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Till bolagsstämman i Smart  Energy Sweden  Group AB (publ), org. nr 556756-4611 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Inge uttalanden görs 
Jag har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Smart  Energy Sweden  Group AB (publ) för år 
2019. 

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden kan jag inte uttala mig om huruvida årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen eller om den ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Jag kan 
inte heller uttala mig om huruvida förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Som en följd av uttalandet ovan kan jag varken till- eller avstyrka därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 
Jag har inom ramen för min revision har jag identifierat en mängd transaktioner som medför osäkerhet i årsredovisningen 2019. Dessa brister 
berörs i förvaltningsberättelsen enligt föjlande. 

Koncernen redovisar i balansräkningen per 31 december 2019 en fordran på 24 mkr på  Capital Conquest  AB (publ) samt en finansiell tillgång 
på 25 mkr i form av fordran för kommande förvärv av preferensaktier i  Capital Conquest  AB (publ). Det framgår av förvaltningsberättelsen att  
Capital Conquest  AB (publ) påförts en sanktionsavgift på 25 miljoner kronor enligt ett beslut av Finansinspektionen. Det framgår också av 
förvaltningsberättelsen att styrelsen har gjort bedömningen att det inte finns anledning att befara att sanktionsavgiften äventyrar koncernens 
placeringar i  Capital Conquest  AB (publ). Vidare framgår att att  Capital Conquest  AB (publ) har meddelat att man ska överklaga 
Finansinspektionens beslut. Jag har inte haft tillgång till tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att ta ställning till de ovan nämnda 
tillgångarnas värde per 31 december 2019 såsom värdena har redovisats i balansräkningen för koncernen eller till den bedömning som styrel-
sen har redovisat i förvaltningsberättelsen avseende att det inte finns anledning att befara att sanktionsavgiften påverkar koncernens place-
ringar i  Capital Conquest  AB (publ). 

Balansräkningen innehåller övriga fordringar avseende pågående tvister gentemot tidigare företrädare med närstående bolag, vilka redovisas 
till ett värde om totalt 10,5 mkr. Det föreligger även två stämningar gentemot bolaget av två tjänsteleverantörer för vilka inga reserveringar har 
gjorts för dessa tvisteärendendär motparterna yrkar på cirka 7 mkr i ersättning från bolaget. Jag har inom ramen för min revision av 
balansräkningen inte erhållit tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att ta ställning till redovisningen av dessa tvisteärenden. 

Såsom framgår av revisionsberättelsen för dotterbolaget Smart  Energy Fuels  AB har jag uttalat att årsredovisningen 2019 har brister 
hänförliga till en transaktion med  Capital Conquest  AB (publ) som medför att koncernens Nettoomsättning och Kostnad för handelsvaror 
redovisas med ett för högt belopp om 80 mkr. Transaktionen har ingen resultateffekt. Detta förhållande avspeglas även i 
koncernresultaträkningen, men är här inte lika väsentligt i förhållande till koncerens samlade resultaträkning. Det har av samma 
revisonsberättelse även framgått att jag inte har haft tillräckliga och ändamålsenliga revisionbevis för att kunna ta ställning till riktigheten i de 
bedömningar som styrelsens i dotterbolaget har gjort avseende möjligheter till minskad reduktionspliktsavgift och den gjorda reserveringen. 

Som framgår av förvaltningsberättelsen har bolagen i koncernen en finansiering som grundar sig på fakturabelåning och fakturaköp. Jag har 
inte haft tillräckliga och ändamålsenliga revisionbevis för att kunna ta ställning till riktigheten i koncernerns redovisningen av denna 
finnansiering. Dessa förhållanden innebär att inte kan uttala mig om huruvida koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

Ovanstående medför även att bokfört värde, 120 mkr, i moderbolagets balansräkning, på aktier i dotterbolaget Smart  Energy Fuels  AB, kan 
ifrågasättas om hela kostnaden, 49 mkr, för reduktionsavgiften kommer att belasta resultat och ställning under 2020. Hänförlig koncernmässig 
goodwill uppgår till ca 3 mkr för det aktuella dotterbolaget, Smart  Energy Fuels  AB. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden. 

På grund av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för 
uttalanden kunde jag inte inhämta tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis som grund gör mina uttalanden avseende denna 
årsredovisning. 

Iv  

Revisionsberättelse  Smart Energy Sweden Group AB (publ), org.  nr  556756-4611, 2019 1 (3) 



Jag måste också förse styrelsen med ett uttalande om att jag har följt 
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla 
relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka mitt 
oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder. 

