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Jan-mar 

2022 
   Jan-mar 

2021 
                  Helår 

2021 

Nettoomsättning (Mkr)   8,5 8,5 32,2 

EBITDA -3,0 -5,9 -23,0 

Rörelseresultat (Mkr)   -7,4 -8,2 -37,7 

Resultat efter skatt (Mkr)   -7,6 -9,1 -40,0 

Resultat per aktie (kr)  -0,03 -0,34 -0,18 

Eget kapital (Mkr)   35,71 -45,47 43,69 

Eget kapital per aktie (kr) 0,16 -1,67 0,20 

Totalt antal aktier 220 402 725 27 179 026 220 402 725 

Företaget i korthet 
 
 
 
 

 

SENS tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och 
CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, 
bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. 
Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare 
inom termiska energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling 
kopplad till förnybara energislag.  

Med ”SENS” avses Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) med 
organisationsnummer 556530-5868 
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VD har ordet 
 

Som ny VD för SENS kommer jag att axla ansvaret för att leda oss framåt och för att lyfta fram 
värdet av våra lösningar som erbjuder våra kunder en kostnadseffektiv och fossilfri 
energiförsörjning. Jag är både tacksam för och stolt över att jag har fått den här möjligheten, då det 
känns både spännande och utmanande att få vara med att driva vidareutvecklingen av SENS 
samtidigt som jag/vi värnar om klimatet.  

Jag vill vara ödmjuk och medge att den senaste perioden har varit turbulent för Bolaget med 
förändringar i ledningen. Dock har SENS nu tydligt visat vägen att bringa ordning på detta, då 
huvudägaren har tagit ordförandeposten samt tillsatt en VD med långsiktiga mandat att bygga upp 
SENS till en ledande aktör inom hållbara energilösningar. Tillsammans med Bolaget ser jag nu 
fram emot att utveckla SENS till en ledande aktör i den pågående energiomställningen. 

Vad gäller Bolagets verksamhet har inledningen av 2022 varit en intensiv period. Flera projekt 
som initierades under föregående år har fortskridit. Projekt som lyser extra är exempelvis 
entreprenadarbeten som vi har utfört åt kunder såsom CATENA och Uppsala hem.  

Trots att koncern avvecklade sin borrverksamhet under 2021, som motsvarade halva SENS 
verksamhet och till stor del bidrog till att omsättning sjönk från 87 mkr 2020 till 32 mkr 2021, så har 
SENS bibehållit en omsättning om 8.5 mkr första kvartalet 2022 som är i samma nivå som året 
innan.  

I övrigt har vi under senaste kvartalet sett positiva marknadstrender kring etableringen av 
fullskaliga energianläggningar. Vi har noterat ett ökat intresse bland kundbolag, där de inte endast 
efterfrågar ett förnybart energisystem utan även visat intresse för energilagring. Vi ser att fokuset 
har skiftat från att utvärdera demoprojekt till att etablera fullskaliga anläggningar, där SENS är en 
viktig aktör. Vi utvärderar kontinuerligt olika möjligheter och har gjort framsteg i konkreta projekt.   

Vi har under gångna perioden tecknat en överenskommelse med Veidekke om att tillsammans 
utreda och genomföra storskaliga energilagringsprojekt i form av pumpkraftverk i nedlagda gruvor. 
Första gruvprojekt som utvärderas ligger i Filipstad, där parterna tecknat en avsiktsförklaring med 
kommunen. Samtliga parter kommer samverka i en förstudie som syftar till att utvärdera 
möjligheterna att använda nedlagda gruvor i Filipstads kommun, samt skapa och utveckla ett 
grönt kluster för energilagring i kommunen. Ett spännande samarbete som vi ser fram emot att 
rapportera mer om framgent.   

