SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB / Org.nr 556756-4611

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen och verkställande direktören för SMART ENERGY
SWEDEN GROUP AB, med säte i Göteborg, får härmed avge
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret
2015-01-01 / 2015-12-31.
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i
svenska kronor, SEK.

Årsredovisning - 2015

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Information om verksamheten
Bolaget är moderbolag i en koncern där de äger 100 % i Smart Energy Sweden Fuels AB, 556995-6658,
som i sin tur äger 100 % i Smart Energy Sweden AB. Smart Energy Sweden AB äger tre dotterbolag, Smart
Energy Sweden Försäljnings AB, 556981-0087, som ägs till 70 %, Energi & Bränsle i Skåne AB, 556897-8661,
och Mattssons Oljor i Kungsbacka AB, 556924-4725, som båda ägs till 100 %. Osvald Mattssons Åkeri AB är ett
helägt dotterbolag till Mattssons Oljor i Kungsbacka AB, båda med säten i Kungsbacka. Bolagen i koncernen
bedriver försäljning av bränslen och har säte Göteborg förutom Energi & Bränsle i Skåne AB vars säte är i
Landskrona.
I koncernen ingår även Pallas Group AB(publ) med sina dotterbolag, Pallas Shipping AB och Pallas Oil AB
samt dotterdotterbolag, Pallas Shipinvest Ltd, Pallas Shipinvest 2 Ltd, Pallas Shipinvest 3 Ltd samt Pallas
Petroleum Inc.
Pallas Group AB med säte i Göteborg är ett sjölogistikbolag som grundades år 2000. Bolaget bedriver sin
verksamhet under namnet Pallas Shipping. Pallas Group äger två st bunkerfartyg, M/T Pallas, som seglar i
ett timecharteravtal för Topoil AB och M/T Pallas Glory som seglar i spotmarknaden från och med mars 2016
samt transporterar Smart Energys egna laster av bränslen.
Organisation & ledning
Smart Energy sysselsätter ca 25 personer i land och ca 30 personer ombord på fartygen.
Styrelsens arbete under året
Styrelsen i Smart Energy Sweden Group AB består av 4 personer.
Under räkenskapsåret har det avhållits 15 protokollförda möten. Styrelsen har en antagen ordning för
standardrapportering av bolagets finansiella situation, kundrelationer samt marknadsläge för koncernen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång
Förvärvet av Smart Energy Sweden Fuels AB godkändes vid den extra bolagsstämman den 27 juli.
Samtidigt godkändes även namnändringen till Smart Energy Sweden Group AB (publ) (Smart Energy).
Val av ny styrelse och ny revisor godkändes enligt förslag. Samtliga beslut var enhälliga.
Den nya koncernen beräknades under innevarande år, omsätta ca 330 MSEK och på helårsbasis omsätta ca
750 MSEK.
Den 5 augusti öppnade Smart Energy sin andra tankstation i Småland, nu i Bor. Den allra första stationen
finns i Skruv, vilken öppnades under våren 2015.
Smart Energy har via dotterbolag tecknat ett nytt kreditavtal gällande både banklån och rörelsekrediter på
totalt 89 MSEK. Detta stärker bolagets finansiella ställning, samtidigt som det öppnar för framtida förvärv av
t.ex. fler bränslebolag.
Bolagets namnbyte från Caucasus Oil AB (publ) till Smart Energy Sweden Group AB (publ) registrerades hos
Bolagsverket den 7 augusti 2015.
Bränslebolaget Energi & Bränsle i Skåne AB förvärvades under perioden genom ett av Smart Energy
Sweden Group AB:s dotterbolag. Energi och Bränsle har länge varit marknadsledande på bränsleförsäljning
i Skåneregionen. Energi & Bränsle köper och säljer bränslen till bl.a. jordbruk och industri, och hade en
nettoomsättning på ca 350 MSEK under 2014, och man fortsätter att öka försäljningen. Försäljningen inom
Smart-koncernen, inkl. nyförvärvet av Energi & Bränsle, blir ca 75 miljoner liter bränsle årligen och är stadigt
ökande. Genom förvärvet ökar Smart-koncernen sin nettoomsättning till ca 750 MSEK per helår.
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En ny Smart-station installerades i mitten av augusti i Svärtinge nordväst om Norrköping. Den nya stationen
beräknas öka koncernens försäljning med cirka 12 MSEK per år. Smart är ensam station på orten.
Ytterligare en Smart tankstation installerades i augusti. Stationen finns i Sunnanå i Dalsland, där den kommer
att kunna serva fordon både på mark och i vatten. Den nya Smart-stationen beräknas omsättningsöka
koncernens försäljning med cirka 8 MSEK per år när den driftsätts. Smart blir ensam station på orten.
Totalt 4 Smart stationer etablerades under 2015.
Smart Energy och GEM Global Yield Fund (GEM) har undertecknat ett avtal, där GEM förbinder sig att
investera upp till 140 MSEK i Smart Energy Sweden Group AB under de kommande 5 åren. Avtalet ger Smart
Energy möjlighet att påkalla teckning av nya aktier i Smart från GEM genom riktade nyemissioner.
Smart Energy har tecknat avtal om ensamrätt för den Svenska marknaden gällande bränsletillsatsen Xbee
för en period på 5 år, med start den 28 augusti 2015. De första leveranserna av Xbee skedde under november
månad. Tillsatsen är ett så kallat organiskt bränsleadditiv, som gör att kondens, slam och bakterier m.m.
