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SIFFROR I KORTHET

• Omsättning: 641 Mkr
• Kassabehållning: 56 Mkr
• Bruttoresultat: 79 Mkr
• EBITDA: 38 Mkr
• Rörelseresultat: 24,5 MKR
• Eget kapital: 114 Mkr
• Eget kapital per aktie: 0,16 kr.
Utanför huvudkontoret i Fiskebäck
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VD har ordet
Bäste aktieägare,
Med stor glädje och stolthet kan jag nu presentera ett rekordresultat på 23 Mkr för tredje
kvartalet och 24,5 Mkr för årets nio första månader!
Alla i Smart-teamet har jobbat oerhört hårt för att klara av den explosiva orderingång som
koncernen har upplevt under kvartalet. Vi har anställt mer personal för att kunna möta främst
de stadigt ökande antalet ansökningar om SMART-kort samt ökad administration p.g.a.a
kraftigt ökad försäljning till framförallt koncernens bulkkunder (B2B). Alla transportuppdrag
för andra aktörer har avslutats för att skapa betydligt mer utrymme för att kunna hinna med
att leverera bränslen till endast koncernens egna kunder.
Detta visar nu att SMART-konceptet håller och äntligen börjat ge frukt efter fyra spännande och
ansträngande år med mycket hårt arbete. Att SMART styr hela kedjan från ax till limpa med allt
inhouse gör att marginalerna blir betydligt högre och kostnaderna lägre. Vi ser hela tiden ett
ökat behov av SMART-stationer runtom i landet och i takt med att antalet SMART-kort ökar så
blir varumärket mer känt vilket bygger förtroende och bolagsvärde som gagnar aktieägarna. I
nuläget får vi in ca 10-15 kortansökningar per dag vilket är mycket glädjande.
Rekordresultatet på 23 Mkr beror på olika faktorer, dels på förvärvet av SOSAB,
rekordförsäljning både på bulk och stationssidan, kraftigt förbättrade marginaler på
biobränslen, väsentligt lägre kostnader av inhyrda tankfartyg för transporter av bränslen som
beskrevs i föregående rapport, nya inköpskanaler för bränsleimporten samt fokus på att
samordna koncernens resurser bättre å minska kostnader i alla led. Om man räknar bort de
extraordinära kostnaderna under första halvåret 2018 så hade resultatet för januariseptember utvisat ca +28 Mkr, och +31 Mkr om man bortser från avskrivningar på goodwill
som endast påverkar resultatet och inte kassan. Vi ser nu också resultatet tydligt från beslutet
att hyra in större tankfartyg vid varje enskilt tillfälle och istället hyra ut de mindre tankfartygen
i dotterbolaget Pallas till externa oljebolag.
Nu kommer det gå fortsatt framåt med etablering av nya stationer och ev. nya förvärv av
bränslebolag samtidigt som kassan byggs på snabbt. Det skall dock också tilläggas att det binder
mer kapital när koncernen växer så här snabbt, detta har vi bl.a. löst genom att ingå avtal om
lagerfinansiering som är brukligt inom branschen för att öka likviditeten.
Med nuvarande utveckling och försäljning bedömer jag att omsättningen för 2019 landar på ca
1,8 MDKR med ett resultat före skatt på ca 90-120 Mkr. Utmaningen framåt från mitt perspektiv
är främst tillgången på godkända biobränslen. Beroende på vilken produkt det gäller så har
Smart ingått relativt långa avtal med leverantörer, från sex månader upp till två år för att säkra
tillgången vilket känns tryggt.
Vill också passa på att tacka alla trogna, gamla som nya, aktieägare som är uthålliga i sin
placering på aktier i uppstickaren på svenska bränslemarknaden, SMART ENERGY!
Fredrik Johansson, Koncern VD
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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) via egna dotterbolag runtom
i södra Sverige

•

Import, lagring och trading med bränslen som försäljs till egna dotterbolag samt
återförsäljare

SMART TANKSTATION
Helt automatiserad, går att betala med alla
kreditkort samt egna Smartkort, uppkopplad mot
kontoret 24h, solceller driver lamporna, går att
tanka både bensin och diesel, byggs i Sverige,
rymmer 18–32 000 liter, helt dubbelmantlad för
högsta säkerhet samt miljöskydd. Smart förfogar
över 26 tankstationer i nuläget med ett mål att
inneha 100 st om ca fyra år.

