg.se
mailto:Rikard.tullberg@sens.se
mailto:Anna.weiner.jiffer@sens.se
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning koncern  

Belopp i Tkr 
Apr-jun 

2021 
Apr-jun 

2020 
Jan-jun 

2021 
Jan-jun 

2020 Helår 2020 

Nettoomsättning 9 997 18 255 18 529 38 953 87 440 

Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0 

Förändring av lagervaror 0 0 0 0 0 

Övriga intäkter -2 121 154 -1 014 453 390 

Summa rörelsens intäkter 7 876 18 410 17 515 39 406 87 830 

Rörelsens kostnader           

Råvaror och förnödenheter -6 179 -11 292 -12 009 -26 314 -56 744 

Övriga externa kostnader -4 007 -7 191 -8 719 -12 898 -22 795 

Personalkostnader -3 414 -5 226 -8 430 -11 008 -21 446 

Av-och nedskrivningar -1 155 -2 912 -3 391 -4 792 -9 204 

Summa rörelsens kostnader -14 755 -26 621 -32 549 -55 012 -110 189 

Rörelseresultat -6 879 -8 211 -15 034 -15 606 -22 359 

Resultat från finansiella poster           

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 0 1 365 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 0 7 0 26 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -854 -1 303 -1 822 -2 466 -4 731 

Resultat efter finansnetto -7 726 -9 514 -16 849 -18 072 -25 699 

Uppskjuten skatt         -2 838 

Skatt på årets resultat 0 0 0   -9 

Periodens resultat -7 726 -9 514 -16 849 -18 072 -28 546 
 

Pumped Hydro Storage konsolideras i koncernen från och med den 4 juni 2021. 
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Balansräkning koncern, tillgångar 

Belopp i Tkr 210630 200630 201231 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utvecklingsutgifter 4 699 86 49 

Koncessioner, patent, licenser, 
varumärken och liknande rättigheter 2 807 3 181 3 385 

Goodwill 13 932 18 937 16 435 

Summa immateriella tillgångar 21 438 22 204 19 869 

Materiella anläggningstillgångar       

Byggnader och markanläggningar 0 8 758 0 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 592 15 640 3 446 

Inventarier, verktyg och installationer 2 030 535 2 425 

Pågående nyanläggning 0 0 0 

Summa materiella anläggningstillgångar 3 622 24 933 5 871 

Finansiella anläggningstillgångar        

Uppskjutna skattefordringar 0 3 006 0 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 100 0 0 

Andra långfristiga fordringar 350 770 350 

Summa finansiella anläggningstillgångar 450 3 776 350 

Summa anläggningstillgångar 25 510 50 913 26 090 

Omsättningstillgångar       

Varulager       

Råvaror och förnödenheter 2 112 75 1 594 

Pågående arbeten 0 0 0 

Förskott till leverantörer 0 0 0 

Summa varulager 2 112 75 1 594 

Kundfordringar 4 947 13 841 8 872 

Övriga fordringar 9 893 1 756 1 075 

Upparbetade men ej fakturerade intäkter 3 874 3 146 4 844 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 2 982 2 663 3 009 

Likvida medel 9 051 799 1 170 

Summa omsättningstillgångar 32 859 22 280 20 564 

SUMMA TILLGÅNGAR 58 369 73 193 46 654 
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Balansräkning koncern, skulder och eget kapital 

Tkr 210630 200630 201231 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Aktiekapital 11 891 6 045 6 795 

Annat eget kapital 1 936 -41 323 -27 579 

Årets resultat -16 849 -18 078 -27 950 

Summa eget kapital -3 022 -53 356 -48 734 

Avsättningar       

Avsättning för uppskjuten skatt 11 157 0 

Avsättningar för garantier 1 523 2 618 1 523 

Övriga avsättningar 0 6 000 0 

Summa avsättningar 1 534 8 775 1 523 

Långfristiga skulder       

Övriga finansiella skulder 2 383 5 936 2 768 

Övriga skulder 100 100 100 

Summa långfristiga skulder 2 483 6 036 2 868 

Kortfristiga skulder       

Checkräkningskredit 1 252 1 873 1 297 

Övriga finansiella skulder 12 517 73 497 56 243 

Leverantörsskulder 6 757 18 264 10 816 

Skatteskulder 34 145 213 

Övriga kortfristiga skulder  12 919 5 771 6 560 

Upplupna kostn/förutbet intäkter 23 895 12 188 15 868 

Summa kortfristiga skulder 57 374 111 738 90 997 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 58 369 73 193 46 654 

 

Pumped Hydro Storage konsolideras i koncernen från och med den 4 juni 2021. 
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Kassaflödesanalys koncernen 