Under 2021 gick SENS från en lokal aktör inom energientreprenader till en internationell 
utvecklare av storskaliga projekt inom energilagring. Vi har jobbat hårt för att strukturera om 
bolaget för att möta efterfrågan på energilagringslösningar. För att accelerera den nya strategin har 
vi under senaste kvartalet valt att säkra upp finansieringen av expansionen genom ett konvertibelt 
lån. Kapitalet avser att hjälpa oss med att realisera våra projekt till marknaden. Dessutom tillfördes 
bolaget totalt cirka 3,7 MSEK genom inlösen av våra teckningsoptioner.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har en händelserik och spännande period framför oss. 
Bolaget har genomgått en transformation som vi nu avser att intensifiera. Målet är att bidra med 
våra lösningar i energiomställningen samtidigt som vi nu bygger värde – för kunden, klimatet och 
våra aktieägare.  

 
Henrik Boman  
VD, SENS   
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Väsentliga händelser  
 
Den 24 januari meddelade SENS att Bolaget har tecknat en överenskommelse med Veidekke 
om att gemensamt utreda och genomföra pumpkraftverk i nedlagda nordiska gruvor. Mark- och 
gruvägare får nu ett möjligt användningsområde för uttjänade gruvor som bidrar till en positiv 
påverkan på elnäten och som minskar CO2-utsläppen. 

Den 2 februari meddelade SENS att Bolaget har blivit medlemmar i Long Duration Energy 
Storage Council (”LDES-rådet”). LDES-rådet tillhandahåller vägledning för regeringar, 
nätoperatörer och elanvändare om utbyggnaden av långvarig energilagring och medlemmarna 
inkluderar bland annat teknologiinovatörer, energianvändare och investerare.  

Den 16 februari meddelade SENS att Bolaget har beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 17,0 
MSEK. Bolaget har genomgått en omvandling av verksamheten och går in i en expansionsfas där 
bolaget väljer att säkra upp finansieringen av expansionen genom ett konvertibelt lån. Löptiden 
för det konvertibla lånet är från 15 mars 2022 till 30 juni 2023 med en konverteringskurs om 0,35 
SEK/aktie. 

Den 17 mars meddelade SENS att optionsserier TO 2 samt TO 4 har fastställts i enlighet med 
gällande optionsvillkor till 0,25 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 18 mars och pågår till 
och med den 31 mars 2022. 
 
Den 18 mars meddelade SENS att Bolaget tecknat ett Letter of Intent med Veidekke 
Entreprenad AB och Filipstads kommun. Parterna ska samverka i en förstudie i syfte att utröna 
möjligheterna att använda nedlagda gruvor i Filipstads kommun för energilagring och söka skapa 
och utveckla ett grönt kluster/testbädd för energilagring i kommunen.    

Den 28 mars meddelade SENS att Bolaget har beslutat att utöka sin verksamhet med projekt 
inom sol-och vindkraft som ett komplement till SENS lösningar för energilagring. Förutom att 
bredda erbjudandet mot marknaden kommer projekten i det relativt korta perspektivet även bidra 
till SENS intjäningsförmåga och kassaflöden, samt ytterligare förstärka möjligheterna för SENS 
kunder att reducera sina CO2 utsläpp.  
 
Den 31 mars meddelade SENS att i samband med den pågående anmälningsperioden för 
teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 och TO4 har Bolaget inhämtat 
teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 1,0 MSEK. Detta innebär att 
teckningsoptionerna till 27% är säkerställda, motsvarande 4 000 000 aktier. 
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Väsentliga händelser efter 
periodens utgång 
 
Den 1 april meddelade SENS att Bolagets VD Lise Toll meddelat sin uppsägning. Styrelsens 
ordförande har tillsammans med styrelsen tillfälligt förordnat Otto Werneskog som tf VD.   

Den 11 april meddelade SENS att Bolaget har utsett Hans Andréasson till tillförordnad 
styrelseordförande då Mikael Odenberg valt att avgå.  

Den 11 april meddelade SENS utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 respektive 
serie TO 4.  Totalt nyttjades 11 437 047 teckningsoptioner, varav 10 828 711 TO 2 och 608 336 
TO 4, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 78 procent. SENS tillförs därmed cirka 2,8 
MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 4. 