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer jag 
vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive 
de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som 
därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Jag 
beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller 
andra författningar förhindrar upplysning om frågan. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Inga uttalanden görs respektive uttalande 
Utöver det uppdrag jag har haft att utföra en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Smart  Energy Sweden  Group AB (publ) för år 2019 samt har haft i uppdrag att utföra 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden kan jag varken till- eller avstyrka att att bolagsstämman 
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden avstyrker jag att bolagsstämman beviljar den tidigare verkställande 
direktören, Fredrik Johansson, ansvarfrihet och jag kan varken av- eller tillstyrka styrelsens ledamöter och den nuvarande verkställande 
direktören, Jesper Starander, ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Jag tillstyrker att bolagsstämman beviljar övriga personer, som under 
räkenskapsåret innehaft befattningar som styrelseledamöter respektive verkställande direktör, ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Det framgår av min Rapport om årsredovisningen att jag inte kan uttala mig om huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets 
resultat och ställning samt att jag varken kan till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Som framgår av förvaltningsberättelsen har bolagets före detta verkställande direktör, Fredrik Johansson, under räkenskapsåret 2019 handlat 
i strid med sina befogenheter och bolagets bolagsordning i samband med förvärvet av en aktiepost i Smart  Logistics  AS. Agerandet resulte-
rade i en förlust på cirka 1,6 mkr när aktieposten i en efterföljande transaktion avyttrades till ett av Fredrik Johansson närstående bolag, Ener-
gifonden Sverige AB. Genom transaktionerna med denna för bolaget verksamhetsfrämmande egendom uppkom en skada i form av en förmö-
genhetsminskning för bolaget. 

Som vidare framgår av förvaltningsberättelsen har bolaget inom loppet av några månader kostnadsfört och erlagt två avgångsvederlag till före 
detta verkställande direktören, Fredrik Johansson. Mot bakgrund av att det andra avgångsvederlaget utgått efter en anställning på 50 procent 
under en kort tid kan detta ha belastat bolaget med en oskälig kostnad. Bolagets skattemässiga hantering av kostnader för Fredrik Johansson 
med närstående bolag kan även ifrågasättas och behöver utredas ytterligare. 

Moderbolaget och dess dotterbolag har under räkenskapsåret lånat ut betydande medel till  Capital Conquest  AB (publ) samt genomfört utbe-
talning för investering i detta bolag. Styrelsen har inte presenterat en analys att investerade belopp utgör en överskottslikviditet i koncernen. 
Utlåningen är inte säkerställd med några formella säkerheter. 

Bolaget har under räkenskapsåret betalat emissionskostnader på väsentliga belopp till bolaget  Capital Conquest  AB (publ). Någon upphand-
ling av tjänsterna med offert eller annan prisjämförelse från andra leverantörer har inte presenterats för mig. Det föreligger enligt min bedöm-
ning en risk för att fakturerat belopp överstiger marknadspriset på erhållna tjänster, vilket kan ha medfört en omotiverad förmögenhetsminsk-
ning för bolaget. 

Det framgår av förvaltningsberättelsen att bolaget den 19 juli har 2019 ingått ett avtal med  Capital Conquest  AB (publ) som har inneburit utlå-
ning till samma bolag samt att styrelsen har bedömt att lånet är förenligt med bestämmelserna om låneförbud och värdeöverföringar i aktiebo-
lagslagen.  Capital Conquest  AB (publ) har i nära tidsmässigt samband med detta avtal om utlåning förvärvat aktier i bolaget. Vidare framgår 
av förvaltningsberättelsen att bolaget har tecknat preferensaktier i  Capital Conquest  AB (publ) och att styrelsen vid teckningen har gjort 
samma bedömning avseende förenligheten med bestämmelserna i aktiebolagslagen som gjordes beträffande avtalet den 19 juli 2019. Härtill 
framgår att bolaget den 22 juli 2019 har gett ut vederlagsfria teckningsoptioner till  Capital Conquest  AB (publ). Bedömningarna avseende 
huruvuda transaktionen är förenlig med bestämmelserna i aktiebolagen innefattar bland annat bedömningar av om  Capital Conquest  AB (publ) 
har haft återbetalningsförmåga för hela lånet vid tidipunkten då detta lämnades, om undantaget för kommersiella lån i 21 kap 1 ABL är tillämp-
ligt och om lånet har använts för att finansiera förvärvet av aktier i det överordnade bolaget. Jag har inte kunnat inhämta tillräckliga och ända-
målsenliga revisionsbevis för att kunna avgöra om transaktionerna är förenliga med aktiebolagens regler om låneförbud respektive värdeöver-
föringar på det sätt som styrelsen har bedömt eller om den står i strid dessa bestämmelser. 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Övriga upplysningar 

Utan att det påverkar mina uttalanden enligt ovan vill jag fästa uppmärksamheten på att under det efterföljande räkenskapsåret har NGM-
börsens diciplinnämnd beslutat att avnotera bolaget från  Nordic  SME senast den 17 juli 2020. Jag hänvisar till vad som framgår av beslutet 
avseende skälen till avnoteringen. 

Moderbolaget med dotterbolag har under 2020 överfört likvida medel till väsentliga belopp till  Capital Conquest  AB (publ). Om  Capital 
Conquest  AB (publ) behöver erlägga sanktionsavgift på 25 mkr och/eller dotterbolaget Smart  Energy Fuels  AB inte kan undgå att betala full 
reduktionsavgift, på 49 mkr, kan moderbolaget och koncernen påverkas väsentligt. 

Göteborg den2juni 2020 

Fredrik Waern 

Auktoriserad revisor 
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