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       Styrelseordföranden har ordet 

Bäste aktieägare! 

Denna kvartalsrapport ger lite mer kött på benen och visar vad bolaget nu sysslar med. 

Tillväxten är hög och utvecklingen har gått mycket snabbt och kommer fortsätta starkt 

framåt! Fokus under året har bara lagts på expansion och konsolidering av förvärven. Denna 

strategi kommer fortsätta under kommande år med tillägget att under 2016 ha som mål att 

göra ett plusresultat på sista raden och inte bara positivt EBITDA. Det kostar att växa och det 

syns i denna rapport då bolaget belastats med stora engångskostnader i samband med 

förvärv och utveckling. Allt detta går enligt plan och vid denna tid om ett år så är ni 

aktieägare i ett helt annat bolag än idag. De resurser vi nu sitter med, egen oljehamn, 

kontroll av egna tankfartyg, egen försäljningsorganisation samt egna tankstationer o 

tankbilar är en unik situation. Tillsammans med stor kassa samt över 5000 aktieägare gör att 

vi tillsammans kan göra Smart till ett starkt energibolag med stora marknadsandelar.  

Intresset för Smart tankstationer är mycket stort och all personal jobbar hårt i koncernen. 

Att vi nu har satt organisationen och kan öka expansionstakten under 2016 känns bra. En del 

av grovjobbet är gjort men mycket återstår. Kommuner och företagare ställer upp med billig 

mark, i vissa fall bara 500kr i årsarrende för att få en Smartstation till sin bygd. Smart jobbar 

därmed inte bara för sina aktieägare utan gör därmed också samhällsnytta.  

Smart Energy har börjat sin resa med fossila bränslen och kommer följa utvecklingen med 

förnyelsebara bränslen som har börjat. Redan nu har Smart bränslen med raps iblandat och 

vad vi kan vara säkra på är att Sverige behöver ett bränslebolag som ägs av folket och kan 

erbjuda energi till ett konkurrenskraftigt pris och samtidigt vara tillgänglig på hela 

landsbygden. Sen om det må vara elstationer för elbilar, gas, etanol, diesel, HVO, raps, m.fl. 

har ingen betydelse då Smart kommer att finna en kommersiell väg att tjäna pengar oavsett 

typ av energi som marknaden efterfrågar. Smart Energi helt enkelt! 

Vill samtidigt tacka för ert förtroende som aktieägare i Smart och är tacksam för ert tålamod 

gällande nyhetsflöde mm från bolaget. Under 2016 så kommer det fokuseras mer på IR 

frågor genom aktiespararträffar, bättre hemsida med nyhetsbrev, events i samband med 

invigningar av nya Smart stationer mm. Arbetet har påbörjats med och nu finns flera filmer 

som beskriver verksamheten tillgänglig.  

Vill också passa på att önska er en välsignad julhelg! 

Fredrik Johansson 
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   VAD ERBJUDER SMART ENERGY? 

 

 VIA TANKSTATIONER PÅ SVENSKA LANDSBYGDEN 
ERBJUDA BEFOLKNINGEN EN SÄKER OCH STABIL 
LEVERANTÖR AV BRÄNSLEN 
 

 FÖRSÄLJNING AV  BRÄNSLEN I BULK TILL SLUTKUNDER 
(B2B) 

 

 

 TRADING MED BRÄNSLEN SOM FÖRSÄLJS TILL 
ÅTERFÖRSÄLJARE 
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Smart Tankstation 
Helt automatiserad, går att betala med alla kreditkort, uppkopplad mot 

kontoret 24h , solceller driver lamporna, går att tanka både bensin och diesel, 

byggs i Sverige, CE – godkänd, rymmer 20-30 000 liter, helt dubbelmantlad,  
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PRODUKTER 

 

 

 

KUNDER 

 Privatpersoner (Smart tankstationer) 

 Återförsäljare 

 Jordbruk 

 Entreprenad 

 Bussbolag 

 Åkerier/Budfirmor 

 Kommuner 

 Åkericentraler 

 Villaägare/Värmeverk 

Smart Diesel

Smart Bensin

RME(rapsbränsle)

Smart Eldningsolja

Biodiesel
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    PERIODENS SIFFROR I KORTHET 

 Koncern Moderbolag 

 2015-07-01 2015-01-01 2015-07-01 2014-07-01 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 