Den 13 april meddelade SENS att samarbetet med IKEA går mot färdigställande kring byte av 
kylsystem i flertalet varuhus i Sverige. SENS har haft i uppdrag att i samarbete med Alfred 
Consulting, projektera och handla upp kylsystem, för att ersätta kylmaskinerna med mer 
miljövänligt köldmedium, samt att öka tillvaratagandet av spillvärme från kylmaskinerna.  

Den 14 april meddelade SENS att energiåtervinningsprojekt för Uppsala Hem går in i slutfasen 
och förbereds för slutbesiktning.  

Den 19 april meddelade SENS projektet för Catena i Årsta och Linköping fortskrider och 
beräknas slutföras under andra kvartalet 2022. Projektet har ett sammantaget värde om ca 28 
MSEK.  

Den 20 april meddelade SENS att Bolaget har erhållit ordrar för effektrevideringar av 
Bolagets återkommande fjärrvärmekunder med värde om 0,5 MSEK. De återkommande 
kunderna inkluderar bland annat Norrenergi AB, Sollentuna Energi och Miljö AB, Pite Energi 
AB, Arvika Fjärrvärme AB, Norrtälje Energi AB, Sandviken Energi AB med flera.   

Den 28 april meddelade SENS att Bolaget har erhållit order från fjärrvärmekunder om 300 tkr 
för alternativkostnadsanalys som tas fram med SENS egenutvecklade 
alternativkostnadsverktyg Kundkalkylen.  

Den 5 maj tillträdde Henrik Boman som ny VD i SENS med omedelbar verkan. Vidare 
kommer Hans Andréasson föreslås till ordinarie styrelseordförande vid den kommande 
bolagsstämman då Mikael Lundin meddelat att han inte står för förfogande som ny 
styrelseledamot som tidigare meddelats.  
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SENS i korthet 
 

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom 
energisystem till intressanta investeringsmöjligheter och för en resurseffektiv 
energianvändning. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och 
bygger projektportfölj som utvecklas till lönsamma investeringar inom energilagring. 
Bolaget fortsätter även att hjälpa sina befintliga kunder så som fastighetsägare och 
energibolag, som vill öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med 
hjälp av helhetslösningar där energilagring och styrning har en central roll. Idag har Bolaget 
tre olika affärsben i sin verksamhet: 
 

Energisystem & dataanalys   |   Energilagring   |   Förnybar energiproduktionsutveckling 

 

 

 
Energisystem & dataanalys 
 
Värmeentreprenad, dataanalys & fjärrvärme 
SENS hjälper energi- och fastighetsbolag att stärka sin marknadsposition och öka sina 
intäkter genom att erbjuda kostnadseffektiva entreprenadtjänster och tekniska 
energikonsulttjänster. SENS designar och utvecklar energisystem som levererar värme och 
kyla åt fastighetsägare, fastighetsutvecklare och energibolag. Vi utreder, utvecklar och stöttar 
kunden i olika frågeställningar inom energi där affärsnytta och hållbarhet alltid är med i 
beräkningen. Vi utvecklar också verktyg och programvaror för att effektivisera interna 
processer samt för att licensiera till våra kunder. 
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Energilagring  
 
För att klara av omställningen och uppnå våra klimatmål men samtidigt hålla kvar vid ett 
leveranssäkert energisystem är lagring en nödvändig förutsättning. Komplexiteten i 
energisystemet gör även att lagringen kommer behöva ha olika egenskaper för att bidra med 
olika systemtjänster, tjänster som optimerar både systemnyttan och möjligheten till intäkter. 
 

Batterilagring 
SENS erbjuder storskaliga batterilager, både bakom mätaren tillsammans med förnybar 
energiproduktion men även som fristående resurser för att användas till frekvensreglering och 
nätstabilitet. Vi hjälper även dig som själv funderar på att installera batterier, antingen som 
projektutvecklare eller med punktinriktad expertkunskap. 
 