En av koncernens 12 egna tankbilar redo för nya leveranser av bränslen
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Smart´s bensinstation i Skölvene
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PRODUKTER
SMART DIESEL

SMART BENSIN

SMART ELDNINGSOLJA

RME 100(RAPSBRÄNSLE)

HVO 100

KUNDER
•

Privatpersoner (Smart tankstationer)

•

Återförsäljare

•

Jordbruk

•

Entreprenad

•

Bussbolag

•

Åkerier/Budfirmor

•

Kommuner

•

Åkericentraler

•

Villaägare/Värmeverk

Smart´s kretslopp, från import till slutkund!
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PERIODENS SIFFROR I KORTHET
PERIOD

2018-01-01 - 2018-09-30

Nettoomsättning
EBITDA

641,642 Mkr
37,984 Mkr

Rörelseresultat

24,538 Mkr

Resultat efter finansiella poster

21,269 Mkr

Resultat
Resultat/aktie

21,415 Mkr
0,03 kr

Soliditet, %

23%

Likvida medel/aktie

0,08 kr

Eget kapital/aktie
Antal aktier, st.

0,16 kr
692 137 915
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En SMART-station någonstans i Sverige!

Q 3 2018
KOMMENTARER TILL RESULTATET
•

Omsättningen uppgick till 641 Mkr (441 Mkr) vilket är en ökning med 31% jämfört med
samma period föregående år vilket är hänförligt till att fler Smart tankstationer har
etablerats samt ökad försäljning till B2B kunder i koncernens olika dotterbolag.

•

Bruttoresultatet (Täckningsbidrag 1) uppgick till ca 79 Mkr (46,6Mkr) vilket är en ökning
med ca 40% mot samma period föregående år och ligger bättre än ledningens plan.

•

Rörelseresultatet uppgick till 24,5Mkr (0,5 Mkr) vilket är en mycket stor ökning från
samma period föregående år. Detta beror delvis på förvärvet av SOSAB, betydligt högre
marginaler på biodrivmedel, kraftigt minskade kostnader för inhyrda tankfartyg, betydligt
högre försålda volymer jämfört med föregående år, för att nämna några faktorer.

•

Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär med ca 2 Mkr.

•

Resultatet har påverkats negativt med ca 5 Mkr pga. att sysselsättningsgraden för de
inhyrda tankfartygen varit betydligt lägre än planerat och därmed beslutade ledningen att
tankfartygen skulle återlevereras till Pallas Group 30/5 och därmed avsluta kontrakten.
Istället för att nyttja Pallas fartyg så hyr nu Smart in betydligt större tankfartyg på
spotmarknaden för sina specifika laster och därmed minskar transportkostnaden väsentligt
per liter samt att risken undviks för icke utnyttjad kapacitet (sysselsättningsgrad).
Pallas fartyg MT Pallas samt MT Pallas Glory sysselsätts från 1/6 i år
på egna sysselsättningsavtal för externa oljebolag och därmed är Smart Energy´s enda
koppling till Pallas Group dess majoritetsägande.

•

Resultatet har påverkats pga. planenliga goodwillavskrivningar med ca 3,4 Mkr.

•

Under perioden har fyra st. nya smartstationer etablerats. Tankstationerna har finansierats med
egna medel.