KSEK 2015-09-30 2015-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 

Nettoomsättning 146 754 175 876 27 48 121 428 497 

EBITDA -787 -978 -951 -93 -1 246 -14 -104 

Rörelseresultat -1 264 -1 628 -1 026 -145 -1 406 -171 -479 

Resultat efter finansiella poster -2 576 -3 190 -995 -145 -1 448 -171 -569 

Resultat -2 548 -3 155 -995 -145 -1 448 -171 -569 

Resultat/aktie -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,04 

Soliditet, % 9% 9% 87% 77% 87% 77% 71% 

Likvida medel/aktie 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eget kapital/aktie 0,24 0,24 0,60 0,23 0,60 0,23 0,20 

Antal aktier, st 130 520 592 130 520 592 130 520 592 12 910 298 130 520 592 12 910 298 12 910 298 

 

KOMMENTARER TILL RESULTATET 

 Det svaga resultatet beror till stor del av moderbolagets svaga siffror avseende 

oljeprospekteringsverksamheten, kostnader av engångskaraktär samt på att Smart Energy 

inte ägts under hela 2015.   

 

 I koncernens resultaträkning ingår de olika förvärvens resultat och omsättning från och med 

respektive förvärvs tillträdesdag: 

Smart Energy Sweden Fuels AB, 2015-06-05 

Energi & Bränsle i Skåne AB, 2015-08-17 

Pallas Group AB (Publ), 2015-09-29 

 

 De olika förvärven har medfört större kostnader av engångskaraktär, både i samband med 

förvärven samt sedan av organisatorisk art, såsom systembyten etc. Dessa kostnader uppgår 

till ca 1,3 mkr. 

 

 Förvärvsanalysen av förvärvet av Smart Energy Sweden Fuels AB har räknats om utifrån att 

förvärvet räknas som ett omvänt förvärv. Detta har i princip inneburit att Goodwillposten och 

det egna kapitalet minskat med motsvarande belopp jämfört med vad tidigare förvärvsanalys 

visat och i sin tur har även koncernens nyckeltal påverkats. 

 

 Avskrivningstakten på goodwill för förvärven är satt till 10 år. 

 

 Förvärvet av Pallas Group AB har medfört en stor minoritetspost, eftersom ca 19% av 

kapitalet förvärvats men koncernförhållandet uppfylls i och med att förvärvet motsvarar 

drygt 50 % av rösterna.  Förvärvet av denna aktiepost kommer att påverka EBITDA resultatet 

positivt från och med årets bokslut med ca 8-9Mkr per helår.  
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  VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

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). 

Val av ny styrelse och ny revisor godkändes enligt förslag. Samtliga beslut var enhälliga. 

Det nya bolaget beräknas, under innevarande år, omsätta ca 330 MSEK och på helårsbasis omsätta ca 

750 MSEK.  

Den 5 augusti öppnade det nya bolaget sin andra tankstation i Småland, nu i Bor. Den allra första 

stationen finns i Skruv, den öppnade i under tidig vår.  

Smart Energy har via dotterbolag tecknat ett nytt kreditavtal gällande både banklån och rörelsekredit 

på totalt 89 MSEK.  Detta stärker bolagets finansiella ställning, samtidigt som det öppnar för framtida 

förvärv av t.ex. fler bränslebolag. 

Bolaget har påbörjat processen för en åternotering av aktien till den ordinarie listan på AktieTorget 

vilket har dragit ut på tiden och nu beräknas vara klart under första kvartalet 2016.  

Bolagets namnbyte från Caucasus Oil AB (publ) till Smart Energy Sweden Group AB (publ) 

registrerades hos Bolagsverket den 7 augusti 2015. Bolagets aktie handlas från och med 2015-08-11 

under det nya kortnamnet SMART. 

Bränslebolaget Energi & Bränsle i Skåne AB förvärvades under perioden genom ett av Smart Energys 

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. 

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. 

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 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 
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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 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 8-9Mkr årligen för 

Smartkoncernen. 

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 

Bolaget har beslutat att dela ut sitt innehav i Webbster Media Group till aktieägarna. Utdelningen 

godkändes på extra bolagstämma den 16e november. Arbetet pågår med det praktiska kring 

utdelningen och avstämningsdag kommer att kommuniceras när detta är klart.  

Bolaget har hållit en extra bolagsstämma 16e 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.  Tillfällig VD är Karl-Erik Johansson till dess att ny VD rekryterats 

under december månad.  