Storskalig långtidsenergilagring 
Med vår egen lösning för pumpkraft i gruvor möjliggör vi storskalig långtidsenergilagring på ett 
kostnadseffektivt och mycket hållbart sätt. Genom vår unika position som utvecklare av 
lagring på kortare tidshorisonter (via batterier) och även längre sådana (via UPHS) har vi 
möjlighet att hitta de bästa lösningarna och affärerna för dagens och framtidens elsystem. 
 

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

Med en allt större andel förnybar energi som används blir det allt viktigare hitta innovativa 
lösningar för att lagra energi. Sol- och vindkraft är oplanerbara energikällor. Ju större andel av 
produktionen som dessa källor står för, desto svårare blir det att matcha produktion och 
konsumtion. Elnätet har även egna begränsningar. Dessa gör att du inte kan frakta el stora 
distanser utan att det kostar för mycket energi i form av förluster. För att minska dessa 
förluster behövs lokal energilagring. 

SENS projekterar och utvecklar storskalig solkraft för framtidens elsystem, fristående såväl 
som i kombination med energilagring. Vi arbetar i hela värdekedjan från projektering och 
beräkningar, till finansiering och projektledning. Vår expertis finns främst inom etablering av 
parker och industriella hustak, där vi hjälper våra kunder att minska sina klimatavtryck genom 
att använda sig av egen, hållbar energiproduktion. Vi utvecklar även fristående parker som 
arbetar direkt mot elmarknaden. 
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Finansiell översikt  
 

Försäljning och resultat 

Koncernens intäkter uppgick under perioden januari till och med mars 2022 till Tkr 8 822 (9 
639), varav nettoomsättningen uppgick till Tkr 8 478 (8 532) med ett nettoresultat om Tkr -7 
644 (-9 123). Trots väsentligt bortfall av intäkter från tidigare borrverksamhet som lades ned 
under 2021 och motsvarade ca 50% av verksamheten, har bolaget bibehållit en omsättning i 
samma nivå som tidigare års första kvartal. Bolaget har också förbättrat EBITDA med 2.8 mkr 
jämför med tidigare period, men har fortfarande negativa siffror.  

 

Likviditet och finansiering 
Den 31 mars 2022 uppgick bolagets banktillgodohavanden till Mkr 17,8 (3,5).  

Koncernen hade per den 31 mars 2022 räntebärande skulder om Mkr 24,5 (3,9).  

 

Investeringar 
SENS totala investeringar under första kvartalet uppgick till Tkr 0 (0).  

 

Avskrivningar 
Periodens resultat har under perioden januari till och med mars 2022 belastats med Tkr 4 384 
(2 236) i av- och nedskrivningar.  

 

Tillgångar och Eget kapital 
Vid periodens slut uppgick koncernens totala tillgångar till Tkr 95 753 (45 027).  

Koncernens egna kapital uppgick till Tkr 35 797 (-45 465). Moderbolagets egna kapital för 
samma period uppgick till Tkr 65 644 (-1 943). 

 

Personaloptionsprogram 
SENS saknar i dag personaloptionsprogram. 

 

Teckningsoptionsprogram  
Bolaget hade två teckningsoptionsprogram utestående, varav en handlades på Nordic Growth 
Market NGM SME. Teckningsperioden löpte ut den 31 Mars. Utkomsten av teckningen 
tillsammans med en garant, som kommunicerades 11 april 2022, resulterade i 14 748 932 nya 
aktier med en förvärvskurs på 25 öre/aktie. 

SENS har efter detta inga utestående optionsprogram.  
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Konvertibla förlagslån 
Den 15 februari meddelade SENS att bolaget har säkerställt finansiering genom konvertibelt 
lån om 17 MSEK. Löptiden för det konvertibla lånet är från 15 mars till 30 juni 2023 med en 
konverteringskurs om 35 öre/aktie.  

Aktien 
SENS aktiekapital är per periodens utgång fördelat på 220 402 725 aktier med ett kvotvärde 
om 0,099 kr per aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och 
vinst i bolaget. 