•

Förvärvet av bränslebolaget SOSAB påverkar periodens redovisning från 15 juni – 30 september då
innehavet endast får medräknas i de konsoliderade koncernsifforna från tillträdesdagen. För nästa
räkenskapsår kommer därmed SOSAB´s redovisning att konsolideras fullt ut i
koncernredovisningen.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN
•

Den nära etableringen av nya Smart-stationer i orterna Töllsjö, Tving samt Näsviken har
fortskridit, där Töllsjö etableras i november samt de övriga planeras att etableras under
första kvartalet 2019.

•

Ny Smart-station etablerades i Sätila i september månad med officiell invigning 6
oktober

•

Två stycken etablerade bensinstationer belägna i Bjuv samt Vitaby förvärvades och
profilerades om till SMART, två nya konventionella ” Smart” stationer etablerades samt
ytterligare sex stycken tankstationer genom förvärvet av bränslebolaget SOSAB
genomfördes under perioden.

•

Ytterligare cisterner hyrs in på längre period i Trelleborgs hamn och Smart´s egna
terminal expanderar samt byggs om för att anpassas till att möta kommande krav
gällande iblandning av fossilfria bränslen enligt nya reduktionsplikten som trädde i kraft
1 Juli 2018.

•

Efter ombyggnationen har SMART-terminalen en lagringskapacitet på över 16 miljoner
liter. Hela ombyggnationen finansieras med koncernens egna medel.

•

Flertalet ”SMART” tankstationer har beställts på fabriken.

•

Etableringarna på orterna Hulu, Hälleforsnäs samt Tystberga har förskjutits.

•

Ledningen beslutar att inte förlänga sysselsättningsavtalen med tankfartygen Pallas och
Pallas Glory utan istället hyra in större externt tonnage på spotmarknaden för att
bespara Smartkoncernen ca 9 Mkr på årsbasis från och med 1 Juni 2018.

•

Bränslebolaget SOSAB förvärvas vilket gör att koncernens årliga försäljning av bränslen
mer än fördubblas. Förvärvet är ett steg i den fortsatta strategin att förvärva
väletablerade bränslebolag runtom i landet samtidigt som nya SMART” tankstationer
etableras och nyttjandegraden av SMART´s egna bränsleterminal i Trelleborg ökar. Se
separat PM från 15 Juni.

•

I samband med förvärvet av SOSAB så erläggs ca 25% av köpeskillingen i nyemitterade
aktier till säljaren av SOSAB via en riktad emission. Se separat PM från 19 Juli.

•

SOSAB tecknade15/6 ett nytt kreditavtal på totalt 60 Mkr med ett större nordiskt
kreditmarknadsbolag. Se separat PM från 15 Juni.

•

Ytterligare ett tankbilsekipage inklusive dess kundstock förvärvades under sommaren
samtidigt som ytterligare chaufförer har rekryterats.

•

Ny CFO har tillträtt sin tjänst, Robert Strandäng kommer att leda konsolideringsarbetet i
koncernen samt ansvara för modernisering av ekonomistyrning, samt rapportering mm.
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Smart´s bensinstation i Bjuv, Skåne
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En blick av tradingrummet på huvudkontoret i Fiskebäck
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SMART TANKSTATIONER
Nu när antalet SMART tankstationer börjar närma sig 30 st. totalt och i takt med att varumärket Smart
blir mer och mer känt runtom i landet så har intresset ökat markant för att få en Smartstation etablerad
i sin bygd. Så även att försäljningsvolymerna på SMART-stationerna har ökat både till volym och antal.
Antalet tankningar är nu upp i ca 1200/dygn och antalet ansökningar om SMART-kortet har ökat
kraftigt under sommaren.
Detta gör också att Smart har identifierat många nya strategiska samhällen där målet är att etablera en
Smartstation under kommande år. Målet kan komma att regleras uppåt i takt med att fler orter anmäler
sitt intresse för att få en Smartstation etablerad. För att en etablering skall vara intressant på en ort, så
har Smart Energy några grundkrav, bl.a. viss befolkningsmängd, ensam på orten med vissa undantag,
normal företagsamhet/föreningsliv, genomfartstrafik, och att det på orten finns annan
konsumentvänlig försäljningsverksamhet (ex. livsmedelsförsäljning eller bilverkstad m.fl.)
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 5 000 lämpliga orter som är i behov av en Smart tankstation och att inneha
2% av marknaden är ett rimligt mål över en femårsperiod. Marginalen per försåld liter bränsle via
tankstationerna är god och beräknas att bli högre under andra fjärde kvartalet av 2018 p.g.a. lägre
inköpspriser samt förbättrad logistik.