Belopp i Tkr 
Apr-jun 

2021 
Apr-jun 

2020 
Jan-jun 

2021 
Jan-jun 

2020 Helår 2020 

Den löpande verksamheten           

Rörelseresultat -6 879 -8 211 -15 034 -15 606 -22 359 

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 1 155 3 321 3 391 5 335 8 429 

Erhållen ränta 0 0 0 0 24 

Erlagd ränta -847 -1 303 -1 815 -2 466 -4 731 

Betald skatt -151 -53 -283 -209 -365 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -6 722 -6 246 -13 741 -12 946 -19 002 

Ökning (-)/minskning (+) av varulager 1 343 0 -518 0 75 
Ökning (-)/minskning (+) av 
rörelsefordringar -6 112 -4 985 -3 896 -5 510 -7 229 

Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder  14 576 9 612 15 986 8 756 9 605 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 3 085 -1 619 -2 169 -9 700 -16 551 

Investeringsverksamheten           

Förvärv av immateriella tillgångar -80 -572 -80 -709 -1 574 

Förvärv av materiella tillgångar 0 0 0 0 -44 

Förvärv av koncernföretag 0 0 0 0 0 

Försäljning av materiella tillgångar 0 0 0 1 679 1 776 

Förvärv av finansiella tillgångar 0 0 0 -270 238 

Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 0 434 3 799 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -80 -572 -80 1 134 4 195 

Finansieringsverksamheten           

Nyupptagna kortfristiga finansiella skulder 0 2 200 0 7 600 0 

Amortering av finansiella skulder 4 627 -224 0 -501 3 802 

Avsättningar 11 0 11 0 -3 000 

Förändring checkräkningskredit 969 -137 -45 -328 -904 

Förändring av långfristiga skulder -1 217 0 -385 0 -1 056 
Nyemission netto efter 
emissionskostnader -1 846 0 10 549 0 12 090 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 2 544 1 839 10 130 6 771 10 932 

            

Kassaflöde 5 549 -352 7 881 -1 795 -1 424 

Likvida medel vid periodens början 3 502 1 151 1 170 2 594 2 594 

Likvida medel vid periodens slut 9 051 799 9 051 799 1 170 
 
Pumped Hydro Storage konsolideras i koncernen från och med den 4 juni 2021. 
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Förändring Eget Kapital koncernen 

Belopp i Tkr Aktiekapital 
Annat eget 

kapital 
Periodens 

resultat 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans 2021-01-01 6 795 -26 983 -28 546 -48 734 

Omföring årets resultat   -28 546 28 546 0 

Periodens resultat     -16 849 -16 849 

Kvittningsemission 5 096 57 465   62 561 

Utgående balans 2021-06-30 11 891 1 936 -16 849 -3 022 

     

     

Belopp i Tkr Aktiekapital 
Annat eget 

kapital 
Periodens 

resultat 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans 2020-01-01 6 045 -3 877 -37 446 -35 278 

Omföring årets resultat   -37 446 37 446 0 

Kvittningsemission 750 2 250   3 000 

Nyemission   12 090   12 090 

Årets resultat     -28 546 -28 546 

Utgående balans 2020-12-31 6 795 -26 983 -28 546 -48 734 

 
Pumped Hydro Storage konsolideras i koncernen från och med den 4 juni 2021. 
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Resultaträkning moderbolaget 

Belopp i Tkr 
Apr-jun 
2021 

Apr-jun 
2020 

Jan-jun 
2021 

Jan-jun 
2020 Helår 2020 

Nettoomsättning 0 0 0 58 5 214 
Förändring av lagervaror under tillverkning 
och färdiga varor 0 0 0 0 0 

Övriga intäkter 0 0 0 0 0 

Summa rörelsens intäkter 0 0 0 58 5 214 

Rörelsens kostnader           

Råvaror och förnödenheter 0 -3 0 -49 -140 

Övriga externa kostnader -1 913 -2 787 -4 173 -4 339 -8 976 

Personalkostnader -1 073 -728 -2 121 -1 709 -3 651 

Av-och nedskrivningar på immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -15 -19 -34 -19 -56 

Summa rörelsens kostnader -3 001 -3 536 -6 328 -6 115 -12 823 

Rörelseresultat -3 001 -3 536 -6 328 -6 057 -7 609 

Resultat från finansiella poster           

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 0 7 0 0 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -783 -1 079 -1 613 -2 115 -4 052 
Resultat vid försäljning andelar i 
dotterbolag 0 0 0 0 -36 958 
Återföring nedskrivning av aktier i 
dotterbolag 0 0 0 0 10 817 