emulgeras (blandas väl) med bränslet. Samtidigt blir förbränningen mer fullständig, vilket motverkar sot och
rök, samt gör att bränslesystem och tankar blir renade. Xbee reducerar på det här sättet utsläppen av bl.a.
CO2 (koldioxid), NOx (kväveoxider) och partiklar genom att bränsleförbrukningen minskar. Dock beroende
på motortyp samt hur fordonet används.
Bolaget har under perioden förvärvat majoriteten av sjölogistikbolaget Pallas Group AB (Pallas) som arbetar
under namnet Pallas Shipping. Pallas äger och driver två specialanpassade tankfartyg som kommer att
användas till transport av bränsleprodukter för Smart samt externa kunder som Pallas servar i dagsläget.
Förvärvet är en del av Smarts strategiska plan och kommer göra så att Pallas och Smart tillsammans sparar
ca 1,5Mkr per år genom gemensamt nyttjande av kontor, personal samt administration. Förvärvet kommer
att öka EBITDA resultatet med ca 8-10 Mkr årligen för Smartkoncernen.
Bolaget har hållit en extra bolagsstämma 16:e november där förvärvet av kontrollposten i Pallas Group AB
motsvarande 50,1% av rösterna samt 18% av kapitalet godkändes.
Det beslutades även att styrelsesammansättningen skulle förändras. Tillträdda nya ledamöter blev Per
Fougberg, Karl-Erik Johansson samt Martin Skoglund. Detta för att möta bolagets framtida behov av erfarna
strateger och företagsutvecklare med stor kunskap om finansiering, utveckling, samt drift av tillväxtbolag
såsom Smart Energy. Det beslutades att Fredrik Johansson skulle anställas som VD från januari 2016 samt
att Karl-Erik Johansson tar posten som styrelseordförande.
Bolaget har beslutat att dela ut sitt innehav i Webbster Media Group till aktieägarna. Utdelningen godkändes
på extra bolagstämma den 16:e november. Aktierna delades ut till Smart Energys aktieägare i början av
januari.
Bolaget har kallat på pengar från GEM Fund vilket har resulterat i att bolaget fått in drygt 32 Mkr i kassan och
som betalning emitterat nya aktier till GEM. GEM fick 10% i rabatt på den genomsnittliga teckningskursen
som aktien handlades i under 14 dagar från det att bolaget kallade på pengarna från GEM. I samband med
dessa riktade emissioner mot GEM så har antalet aktier i bolaget utökats och uppgår nu till 217,564,312 st
(200 000 000 st per 151231) och aktiekapitalet uppgår till 21 756 431 kr (20 000 000 kr per 151231).
Smart Energy har via ett av sina dotterbolag tecknat avtal med Trelleborgs Hamn om att hyra en bränsledepå
i 8 år. Depån rymmer 6,4 miljoner liter bränsle och beräknas att tas i bruk efter viss ombyggnad och
miljöförbättrande åtgärder skett.
Huvudkontoret flyttades från Jönköping till Göteborg.
Smart Energy har ingått avtal med Esso Norge AS. Avtalet gäller under ett år med start 1 januari 2016. Avtalet
innebär att Smart Energy får inköpa en årlig volym på ca 60 miljoner liter bränslen från ESSO för avhämtning
vid ESSO raffinaderiet i Slagen, Norge. Avtalet gör att Smart Energy kommer få ett lägre inköpspris än i
nuläget vilket har varit ett av målen i Smart Energys strategiska plan ända sedan starten. Avtalet är skrivet på
marknadsmässiga villkor och innebär inga förpliktelser för Smart Energy att volymen diesel måste hämtas
ut från raffinaderiet. Bränslet kommer att avhämtas från Slagen med tankbåt för vidare transport till Smart
Energys depå i Trelleborg.
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Vidare ingick dotterbolaget Energi & Bränsle i Skåne AB ett nytt transportavtal med en aktör som försäljer
bränslen. ”Genom effektiv logistikhantering, där bolaget optimerat transporterna med tankbilsflottan, har vi
nu kunnat ingå det här konkurrenskraftiga transportavtalet, som ökar koncernens intäkter. Det är ett kvitto
på att Energi & Bränsle har ett vinnande koncept med sina tankbilar och erfarna och kompetenta chaufförer”,
kommenterade dåvarande styrelseordförande Fredrik Johansson det nya avtalet.
Fredrik Johansson tillträde som VD 1 januari 2016.
En ny Smartstation etablerades i Arkelstorp i januari månad.
Efter beslut från Aktietorget där bolagets aktie var noterad så avlistades aktien 1 februari. Styrelse och ledning
är inte eniga med Aktietorget om detta beslut och bolaget har anlitat juridiskt ombud som utreder ärendet.
Bolagets aktie togs upp till handel på OTC listan (Mangoldlistan)
Bolaget har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB gällande arbetet med att finna ny lämplig
marknadsplats för bolagets aktie. Arbetet har intensifierats och målet är att aktien skall vara listad innan juni
månads utgång. Till dess handlas aktien på OTC listan (Mangoldlistan).
Timecharteravtalet för M/T Pallas Glory med Stena Oil avslutades i mars 2016.
Smart Energy har nyttjat tankfartyget Pallas Glory för transport av sin första egna last med diesel.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER
Nedan redogörs för risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för bolagets framtida utveckling.