i

Nöjd kund tankar Smart i Eringsboda
w
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RESULTATRÄKNING
KONCERN

KSEK
Nettoomsättning inkl
punktskatter
Rörelsens kostnader
Råvaror/handelsvaror
Täckningsbidrag 1
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Periodens EBITDA
Avskrivningar
Avskrivningar Goodwill
Nedskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella
poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

2018-01-01
2018-09-30
641 642

2017-01-01
2017-09-30
441 083

2018-07-01
2018-09-30
320 436

2017-07-01
2017-09-30
179 401

2017-01-01
2017-12-31
554 438

641 642

441 083

320 436

179 401

554 438

-562 351
79 291
-25 672
-15 634
37 984
-10 073
-3 373

-272 232
48 204
-13 317
-5 565
29 322
-4 040
-2 063

24 538

-394 451
46 631
-20 574
-15 668
10 389
-8 387
-1 879
-642
-519

23 219

-162 549
16 851
-7 681
-6 063
3 107
-3 400
-716
-642
-1 651

-497 159
57 279
-25 428
-19 499
12 352
-10 535
-2 332
-1 048
-1 563

780
-4 049
21 269
145
21 415

662
-5 171
-5 029
-175
-5 204

502
-854
22 867
73
22 940

199
-1 951
-3 404
-228
-3 632

787
-6 404
-7 180
-319
-7 499
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RESULTATRÄKNING
KSEK

MODERBOLAG

Perioden startar:

2018-01-01

2017-01-01

2018-07-01

2017-07-01

2017-01-01

Perioden avslutar:

2018-09-30

2017-09-30

2018-09-30

2017-09-30

2017-12-31

Nettoomsättning

3 051

4 549

1 013

2 867

2 104

3 051

4 549

1 013

2 867

2 104

314

-17

Rörelsens kostnader
Råvaror/handelsvaror

314

Täckningsbidrag 1

3 051

4 864

1 013

3 182

2 087

Övriga externa kostnader

-1 443

-2 133

-920

-1 234

-850

Personalkostnader

-2 417

-2 866

-579

-1 532

-2 207

Periodens EBITDA

-809

-136

-485

415

-970

Avskrivningar

-15

-237

-7

-131

-55

-1 130

-1 048

Avskrivningar Goodwill
Nedskrivningar
Rörelseresultat

-1 130
-825

-1 502

-492

-845

-2 073

Finansiella intäkter

0

35

0

17

59

Finansiella kostnader

-1 002

-260

-726

-179

-98

Resultat före skatt

-1 827

-1 727

-1 218

-1 007

-2 112

-1 827

-1 727

-1 218

-1 007

-2 112

Resultat från finansiella poster

Skatt på årets resultat
Periodens resultat
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BALANSRÄKNING
KONCERN
PERIOD

KSEK
2018-09-30

2017-09-30

2017-12-31

48 893
175 139
614

18 853
162 295
259

17 641
160 807
16

61 757
154 666
56 272
497 341

15 400
67 145
12 977
276 929

15 232
72 834
22 986
289 517

Summa eget kapital

113 739

84 907

79 237

Eget kapital och skulder

KSEK

113 739

84 907

79 237

84 300
29 439

57 626
27 281

54 526
24 711

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder

153 505

91 618

88 262

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

229 424
382 929
497 341

100 404
192 022
276 929

121 894
210 156
289 517

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital

Eget kapital
Summa eget kapital
Varav hänförligt till:
Moderbolag
Minoritetsägare
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BALANSRÄKNING
MODERBOLAG
KSEK