Resultat efter finansnetto -3 777 -4 616 -7 934 -8 172 -37 802 

Uppskjuten skatt         -3 006 

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 

Årets resultat -3 777 -4 616 -7 934 -8 172 -40 808 
 

Pumped Hydro Storage konsolideras i koncernen från och med den 4 juni 2021.  
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Balansräkning moderbolaget, tillgångar 

Belopp i Tkr 210630 200630 201231 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar       

Programvaror 15 86 49 

Summa immateriella tillgångar 15 86 49 

Finansiella anläggningstillgångar        

Anderlar i koncernföretag 124 348 67 753 50 170 

Uppskjutna skattefordringar 0 3 006 0 

Andra långfristiga fordringar 0 0 0 

Summa finansiella anläggningstillgångar 124 348 70 759 50 170 

Summa anläggningstillgångar 124 363 70 845 50 219 

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar 0 0 0 

Fordringar koncernföretag 40 216 31 042 27 586 

Övriga fordringar 9 952 594 712 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 156 118 33 

Likvida medel 298 24 870 

Summa omsättningstillgångar 50 622 31 779 29 201 

SUMMA TILLGÅNGAR 174 985 102 623 79 420 
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Balansräkning moderbolaget, skulder och eget kapital 

    

Tkr 210630 200630 201231 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital 11 891 6 045 6 795 

Reservfond 93 93 93 

Ej registrerat aktiekapital 8 872 0 0 

Summa bundet eget kapital 20 856 6 138 6 888 

Fritt eget kapital       

Överkursfond 201 328 94 917 14 340 

Balanserad vinst -97 342 -85 518 9 398 

Årets resultat -7 934 -8 172 -40 808 

Summa fritt eget kapital 96 052 1 227 -17 070 

Summa eget kapital 116 908 7 365 -10 182 

Avsättningar       

Avsättningar för garantier 0 608 0 

Övriga avsättningar 0 6 000 0 

Summa avsättningar 0 6 608 0 

Långfristiga skulder       

Skulder till koncernföretag 0 0 0 

Summa långfristiga skulder 0 0 0 

Kortfristiga skulder       

Checkräkningskredit 3 834 0 

Övriga finansiella skulder 12 517 71 997 55 132 

Leverantörsskulder 1 008 1 763 1 586 

Skulder koncernföretag 33 031 5 721 23 693 

Skatteskulder 109 145 0 

Övriga kortfristiga skulder  1 403 0 715 

Upplupna kostn/förutbet intäkter 10 006 8 190 8 476 

Summa kortfristiga skulder 58 077 88 651 89 602 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 174 985 102 623 79 420 

 
Pumped Hydro Storage konsolideras i koncernen från och med den 4 juni 2021. 
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Kassaflödesanalys moderbolaget 

Belopp i Tkr 
Apr-jun 

2021 
Apr-jun 

2020 
Jan-jun 

2021 
Jan-jun 

2020 Helår 2020 

Den löpande verksamheten           

Rörelseresultat -3 000 -3 536 -6 327 -6 057 -7 608 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 15 19 34 19 -552 

Erhållen ränta 0 0 0 0 0 

Erlagd ränta -779 -1 079 -1 607 -2 115 -4 052 

Betald skatt -28 -8 -49 -31 -45 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -3 792 -4 605 -7 949 -8 184 -12 257 

Ökning (-)/minskning (+) av varulager 0 0 0 0 0 
Ökning (-)/minskning (+) av 
rörelsefordringar 29 186 601 22 043 -2 736 -5 545 

Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder  -30 087 2 274 -25 215 3 817 -610 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -4 693 -1 730 -11 121 -7 103 -18 412 

Investeringsverksamheten           

Förvärv av materiella tillgångar 0 -105 0 -105 -105 

Försäljning av dotterföretag 0 0 0 0 4 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -105 0 -105 3 895 

Finansieringsverksamheten           

Nyupptagna kortfristiga finansiella skulder 0 1 600 0 7 000 6 900 

Amortering av finansiella skulder 3 516 0 0 0 0 

Förändring checkräkningskredit 0 105 0 203 -631 

Förändring avsättning 0 0 0 0 -3 000 

Nyemission netto efter emissionskostn. -1 846 0 10 549 0 12 089 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 1 670 1 705 10 549 7 203 15 358 

            

Kassaflöde -3 023 -130 -572 -5 841 

Likvida medel vid periodens början 3 321 154 870 29 29 

Likvida medel vid periodens slut 298 24 298 24 870 
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Förändring Eget Kapital Moderbolaget 