Operativa risker

Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. Verksamheterna som bedrivs i koncernen erbjuder
stora möjligheter, men innebär också betydande risker. Koncernens verksamheter måste utvärderas mot
bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag, bl. a. aktiva inom gas- och oljeutvinning och
bränsleförsäljning, ofta ställs inför. Riskerna i sådana företag är främst kopplade till transporter, utfallet av
och kostnaderna för prospektering och utvinning, samt prisutvecklingen på gas- och oljemarknaden, men
även gällande tillståndsfrågor avseende undersökning, utvinning placering av tankstationer och miljöfrågor.
Därtill skall beaktas att koncernen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. Koncernen
utgör vidare en mindre organisation och är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner.
Under 2015 har det varit en stor prissänkning på bränslet som koncernen säljer, då oljepriset minskat rejält.
Detta medför ingen större risk för koncernen eftersom koncernen arbetar med påslag i kronor och inte i
procent.

Finansiella risker

Koncernen exponeras för olika finansiella risker i sin verksamhet såsom ränte-, pris-, kredit-, likviditets- och
kassaflödesrisk. Ränterisk uppstår genom variationer i marknadsräntorna.
Prisrisk avser risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar till följd av förändringar i marknadspriser.
Kreditrisk (motpartsrisk) är risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sin förpliktelse, vilket leder
till förlust för bolaget. Likviditetsrisk (finansieringsrisk) är risken att bolaget inte kan finansiera sina åtaganden.
Kassaflödesrisk är risken att koncernens kassaflöde varierar till följd av förändringar i marknadsräntor och på
grund av valutafluktuationer.

Valutarisker

Smart Energy försöker matcha kostnadernas valuta med intäkternas valuta så att de blir samma och på
samma sätt matchas skulderna med tillgångarna så att valutaexponeringen minimeras.
Intäkter från fartygen och olje- och gasverksamheten är till stor del i EUR och USD, medan övriga inkomster
och kostnader för bolaget mestadels är i svenska kronor (SEK). Kursfluktuationer och osäkerhet i framtida
valutakurser gör att förändringar i valutakurser kan komma att påverka bolagets redovisade intjäningsförmåga.
Samtliga fartygskrediter som koncernen har är i EUR och terminssäkringar har genomförts under
räkenskapsåret avseende räntekostnader och amorteringar för M/T Pallas Glory vars intjäning är i USD.

Osäkerhetsfaktorer

Förutom branschspecifika risker måste även mer generella osäkerhetsfaktorer beaktas, såsom
konjunkturutveckling, konkurrens, teknologi- och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer,
kunder, företagsförvärv, kvalificerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, framtida
kapitalbehov och aktiemarknadsrisk.
Ovan nämnda risker utgör ett sammanfattande urval av risker och osäkerhetsfaktorer, som har betydelse för
koncernens verksamhet eller en investering i Bolagets aktie.