2018-09-30

2017-09-30

2017-12-31

Materiella anläggningstillgångar

70

1 323

85

Finansiella anläggningstillgångar

184 379

140 016

148 416

Övriga omsättningstillgångar

46 960

3 224

9 692

Kassa och bank

9

1 303

66

Summa tillgångar

231 417

145 866

158 259

152 782

143 738

152 782

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
KONCERN
KSEK
Perioden startar:
Perioden avslutar:
Ingående eget kapital
Nyemission
Förvärv av underkoncerner
Omräkningsdifferens
Utdelning
Periodens resultat
Utgående eget kapital

MODERBOLAG KSEK
Perioden startar:
Perioden avslutar:
Ingående eget kapital
Nyemission
Förvärv av underkoncerner
Omräkningsdifferens
Utdelning
Periodens resultat
Utgående eget kapital

2018-01-01
2018-09-30
79 237
11 663
1711
-287
0
21 415
113 739

2018-01-01
2018-09-30
142 945
11 663
0
0
0
-1 827
152 781

2017-01-01
2017-09-30
48 691
37 400
0
387
0
-5 204
81 274

2018-07-01
2018-09-30
92 485
0
0
-1686
0
22 940
113 739

2017-01-01
2017-12-31
48 691
37 400
0
645
0
-7 499
79 237

2017-01-01
2017-09-30
108 064
37 401
0
0
0
-1 727
143 738

2018-07-01
2018-09-30
153 999

2017-01-01
2017-12-31
108 064
37 400
0
0
0
-2 519
142 945

-1 218
152 781
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KASSAFLÖDESANALYS
KONCERN KSEK
Perioden startar:
Perioden avslutar:

2018-01-01
2018-09-30

2017-01-01
2017-09-30

2018-07-01
2018-09-30

2017-01-01
2017-12-31

Den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

29 195

16 747

26 593

18 247

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-49 928

-11 949

–

-3 108

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

53 876

–

-39 097

-5 251

33 143
22 986

4 798
12 977

-12 504
68 776

9 888
12 977

56 272

–
22 865

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens
början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

143
56 272

17 775
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KASSAFLÖDESANALYS

MODERBOLAG KSEK
Perioden startar:
Perioden avslutar:
Den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

2018-01-01
2018-09-30

2017-01-01
2017-09-30

2018-07-01
2018-09-30

2017-01-01
2017-12-31

-854

5 267

-789

7 022

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

–

-5 000

–

–
-30 317

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

796

–

265

–
23 342

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens
början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

-58
66

267
19

-524
532

–
47
19

–
8

–
286

–
8

–
66
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Tankfartyget Katelina vid lossning av miljödiesel
till Smart´s bränsleterminal i Trelleborg
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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. Bolagets 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
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.
Kostnaderna för det importerade bränslet är i USD och för att fastställa inköpspriset i SEK så använder koncernen sig av
terminssäkringar. Terminssäkringen genomförs vid varje inköp och löper i takt med kredittiden på leverantörsfakturorna.
Koncernen tillämpar ej säkringsredovisning.
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
Huvuddelen av intäkterna kommer från den inhemska svenska bränslemarknaden och där finns riskfaktorer såsom den
allmänna konjunkturen, skatter m.m.
Koncernens 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.
Transaktioner med närstående
Under perioden har inga transaktioner på ej marknadsmässiga villkor med närstående ägt rum.
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Övriga upplysningar
Denna rapport har ej granskats av bolagets
revisor från revisionsbolaget KPMG.
Nästa rapport blir Q4 (Bokslutskommunike´n) och publiceras 28 februari 2019.
Smart Energy´s aktie är upptagen till handel på NGM Nordic i Stockholm och handlas
under kortnamnet (SEGR),
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