 

Bolaget har kallat på pengar från GEM Fund vilket har resulterat i att bolaget fått in drygt 32Mkr 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.   

Smart 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 efter viss ombyggnad och 

miljöförbättrande åtgärder tas i bruk innan årsskiftet för att sen nyttjas fullt ut från och med februari 

2016.  

 

Huvudkontoret är nu flyttat från Jönköping till Göteborg.  
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En av bolagets tankbilar som transporterar bränsle till våra kunder i Skåne, 

Blekinge och södra Halland. 
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PROGNOS FÖR RESTEN AV VERKSAMHETSÅRET 

SAMT 2016 

ALLMÄNT 

Förvärvet av Smart Energy Sweden Fuels AB har  skapat ett helt nytt bolag. Från att ha varit ett 

mindre bolag som endast fokuserat på olja & gas prospektering till att nu vara ett bränslebolag som 

kontrollerar hela kedjan, från bränsleimport, lagring, till egen försäljning och distribution av 

bränslena runtom i landet via sina tankstationer samt egna tankbilar. I denna rapport har styrelsen 

valt att inte ge några prognoser i finansiella tal då koncernen är under stark tillväxt och fortfarande 

belastas med stora engångskostnader i samband med förvärv mm. Fokuset läggs på tillväxt i första 

hand och resultatet i andra hand med målet att 2016 skall bli ett år med positivt resultat på sista 

raden. Åtgärderna för att uppnå detta är i första hand en mix av bättre inköpspriser som skapar 

högre täckningsbidrag, högre marginaler samt minskade kostnader i takt med konsolidering av 

koncernen fortlöper. I andra hand ökade försäljningsvolymer och fler antal smart stationer. 

Koncernen är i snabb och konstant förändring vilket gör att vi aldrig står still.  

Koncernen har tillväxt som främsta fokus under kommande år. I nuläget har Smart koncernen ca 5% 

av svenska bulkmarknaden. Marknaden är under konsolidering och det beror på flera orsaker. Dels så 

krävs det mycket stora finansiella muskler att bedriva bränslebolag, vilket är svårt för små aktörer. 

Dels så ställs det stora krav på bränslebolag genom nya kommande regelverk för att ställa till 

förnyelsebara bränslen. För att slippa binda lika mycket kapital samt att kunna lagra bränslen så 

måste bolaget inneha tillstånd från skatteverket som heter ”skatteupplagshavare”. Detta innehar 

Smart som också har fåt ställa ut en bankgaranti till skatteverket pga av detta tillstånd. Samtidigt har 

Smart ansökt och erhållit tillstånd från Energimyndigheten för att kunna tillgodoräkna sig kreditering 

av energiskatter på den del förnyelsebart bränsle som Smart försäljer. Bl.a. så blandas det i 5% RME i 

stor del av dieseln som försäljs vilket ger en lägre skatt för kunden och således Smart. Dessa två saker 

tillsammans gör att det blir svårt administrativt samt ekonomiskt att inköpa bränslen utan 

energiskatter från raffinaderi och därmed konkurrenskraftigare inköpspris. Detta sammantaget gör 

att Smart med finansiella resurser kommer att kunna bli ett av de ledande bränslebolagen Sverige 

och fortsätta konsolideringen av marknaden och fortsätta mot målet att inneha 20% av svenska 

marknaden. 

Mycket fokus kommer under 2016 att läggas på förbättring av marginalerna, fler förvärv samt 

etableringar av fler Smartstationer. Samtidigt fortsätta med expansion genom att etablera eget 

Smartkort i form av ett kreditkort samt att fortsätta konsolideringen av de olika förvärven.  

Bolaget kommer att nyttja sin kassa, bankkrediter samt vid behov göra företrädesemissioner i första 

hand och i andra hand rikta emissioner till GEM  för att kunna finansiera den starka tillväxtplanen 

som koncernen har satt.  