Till följd av emitteringen av teckningsoptionerna, vars löptid löpte ut per den 31 mars, innebär 
det ett tillskott om ytterligare 14 748 932 aktier. Dessa har registrerats under nästkommande 
kvartal och resulterar i totalt 235 151 657 aktier. 

Aktien handlas på Nordic Growth Market NGM SME sedan den 23 augusti 2016 under 
kortnamnet SUST och med ISIN-kod SE0011643980.  

Anställda 
Per 31 mars 2022 hade koncernen 8 (28) anställda, varav 7 män och 1 kvinna. 
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Ägarstruktur 
Per den 31 mars 2022 hade Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB två ägare som 
var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i 
bolaget.  

 

Aktieägare Antal aktier Kapital (%) 

Stortorget assets AB 62 683 466,00 28,44 

Förenad Kraft Stockholm AB  43 664 016,00 19,81 

Jan & Inger Lundberg Info AB 6 854 808,00 3,11 

JRS Asset Management AB Client Account 6 048 536,00 2,74 

Joakim Sundqvist 5 141 106,00 2,33 

Tomlar AB 5 166 000,00 2,34 

Ingemar Lennartsson 5 159 424,00 2,34 

LMK-bolagen & Stiftelse 5 000 000,00 2,27 

Nordnet Pensionsförsäkring 3 793 603,00 1,72 

Avanza Pension 3 596 273,00 1,63 

Resterande 1700 aktieägare 73 295 493,00 33,26 

Summa 220 402 725 100,0 
 
Per den 30 mars 2022 Sustainable Energy Solutions cirka 1 700 aktieägare.  

Källa: Euroclear. 

 

Organisationen 
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (556530-5868) är koncernmoderbolaget i 
en koncern som totalt omfattar SENS Geoenergy Storage AB (559016-7689), SENS 
Construction AB (556949-6754), Pumped Hydro Storage Sweden AB (559117-2332), 
Pumped Hydro Storage Sweden Project AB (559056-1741) och Pumped Hydro Storage 
Sweden Solution AB (559055-8499), SENS Aruba AB (556878-8003). 

 

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

Under senaste kvartalet har det inte gjorts några närstående transaktioner.  

Under perioden har Bolaget reducerat skulden till Stortorget Assets AB genom en kontant 
amortering samt kvittering mot konvertibla lånet, om totalt Mkr 5,7. SENS skuld till Stortorget 
Assets AB uppgår efter transaktionerna till Mkr 6,0. 

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

Bolagets verksamhet väntas växa genom en ökad efterfrågan på Bolagets projekt, 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.  

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

Bolaget har under året haft en ansträngd likviditet vilket har lösts genom att ta in kapital 
genom företrädesemission, riktad emission och teckningsoptioner.  

Koncernen har idag sin huvudsakliga verksamhet inga exponeringar mot andra valutor än 
svenska kronor.  

Koncernens har idag ingen ränterisk kopplad till räntebärande skulder då bolagets skulder har 
en överenskommen ränta med Stortorget Assets AB. 
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Revision 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Framtidsutsikter  
Världen ställer om och produktionen av förnybar energi ökar exponentiellt. Lagring av energi 
kommer också att vara en central del för att lösa nuvarande och kommande utmaningar på 
elmarknaden. SENS gör nu en stor transformation av sin verksamhet och ompositionerar sig 
från utförare till utvecklare av storskaliga energiprojekt.  

I och med förvärvet av Pumped Hydro Storage ökar innovationstakten i bolaget och bolaget 
tar in ny expertis och starka kompetenser i styrelsen. Förflyttningen i värdekedjan kommer att 
betyda avsevärda förändringar i SENS som bolag.  
 

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. 

I denna delårsrapport har det gjorts vissa justeringar i schemat för bl.a. kassaflödet jämfört 
med tidigare rapporter, för att få en bättre översikt, enligt rekommendationer från FAR.  