Belopp i Tkr Aktiekapital 
Pågående 
nyemisson Reservfond Överkursfond 

Balanserad  
vinst 

Årets 
Resultat 

Summa 
eget 

kapital 
Ingående balans 2021-
01-01 6 795 0 93 14 340 9 398 -40 808 -10 182 

Vinstdisposition enligt 
förslag bolagsstämma       -14 340 -26 468 40 808 0 
Företrädesemission 
netto efter 
emissionskostnader             0 

Kvittningemission 5 096 57 465         62 561 

Pågående nyemission   72 463         72 463 

Periodens resultat           -7 934 -7 934 
Utgående balans 2021-
06-30 11 891 129 928 93 0 -17 070 -7 934 116 908 

        

        

Belopp i Tkr Aktiekapital 
Pågående 
nyemisson Reservfond Överkursfond 

Balanserad  
vinst 

Årets 
Resultat 

Summa 
eget 

kapital 

Ingående balans 2020-
01-01 6 045 0 93 94 917 -63 744 -21 775 15 536 
Vinstdisposition enligt 
förslag bolagsstämma       -94 917 73 142 21 775 0 
Företrädesemission 
netto efter 
emissionskostnader             0 

Nyemission       12 090     12 090 

Årets resultat           -40 808 -40 808 
Utgående balans 2020-
12-31 6 795 0 93 14 340 9 398 -40 808 -10 182 
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Nyckeltal och definitioner 
(SEK) Jan-jun 2021 Jan-jun 2020 Helår 2020 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET       

Omsättningstillväxt (%) -52,4% -13,5% -10,1% 

Rörelsemarginal (%) neg neg Neg 

Vinstmarginal (%) neg neg Neg 

Räntabilitet på eget kapital (%) neg neg Neg 

        

KAPITALSTRUKTUR       

Eget kapital (Tkr) -3 022 -53 356 -48 734 

Balansomslutning (Tkr) 58 369 73 193 46 654 

Sysselsatt kapital (Tkr) 13 130 27 950 11 574 

Räntebärande nettoskuld (Tkr) 8 658 83 270 60 874 

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,32 0,53 1,87 

Soliditet (%) neg neg Neg 

Skuldsättningsgrad (%) neg neg Neg 

Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg Neg 

        

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET       

Kassaflöde före investeringar (Tkr) -2 169 -9 700 -16 551 

Kassaflöde efter investeringar (Tkr) -2 249 -8 566 -12 356 

Likvida medel (Tkr) 9 051 799 1 170 

        

INVESTERINGAR       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
(Tkr) 

0 0 -44 

Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar (Tkr) -80 -709 -1 574 

Förvärv av finansiella 
anläggningstillgångar (Tkr) 

-74 178 0 0 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar (Tkr) 

0 1 679 1 776 

Förvärv av dotterföretag (Tkr) 0 0 0 

Förvärv av aktier och andelar (Tkr) 0 0 0 

    

MEDARBETARE       

Medelantalet anställda 28 28 35 

Omsättning per anställd (Tkr) 662 1 391 2 498 

        

DATA PER AKTIE       

Antal aktier 208 412 444 12 089 513 27 179 026 

Resultat per aktie -0,08 -1,49 -1,05 

Eget kapital per aktie (SEK) -0,01 -4,41 -1,79 

 
Pumped Hydro Storage konsolideras i koncernen från och med den 4 juni 2021. 
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LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET 

   

Omsättningstillväxt (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter 

Rörelsemarginal (%)  Rörelseresultat i procent av omsättningen 

Vinstmarginal (%)  Periodens resultat i procent av omsättningen 
 
Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital 
 

KAPITALSTRUKTUR 

   

Eget kapital (Tkr)  Eget kapital vid periodens slut  

Balansomslutning (Tkr) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital 

Sysselsatt kapital (Tkr) 
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent 
skatt 

 
Räntebärande nettoskuld (Tkr) 

Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar 
inklusive likvida medel 

 
Kapitalomsättningshastighet 
(ggr) Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning 
 
Soliditet (%)  Eget kapital i procent av balansomslutningen 

Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital 

Räntetäckningsgrad   
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med 
finansiella kostnader 

 

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET 

   

Likvida medel (Tkr) Banktillgodohavanden och kassa 
 
Kassaflöde före investeringar 
(Tkr) 

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde 
minus förändring av rörelsekapital 

 
Kassaflöde efter investeringar 
(Tkr) 

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet 
minus förändring av rörelsekapital och investeringar 

 

MEDARBETARE 

    

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden 

Omsättning per anställd Omsättning dividerat med medelantalet anställda 

   
 

DATA PER AKTIE 

     

Antal aktier  Antalet utestående aktier vid periodens slut 

Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier 

Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital dividerat med antal aktier 
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