Gällande bolagets tillgångar i form av oljebrunnar i USA så har styrelsen beslutat att i nuläget bara 

fokusera på koncernens bränsleförsäljning och etablering av Smart stationer. Anledningen till detta 

är att intjäningsförmågan på oljeprospektering i nuläget är mycket dålig samt att det är mer sunt att 

fokusera på koncernens huvudsakliga verksamhet. Andelarna i bolagets oljebrunnar är obelånade 

och ger intäkter och visst kassatillskott i nuläget och kommer förbättras i takt med att oljepriset 

stiger igen.  
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BRÄNSLEFÖRSÄLJNING (BULK) 

Ledningen bedömer att koncernen skall sälja totalt ca 18-20 000 kubikmeter bränsle under 

resterande del av verksamhetsåret. Det förs kontinuerligt diskussioner med nya storkunder samt 

mindre bränslebolag som vill börja handla bränslet av Smart. Då Smart nu har egen bränsledepå för 

att kunna importera och lagra sina egna bränslen istället för att som nu enbart inköpa bränslena av 

svenska raffinaderier, så kommer täckningsbidraget öka per varje försåld liter samt att volymerna 

kommer öka. Koncernen beräknas att sälja 120 000 kubikmeter (120 miljoner liter inklusive 

tankstationerna) under 2016. Tidigare satt mål var 100 000 kubikmeter. Koncernen kommer därför 

att öka antalet transporter med externa åkerier istället för att införskaffa fler egna tankbilsekipage. 

Marginalen per försåld liter på bulkmarkanden är mer konkurrensutsatt jämfört med marginalen på 

tankstationerna. Dock är ju volymerna på bulkmarknaden betydligt mycket större. De förhandlingar 

som hittills skett och pågår med utländska aktörer angående inköp av bränslen för att öka 

täckningsbidraget har hittills resulterat i indikativa offerter med 15-20 öre per liter lägre pris än 

nuvarande inköpspriser från nuvarande leverantörer. Dock medför det höge kostnader med egen 

import i form av lagring, kostnader för bankgarantier mm så bedömningen är att Smart ska kunna 

öka sitt täckningsbidrag under 2016 med 10 öre per liter som är helt i linje med bolagets strategi.  
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      En av dieselstationerna i dotterbolaget Mattssons Oljor 

 

SMART TANKSTATIONER 

Hittills under året så har 4 nya Smartstationer etablerats och ytterligare 2 kommer startas upp innan 

årets slut. Detta uppfyller målet som sattes i början av året. Årstakten skall vara 20 stationer men pga 

mycket stort uppstartsarbete med att erhålla godkänd klassningsplan samt CE godkännande av 

Smart´s mobila tankstation så har detta inte kunnat uppnås första verksamhetsåret.  

Nu när de första stationerna är ute och varumärket Smart mer o mer blir känt runtom i landet så har 

intresset ökat markant för att få en Smartstation etablerad i sin bygd. Detta gör att Smart har 

identifierat 20 nya strategiska samhällen där målet är att etablera en Smartstation under 2016. Målet 

kan komma att regleras uppåt i takt med att fler orter anmäler sitt intresse för at få en Smart station 

etablerad. Smart har ett antal krav som bör uppnås för att en station skall etableras. Dels så bör det 

vara en viss befolkningsmängd, inte alltför nära en etablerad bensinstation, samt att det bör finnas 

lokala företagare som vill tanka sina fordon på Smartstationen.  
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Marknaden är stor för små, enkla kostnadseffektiva bensinstationer på svenska landsbygden. Dels 

pga att de större bensinbolagen väljer att fokusera på större samhällen och städer. Detta beror på 

deras krav på vinster och storskalighetsprincip vilket skapar en marknad för en aktör som Smart 

Energy. Uppskattningsvis finns det ca 1000 lämpliga orter som är i behov av en Smart tankstation och 

att inneha 10% av marknaden är ett rimligt mål över en 5 årsperiod. Marginalen per försåld liter 

bränsle via tankstationerna är mycket god och beräknas att vara god även under 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

Smart´s egna oljehamn  i Trelleborg för lagring av bränslen 
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Tanka smart- tanka Smart! 
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RESULTATRÄKNING Koncern Moderbolag 

 2015-07-01 2015-01-01 2015-07-01 2014-07-01 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 

(Tkr) 2015-09-30 2015-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 

Nettoomsättning 146754 175876 27 48 121 428 497 

 146 754 175 876 27 48 121 428 497 

Rörelsens kostnader          
Produktionskostnader/kostnad 
sålda varor -143017 -171373 -12 -19 -105 -46 -55 