 

Kommande rapporttillfällen 
SENS lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 

• Årsstämma 2022 - 27 maj 2022 
• Q2, 2022-08-19 
• Q3, 2022-11-22 
• Bokslutskommuniké, 2022 – 2023-02-01 
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För ytterligare information kontakta 
 

Henrik Boman 

Verkställande direktör 

Henrik.boman@sens.se  

tel: 070 – 232 24 45 

 

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 18 maj, 2022. 

 

Styrelsen 

 

  

mailto:Henrik.boman@sens.se
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Finansiella tabeller  
 

Resultaträkning – koncernen  

  Q1-22 Q1-21 2021 
Intäkter       
Nettoomsättning 8 478 8 532 32 241 
Övrig rörelseintäkt 344 1 107 4 891 
Sa Intäkter 8 822 9 639 37 132 
Rörelsekostnader       
Råvaror o förnödenheter, externa -6 462 -5 830 -26 596 
Övriga externa kostnader -3 185 -4 712 -17 049 
Personalkostnader -2 212 -5 016 -16 474 
Övriga rörelsekostnader 0 0 -4 
EBITDA -3 038 -5 919 -22 988 
Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar -4 384 -2 236 -14 709 
Rörelseresultat -7 422 -8 155 -37 700 
Resultat från finansiella poster 0 0 0 
Ränteintäkter o likn resultatposter, externa 0 0 19 
Räntekostn o likn resultatposter, externa -221 -968 -2 305 
Resultat efter finansiella poster -7 644 -9 123 -39 987 
Bokslutsdispositioner 0 0 0 
Resultat före skatt -7 644 -9 123 -39 987 
Årets resultat -7 644 -9 123 -39 987 
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Balansräkning – koncernen, tillgångar  

  Q1-22 Q1-21 2021 
Tillgångar       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar       
Balanserade utgifter för utveckl. 4 804 30 4 804 
Koncessioner, patent, licenser o likn 1 969 3 174 2 219 
Goodwill 66 666 15 183 70 677 
Summa immateriella tillgångar 73 439 18 387 77 699 
Materiella anläggningstillgångar       
Maskiner och andra tekniska anläggningar 49 3 045 84 
Inventarier, verktyg och installationer 672 2 227 760 
Summa materiella anläggningstillgångar 721 5 272 844 
Finansiella anläggningstillgångar       
Andra långfristiga fordringar 103 350 117 
Summa finansiella anläggningstillgångar 103 350 117 
Summa Anläggningstillgångar 74 263 24 009 78 660 
Omsättningstillgångar       
Varulager       
Råvaror och förnödenheter 0 1 936 0 
Summa varulager 0 1 936 0 
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar 1 422 7 565 3 149 
Övriga fordringar 632 4 232 1 194 
Upparbetade ej fakturerade intäkter 0 1 867 0 
Kortfristig fordran på koncernföretag 0 -2 0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 621 1 920 1 995 
Summa kortfristiga fordringar 3 675 15 580 6 338 
Kassa och bank 17 815 3 502 11 124 
Summa Omsättningstillgångar 21 490 21 018 17 462 
Summa Tillgångar 95 753 45 027 96 122 
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Balansräkning – skulder och eget kapital, koncernen 

Eget kapital och skulder Q1-22 Q1-21 2021 
Eget kapital       
Aktiekapital 21 958 6 795 21 958 
Annat eget kapital 21 393 -43 137 61 720 
Periodens resultat -7 644 -9 123 -39 987 
Summa Eget kapital 35 707 -45 465 43 691 
Avsättningar 993 1 523 993 
Summa Obeskattade reserver och avsättningar 993 1 523 993 
Långfristiga skulder       
Checkräkningskredit (LS) 0 283 0 
Övriga finansiella skulder 19 068 3 600 0 
Övriga skulder 8 761 100 13 218 
Summa Långfristiga skulder 27 829 3 983 13 218 
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 4 455 10 594 7 616 
Skatteskulder -265 73 -1 
Övriga kortfristiga skulder 7 350 6 778 10 835 
Övriga finansiella skulder 0 51 616 0 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 683 15 925 19 770 
Summa Kortfristiga skulder 31 224 84 985 38 220 
Summa Eget kapital och skulder 95 753 45 027 96 122 
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Kassaflödesanalys – koncernen  