Känslighetsanalys

Koncernens framtida intjäningsförmåga är till viss del även knuten till framgången i att finna gas och olja i de
projekt som de deltar i. Möjligheten att exploatera projekten beror på vilka fyndigheter som påträffas och i
vilken mängd. Gas- och oljeprisets utveckling påverkar också prospekteringsviljan hos operatörerna och kan
på så sätt även påverka Bolagets intjänandeförmåga.
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Huvuddelen av intäkterna framöver väntas dock komma från den inhemska svenska bränslemarknaden,
men även där finns riskfaktorer såsom den allmänna konjunkturen, skatter m.m.

Transaktioner med närstående

Koncernen tillämpar kapitel 33 i K3 Upplysningar om närstående, vilken ställer krav på upplysningar om
transaktioner med närstående. Närstående definieras i rekommendationen som företag eller fysisk person
som utövar bestämmande eller betydande inflytande över företagets finansiella eller operationella beslut.
Detta innebär att upplysningar lämnas om transaktioner med närstående som innebär ett utbyte av resurser,
tjänster och förpliktelser, oavsett om ersättning utgår eller inte.t

Innehav av egna aktier

Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Smartstationerna mm kräver tillstånd av
kommunens miljönämnd samt lokal räddningschef som utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig vara.
Även bränsledepån i Trelleborg är tillståndspliktig under miljöbalken vilket ställer stora krav på koncernen
med att leva upp till gällande och kommande regler.

Kvalitet, säkerhet & miljö

Säkerheten i en rederioperation styrs bl.a. av ISM-koden, ett internationellt kvalitets- och säkerhetssystem
som är lagstadgat och som alla rederier måste följa. Systemet kontrolleras av klassningssällskapet. Utöver
detta så genomför de olika oljebolagen s.k. vettingar, en form av kvalitetskontroll som innefattar allt ifrån
besättningens kunnande till fartygets tekniska standard. Dessa kvalitetskontroller är mycket omfattande
då oljebolagen vill förvissa sig om att de inte använder fartyg där det föreligger risk för haveri eller liknande.
Pallas Group AB lägger stor vikt vid att hela tiden bibehålla godkännanden av de större oljebolagen och på
så sätt hålla intjäningsförmågan på en högre nivå.
Pallas Group AB:s fartyg genomgår regelbundet inspektioner av klassningssällskapet RINA som tillhör de
högst rankade i världen. Andrahandsvärdet är generellt högre för fartyg godkända av detta klassningssällskap.
Pallas Group AB lägger stor vikt vid miljöfrågor och använder endast lågsvavlig bunkerolja, kopplar landström
för att undvika avgasutsläpp i hamn, nyttjar miljövänlig propellerhylsolja samt har ett fartyg med vattensmord
propellerhylsa utan användning av olja, källsorterar sopor ombord m.m.
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN

(ägandeförhållande per 2016-03-31)

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
överkursfond
ej registrerad nyemission (överkursfond)
årets förlust

1 268 857
83 526 055
4 636 979
-1 462 870
87 969 021

disponeras så att i ny räkning överföres

87 969 021

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

KONCERNENS
RESULTATRÄKNING
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade.
Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster
på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på
finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som
är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget
kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med
den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt
till betalning är säkerställd.

Pågående tjänsteuppdrag

Koncernens intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln.

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger
verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förvärvade nettotillgångarna enligt
förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett
nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen.
Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i balansräkningen
har omräknats till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till genomsnittskurs under
räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas direkt i eget kapital.
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Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre
än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna
goodwillen som en tillgång i balansräkningen.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande
avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar

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

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och
när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
Värderingar på koncernens fartyg hämtas in regelbundet för att fartygen ska ha ett rättvisande värde i
balansräkningen.

Finansiella instrument

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

Leasingavtal

Leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är
ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt
överförs från leasinggivaren till leasingtagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är
ett finansiellt leasingavtal.
Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång respektive skuld i
balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av
tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till
ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång.
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Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden
enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden(leasingperioden).
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter
för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager

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

Inkomstskatter

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

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter
avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster
som ligger till grund för förpliktelsen.

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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NOTER
Not 1 Punktskatter
KONCERNEN

Punktskatterna avser energiskatt och koldioxidskatt.

