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Smart Energy offentliggör en ny reviderad delårsrapport 2 - 2019  
 
Som ett led i vårt samarbete med NGM och arbetet med att få bolaget på den ordinarie listan igen så har 
bolaget genomfört en internrevision för perioden 2019-01-01 - 2019-06-30 och granskat räkenskaperna för 
den aktuella perioden och detta har varit ett väldigt tidskrävande arbete för både bolaget och dess 
revisorer. Syftet med denna genomlysning har bland annat varit för att granska tidigare ledning och deras 
värderingsmodell under första halvåret. Efter att bolaget gjorde klart sin internrevision så har bolaget i 
samråd med sina revisorer på KPMG i Sverige beslutat att avlägga en ny delårsrapport för kvartal 2 som 
tillämpar försiktighetsprincipen kring bland annat bolagets dotterbolag Pallas Group AB (publ). 
Vi i koncernledningen vill dock här starkt klarlägga att siffrorna som återspeglar sig i delårsrapport 2 är en 
effekt från tidigare företagsledning och styrelse då nuvarande koncernledning tillträdde först i juli/aug 
2019 och vi har i detta burit ett ansvar och en skyldighet att revidera och framhålla en korrekt bild av 
bolagets finansiella tillstånd. 
Vi vill även starkt understryka att nerskrivningen av Pallas-tillgångarna är inte kassaflödespåverkade och på 
så sätt så påverkar inte nerskrivningen koncernens intjäningsförmåga framöver utan endast belastar 
resultaträkningen negativt. 
För perioden 2019-04-01 - 2019-06-30 så har det framkommit att bolagets tidigare ekonomiansvarige har 
gjort ett internt konsolideringsfel på 68 mkr vilket minskar omsättningen med motsvarande belopp från 
tidigare redovisade 636,6 Mkr till 568,6 Mkr. Bolagets inköpskostnader minskar även under samma 
perioden med motsvarande belopp om 68 Mkr. Bolaget beklagar att ovanstående har inträffat, men vill 
samtidigt poängtera att justeringen inte påverkar rörelseresultatet eller bolagets skatteberäkning utan 
endast omsättningen och bolagets inköpskostnader som minskas med motsvarande lika stort belopp. 
Bolaget har per den 30/6 - 2019 gjort en avsättning på -7,1 Mkr för HVO kostnader avseende första 
halvåret samt redovisat eventuella reduktionsförpliktelser om beloppet 33,8 Mkr. För mer information om 
bolagets HVO hantering och bolagets reduktionsplikt hänvisar vi till sidan ”Reduktionsplikt för Smart 
Energy” i den reviderade rapporten.  
Bolaget har per den 30/6 - 2019 valt att kostnadsföra avgångsvederlaget till bolagets tidigare VD om 
beloppet -2.38 Mkr vilket tidigare var periodiserat med motsvarande belopp. Bolaget gjorde även under 
juli månad en slutuppgörelse med tidigare VD om att förvärva dotterbolaget Smart Energy Logistics A/S för 
en köpeskilling om beloppet 48,3 Mkr. Parterna förhandlade även samtidigt om att lösa kvarvarande 
åtaganden till tidigare VD Fredrik Johansson (slutuppgörelse) och resultatet blev att parterna kom överens 
om en reducerad köpeskilling om beloppet 4.3 Mkr vilket även har kostnadsförts i bolagets resultaträkning 
per den 30/6 - 2019. Fredrik Johansson har efter denna transaktion inga ytterligare ersättningskrav 
gentemot Smart Energy eller dess tillhörande koncernbolag. 
Bolaget har per den 30/6 – 2019 haft ökade finansiella kostnader i samband med försäljning av 
dotterbolaget Smart Energy Logistics A/S om beloppet -4.3 Mkr enligt ovanstående redovisning och därtill 
så tillkommer även bolagets tidigare kommunicerade valutakursförlust om beloppet -1.58 Mkr gällande 
samma försäljning. 
Bolaget har per den 30/6 – 2019 av försiktighetsprincipen gjort en nerskrivning av Pallas-tillgångarna på 
koncernnivå med summan -21,8 Mkr vilket belastar resultaträkningen med motsvarande belopp då 
dotterbolaget försattes i konkurs under andra halvåret 2019. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 12:20 CET. 
 

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net Tfn: 031-120056 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smart Energy Sweden Group AB (publ) 
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på 
landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela 
kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter 
bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare 
och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm. 
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