  Q1-22 Q1-21 2021 
Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat -7 422 -8 154 -32 891 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4 384 2 235 9 899 
Erhållen ränta 0 0 19 
Erlagd ränta -221 -968 -2 305 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapitalet -3 260 -6 887 -25 278 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       
Ökning (-)/minskning (+) av varulager 0 -341 1 594 
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar 2 401 2 187 11 387 
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder -3 419 -4 682 -51 935 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 278 -9 723 -64 233 
        
Investeringsverksamheten       
Förändringar i immateriella tillgångar 0 -155 -70 962 
Förändringar i materiella tillgångar 0 0 3 450 
Förändringar i övriga anläggningstillgångar 14 0 234 
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -4 265 -9 879 -131 511 
        
Finansieringsverksamheten       
Förändring av finansiella skulder & avsättningar 11 295 -182 9 053 
Nyemission efter emissionskostnader & 
aktieägartillskott -340 12 392 132 412 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 955 12 211 141 465 
        
Kassaflöde 6 691 2 332 9 954 
Likvida medel vid periodens slut 17 815 3 502 11 124 
Likvida medel vid periodens början 11 124 1 170 1 170 
Summa disponibla likvida medel 17 815 3 502 11 124 
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Förändring eget kapital – koncernen  

Koncern Aktiekapital 
Annat eget 
kapital 

Periodens 
resultat 

Summa Eget 
kapital 

Ingående balans 21 958 61 720 -39 987 43 691 
Omföring av periodens resultat   -39 987 39 987 0 
Nyemission   -340   -340 
Periodens resultat     -7 644 -7 644 
Belopp vid periodens utgång 21 958 21 393 -7 644 35 707 
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Resultaträkning – moderbolaget  

  Q1-22 Q1-21 2021 
Intäkter       
Nettoomsättning 235 0 4 865 
Övrig rörelseintäkt 0 0 237 
Sa Intäkter 235 0 5 102 
Rörelsekostnader       
Råvaror o förnödenheter, externa -161 0 45 
Övriga externa kostnader -1 512 -2 261 -8 510 
Personalkostnader -1 261 -1 048 -4 126 
EBITDA -2 699 -3 309 -7 489 
Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar -3 -19 -53 
Rörelseresultat -2 702 -3 327 -7 542 
Resultat från finansiella poster       
Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 -49 910 
Ränteintäkter o likn resultatposter, externa 0 0 7 
Räntekostn o likn resultatposter, externa -204 -830 -1 985 
Resultat efter finansiella poster -2 905 -4 157 -59 430 
Bokslutsdispositioner 0 0 0 
Resultat före skatt -2 905 -4 157 -59 430 
Årets resultat -2 905 -4 157 -59 430 
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Balansräkning, tillgångar – moderbolaget 

  Q1-22 Q1-21 2021 
Tillgångar       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar       
Balanserade utgifter för utveckl. 0 30 0 
Summa immateriella tillgångar 0 30 0 
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier, verktyg och installationer 50 0 52 
Summa materiella anläggningstillgångar 50 0 52 
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i koncernföretag 98 052 27 345 98 052 
Långfristig fordran på koncernföretag 0 22 825 0 
Summa finansiella anläggningstillgångar 98 052 50 170 98 052 
Summa Anläggningstillgångar 98 101 50 201 98 104 
Omsättningstillgångar       
Varulager 0 0 0 
Kortfristiga fordringar 0 0 0 
Kundfordringar 148 6 445 340 
Övriga fordringar 20 79 406 
Kortfristig fordran på koncernföretag 4 559 28 913 1 
Kortfristig fordran på intresseföretag 0 1 0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 170 14 4 602 
Summa kortfristiga fordringar 4 897 35 452 5 348 
Kassa och bank 11 153 3 321 229 
Summa Omsättningstillgångar 16 050 38 773 5 577 
Summa Tillgångar 114 151 88 973 103 681 
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Balansräkning, skulder och eget kapital – moderbolaget   