Övriga externa kostnader -2 674 -3 171 -954 -122 -1 235 -362 -482 

Personalkostnader -1 316 -1 645 -12 – -27 -34 -64 

Avskrivningar -477 -650 -75 -52 -160 -157 -375 

Avskrivningar Goodwill -534 -665 – – – – – 

Nedskrivningar – – – – – – – 

Rörelseresultat -1 264 -1 628 -1 026 -145 -1 406 -171 -479 

Periodens EBITDA -787 -978 -951 -93 -1 246 -14 -104 

Resultat från finansiella poster          

Finansiella intäkter 24 26 – – – – – 

Finansiella kostnader -1336 -1588 31 – -42 – -90 

Resultat före skatt -2 576 -3 190 -995 -145 -1 448 -171 -569 

Skatt på årets resultat 28 35       

Periodens resultat -2 548 -3 155 -995 -145 -1 448 -171 -569 

Varav hänförligt till:               

Moderbolag -2 187 -2 748 n/a n/a n/a n/a n/a 

Minoritetsägare -361 -407 n/a n/a n/a n/a n/a 
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BALANSRÄKNING Koncern Moderbolag 

(Tkr) 2015-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 32099 – – – 

Materiella anläggningstillgångar 158051 3 377 3 699 3 537 

Finansiella anläggningstillgångar 18733 86 001 16 16 

Omsättningstillgångar      

Övriga omsättningstillgångar 108807 141 125 62 

Kassa och bank 52860 3 1 7 

Summa tillgångar 370 550 89 522 3 841 3 622 

      

Eget kapital och skulder      

Eget kapital       

Aktiekapital 13052 13 052 1 291 1 291 
Övrigt tillskjutet kapital(koncern)/ 
Fritt Eget kapital(moderbolag) 23767 66 522 1 838 1 838 
Balanserade vinstmedel inkl årets 
resultat(koncern)/ Årets 
resultat(moderbolag) -4 951 -1 448 -171 -569 

Summa eget kapital 31 868 78 126 2 958 2 560 

Varav hänförligt till:         

Moderbolag 6 210 n/a n/a n/a 

Minoritetsägare 25 658 n/a n/a n/a 

      

Avsättningar      

Avsättningar för uppskjuten skatt 999 – – – 

Långfristiga skulder      

Långfristiga skulder 125283 3 000 – – 

Kortfristiga skulder      

Övriga kortfristiga skulder 212195 8 191 768 947 

Lån från ägare 205 205 115 115 

Summa skulder 337 683 11 396 883 1 062 

Summa eget kapital och skulder 370 550 89 522 3 841 3 622 

 

FÖRÄNDRING 
EGET KAPITAL Koncern Moderbolag 

 2015-07-01 2015-01-01 2015-07-01 2014-07-01 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 

(Tkr) 2015-09-30 2015-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 

Ingående eget kapital 11290 2560 82082 3103 2 560 3 129 3 129 

Nyemission -2961 77014 -2961 – 77014 –  – 

Förvärv av underkoncerner 26087 -44551 –  – –  – – 

Periodens resultat -2 548 -3 155 -995 -145 -1 448 -171 -569 

Utgående eget kapital 31 868 31 868 78 126 2 958 78 126 2 958 2 560 
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KASSAFLÖDESANALYS Koncern Moderbolag 

 2015-07-01 2015-01-01 2015-07-01 2014-07-01 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 

 (Tkr) 2015-09-30 2015-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 

          

Den löpande verksamheten          

Resultat efter finansiella poster -2 576 -3 190 -995 -145 -1 448 -171 -569 

Justeringar för poster som inte ingår 
i kassaflödet, m.m. 

         

- Avskrivningar och nedskrivningar 1 011 1 315 75 52 160 157 375 

- Rearesultat försäljning 
anläggningstillgångar 

         

 -1 565 -1 875 -920 -93 -1 288 -14 -194 

Betald skatt          

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före          
förändringar av rörelsekapital -1 565 -1 875 -920 -93 -1 288 -14 -194 

          

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 64 143 66 677 917 67 1 284 522 764 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 62 578 64 802 -3 -26 -4 508 570 

          

Investeringsverksamheten          

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 

-1 949 -1 949 – – – -569 -625 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

– – – – – – – 

Investeringar i finansiella tillgångar* -10 000 -10 000 – – – – – 

Avyttring/minskning av finansiella 
tillgångar 

– – – – - – – 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -11 949 -11 949 – – – -569 -625 

          