Not 2 Leasingavtal
KONCERNEN

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 554 013 kronor.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Not 3 Arvode till revisorer
KONCERNEN

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

MODERBOLAGET
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 4 Anställda och personalkostnader fördelade per land
KONCERNEN

MODERBOLAGET
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Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
MODERBOLAGET

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
KONCERNEN

MODERBOLAGET

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
KONCERNEN

MODERBOLAGET
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Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt
KONCERNEN

Avstämning av effektiv skatt

MODERBOLAGET

Avstämning av effektiv skatt
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Not 9 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
KONCERNEN

Not 10 Goodwill
KONCERNEN
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Not 11 Andelar i olje- och gasbrunnar
KONCERNEN

MODERBOLAGET

NOT 12 FARTYG

KONCERNEN
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Not 13 Tankbilar och tankstationer
KONCERNEN

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
KONCERNEN

Not 15 Andelar i koncernföretag
KONCERNEN

MODERBOLAGET

Not 16 Specifikation andelar i koncernföretag
KONCERNEN
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MODERBOLAGET
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Not 17 Upplysningar avseende rörelseförvärv
MODERBOLAGET

* Upplysningar avseende förvärvet av Smart Energy Sweden Fuels AB:
A. Förvärv av Smart Energy Sweden Fuels AB inklusive dotterbolag, se beskrivning av verksamhet och koncernstruktur i förvaltningsberättelsen.
B. Förvärvsdatum: 2015-06-05 (Villkorat beslut på extra bolagsstämma per 2015-07-27).
C. Förvärvad andel: 100 %
D. Köpeskillingen för bolaget uppgick till 79 975 tkr. e. Poster med belopp som ingick i förvärvet: Goodwill
som uppstod vid förvärv: 6 534 tkr anläggningstillgångar i dotterbolag: 19 118 tkr, omsättningstillgångar
i dotterbolag: 47 008 tkr, långfristiga skulder i dotterbolag: 13 962 tkr, kortfristiga skulder i dotterbolag:
48 599 tkr
* Upplysningar avseende förvärvet av Energi & Bränsle i Skåne AB:
A. Förvärv av Energi & Bränsle i Skåne AB, se beskrivning av verksamhet i förvaltningsberättelsen.
B. Förvärvsdatum: 2015-08-17.
C. Förvärvad andel: 100 %
D. Köpeskillingen för bolaget är ej offentlig.
E. Poster med belopp som ingick i förvärvet: Goodwill som uppstod vid förvärv: 10 928 tkr anläggningstillgångar i dotterbolag: 8 333 tkr, omsättningstillgångar i dotterbolag: 30 958 tkr, långfristiga skulder i
dotterbolag: 8 501 tkr, kortfristiga skulder i dotterbolag: 28 350 tkr
* Upplysningar till kassaflödesanalysen avseende förvärvet av Pallas Group AB:
A. Förvärv av Pallas Group AB(Publ) inkl. dotterbolag, se beskrivning av verksamhet och koncernstruktur i
förvaltningsberättelsen.
B. Förvärvsdatum: 2015-09-29.
C. Förvärvad andel: 18,74 % av kapitalet och 50,1% av rösterna.
D. Köpeskillingen för bolaget uppgick till 6 000 tkr. e. Poster med belopp som ingick i förvärvet:
E. Goodwill som uppstod vid förvärv: 3 436 tkr, varav minoritetens del var 2 792 tkr anläggningstillgångar i
dotterbolag: 139 183 tkr, varav minoritetens del var 113 100 tkr omsättningstillgångar i dotterbolag: 5 804
tkr, varav minoritetens del var 4 716 tkr långfristiga skulder i dotterbolag: 103 570 tkr, varav minoritetens
del var 84 161 tkr kortfristiga skulder i dotterbolag: 12 827 tkr, varav minoritetens del var 10 423 tkr

Not 18 Fordringar hos koncernföretag
MODERBOLAGET

Not 19 Uppskjuten skattefordran
KONCERNEN

info@smartenergysweden.se

29

www.smartenergysweden.se

Årsredovisning - 2015

Not 20 Andra långfristiga fordringar
KONCERNEN

Not 21 Förändring av eget kapital
KONCERNEN

MODERBOLAGET

Not 22 Långfristiga skulder
KONCERNEN

MODERBOLAGET
Samtliga skulder förfaller inom fem år.
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Not 23 Checkräkningskredit
KONCERNEN

Not 24 Ställda säkerheter
KONCERNEN

MODERBOLAGET

Not 25 Räntor och utdelningar
KONCERNEN

MODERBOLAGET
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Not 26 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
KONCERNEN

MODERBOLAGET
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Styrelsen
Smart Energy Sweden Group AB(publ)
Huvudkontor: Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda
www.sesab.net
E-Post: info@smartenergysweden.se
Tel. 031-120056