Eget kapital och skulder Q1-22 Q1-21 2021 
Eget kapital       
Aktiekapital 21 958 6 795 21 958 
Reservfond 93 93 93 
Överkursfond 235 956 116 556 235 956 
Annat eget kapital -189 457 -121 230 -129 687 
Periodens resultat -2 905 -4 157 -59 430 
Summa Eget kapital 65 644 -1 943 68 890 
Långfristiga skulder       
Övriga finansiella skulder 17 000 0 0 
Övriga skulder 7 258 51 616 11 715 
Summa Långfristiga skulder 24 258 51 616 11 715 
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 2 079 2 990 881 
Skatteskulder -67 105 75 
Övriga kortfristiga skulder 1 045 911 1 353 
Kortfristig skuld till koncernföretag 11 096 25 543 10 961 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 096 9 751 9 808 
Summa Kortfristiga skulder 24 249 39 300 23 077 
Summa Eget kapital och skulder 114 151 88 973 103 681 
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Kassaflödesanalys moderbolaget 

  Q1-22 Q1-21 2021 
Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat -2 702 -3 327 -7 542 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 19 -49 857 
Erhållen ränta 0 0 7 
Erlagd ränta -204 -830 -1 985 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapitalet -2 903 -4 138 -59 377 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar 310 -7 229 22 844 
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder 2 557 4 938 -11 254 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -36 -6 429 -47 788 
        
Investeringsverksamheten       
Förändringar i materiella tillgångar 0 0 -56 
Förändringar i övriga anläggningstillgångar 0 0 -47 881 
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -36 -6 429 -95 725 
        
Finansieringsverksamheten       
Förändring av finansiella skulder & avsättningar 11 300 -3 516 -43 417 

Nyemission efter emissionskostnader & 
aktieägartillskott -340 12 395 138 501 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 960 8 880 95 084 
        
Kassaflöde 10 924 2 450 -641 
Likvida medel vid periodens slut 11 153 3 321 229 
Likvida medel vid periodens början 229 870 870 
Summa disponibla likvida medel 11 153 3 321 229 
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Förändring eget kapital – moderbolaget  

Moderföretaget Aktiekapital Reservfond 
Överkurs-
fond 

Balanserad 
vinst 

Periodens 
resultat 

Summa 
Eget kapital 

Ingående balans 21 958 93 235 956 -129 688 -59 430 68 889 
Omföring av periodens resultat     -59 430 59 430   
Nyemission       -340   -340 
Periodens resultat         -2 905 -2 905 
Utgående balans 21 958 93 235 956 -189 458 -2 905 65 644 
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Nyckeltal och definitioner  

 

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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Kontaktuppgifter  
 

Verkställande direktör/VD 
Henrik Boman 

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) 

Postadress: Cardellvägen 1, 114 36 Stockholm  

Tel: +46 70-232 24 56 

E-post: henrik.boman@sens.se  

 

Styrelseordförande 
Hans Andréasson  

Cardellgatan 1, 114 36 Stockholm 

Tel: +46 70-590 07 57 

E-post: hans.andreasson@mltcorporatefinance.se   

 

Kontoförande institut 
Euroclear Sweden AB 

Box 7822; 103 97 Stockholm 

Tel: +46 8 402 90 00 

 

Legal Rådgivare 
Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) 

Stortorget 3, 211 22 Malmö 

Tel: +46 40-622 91 64 

E-post: info@mcl.law ; Hemsida: www.mcl.se  

 

Revisor 
Johan Kaijser 

LR Revision 

Kungsgatan 59 Stockholm 

Tel: +46 8 509 064 00 

Johan.kaijser@lr-revision.se  
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