Finansieringsverksamheten          

Nyemission – – – – – – – 

Upptagna lån – – – – – – – 

Amortering av låneskulder – – – – – – – 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten – – – – – – – 

          

Periodens kassaflöde 50 629 52 853 -3 -26 -4 -61 -55 
Likvida medel vid periodens 
början 2 231 7 6 27 

7 62 62 

Likvida medel vid periodens slut 52 860 52 860 3 1 3 1 7 
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NYCKELTAL 

 Koncern Moderbolag 

 2015-07-01 2015-01-01 2015-07-01 2014-07-01 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 

KSEK 2015-09-30 2015-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 

Nettoomsättning 146 754 175 876 27 48 121 428 497 

EBITDA -787 -978 -951 -93 -1 246 -14 -104 

Rörelseresultat -1 264 -1 628 -1 026 -145 -1 406 -171 -479 

Resultat efter finansiella poster -2 576 -3 190 -995 -145 -1 448 -171 -569 

Resultat -2 548 -3 155 -995 -145 -1 448 -171 -569 

Resultat/aktie -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,04 

Soliditet, % 9% 9% 87% 77% 87% 77% 71% 

Likvida medel/aktie 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eget kapital/aktie 0,24 0,24 0,60 0,23 0,60 0,23 0,20 

Antal aktier, st 130 520 592 130 520 592 130 520 592 12 910 298 130 520 592 12 910 298 12 910 298 

 

* Upplysningar till kassaflödesanalysen avseende förvärvet av Smart Energy Sweden Fuels AB: 

a. Köpeskillingen för bolaget uppgick till 79 975 tkr.    
b. Ingen del av köpeskillingen erlades med likvida medel utan endast av utgivande av aktier som beslutades på den extra bolagsstämman 
den 27/7-2015 

c. Likvida medel i dotterbolag: 1 258 tkr     

d. Anläggningstillgångar i dotterbolag: 19 118 tkr    

e. Omsättningstillgångar i dotterbolag: 45 750 tkr    

f. Långfristiga skulder i dotterbolag: 13 962 tkr    

g. Kortfristiga skulder i dotterbolag: 48 599 tkr    

     

* Upplysningar till kassaflödesanalysen avseende förvärvet av Energi & Bränsle i Skåne AB: 

a. Köpeskillingen för bolaget är ej offentlig.     

b. Köpeskillingen har erlagts med likvida medel under hösten 2015.   

c. Likvida medel i dotterbolag: 15 145 tkr     

d. Anläggningstillgångar i dotterbolag: 8 333 tkr    

e. Omsättningstillgångar i dotterbolag: 15 503 tkr    

f. Långfristiga skulder i dotterbolag: 8 501 tkr    

g. Kortfristiga skulder i dotterbolag: 28 220 tkr    

     

* Upplysningar till kassaflödesanalysen avseende förvärvet av Pallas Group AB:  

a. Köpeskillingen för bolaget uppgick till 6Mkr     

b. 3Mkr har erlagts kontant efter rapportdatum och 3Mkr ligger kvar som säljrevers  

c. Likvida medel och kortfristiga placeringar i dotterbolag: 4 841 tkr   

d. Anläggningstillgångar i dotterbolag: 116 683 tkr    

e. Omsättningstillgångar i dotterbolag: 963 tkr    

f. Långfristiga skulder i dotterbolag: 103 570 tkr    

g. Kortfristiga skulder i dotterbolag: 12 827 tkr    
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Smart´s  bensinstation i Bor, Småland. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER  

Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2012:1. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade från senaste årsredovisningen.  

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  
Operativa risker  
Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. Verksamheten som bedrivs i Bolaget erbjuder stora möjligheter, 
men innebär också betydande risker. Bola-gets verksamhet 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 Bolaget fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av sin 
verksamhet. Bolaget utgör vidare en mindre organisation och är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner.  

Finansiella risker  
Bolaget 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 
bolagets kassaflöde varierar till följd av förändringar i marknadsräntor och på grund av valutafluktuationer.  

Valutarisker  
Intäkter från olje- och gasverksamheten är till stor del i USA-dollar (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.  

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 Bolagets 
verksamhet eller en investering i Bolagets aktie.  

Känslighetsanalys  
Bolagets framtida intjäningsförmåga är till viss del även knuten till framgången i att finna gas och olja i de projekt som 
bolaget 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.  

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  
Bolaget tillämpar RR 23 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. 
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www.sesab.net 
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