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Styrelsen för ENERGIFONDEN SVERIGE AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2018. 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

Energifonden Sverige AB har säte i Orust kommun. Bolaget är sedan december 2017 moderbolag till de 
tre nybildade och helägda dotterbolagen Energifonden Sverige 1 AB (Publ) 559144-2099, Energifonden 
Sverige 2 AB (Publ) 559144-2107 och Energifonden Sverige 3 AB (Publ) 559144-2115. 

Bolaget äger 38% av aktierna i Smart  Energy Sweden  Group AB 556756-4611 som är moderbolag i 
Smart  Energy-koncernen, en energikoncern i stark tillväxt. 

Bolagen i Smart  Energy-koncernen bedriver försäljning av bränslen både via bulkleveranser samt via 
egendesignade tankstationer. Tankstationema består av en containerlösning som placeras ovan jord. 

I Smart  Energy-koncernen ingår även Pallas Group AB (pub!) med dotterbolag som äger två st 
bunkerfartyg, M/T Pallas och M/T Pallas Glory. 

Smart  Energy-koncernen sysselsätter cirka 25 personer iland och cirka 30 personer ombord på fartygen. 

Bolagets VD, Fredrik Johansson, har tillika varit anställd som VD i Smart  Energy-koncernen och 
uppburit lön därifrån. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Koncernen har i april 2018 genom de ovan nämnda helägda dotterbolagen upptagit obligationslån med 
löptider på 3-5 år uppgående till 15,5 Mkr. Dessa medel skall investeras för god avkastning inom 
energisektorn och har under del av 2018 varit utlånade till Smart  Energy-koncernen till marknadsmässiga 
villkor med fullgod säkerhet. 

Bolaget har sedan januari 2017 fram till oktober 2018 varit moderbolag till Smart  Energy-koncernen 
med en ägarandel om ca 51-55% men därefter uppgår ägarandelen till ca 38%. Dessa förändringar i 
ägarandelen innebär att innehavet i Smart  Energy-koncernen fr o m oktober redovisas som innehav i 
intressebolag istället för koncernbolag med minoritetsintresse. Förändringen innebär att Smart  
Energy-koncernens omsättning och balansräkning därför inte konsolideras i Energifondens 
koncernredovisning för perioden 2018-10-01--2018-12-31. 

Den minskade ägarandelen har skett i två steg, dels i samband med en riktad nyemission om 68 miljoner 
aktier vid förvärvet av Sollebrunns Oljeservice AB i juni 2018(25% av köpeskillingen), och dels i 
oktober 2018 då 87 miljoner aktier försåldes till GEM Global  Yield Fund.  
Förvärvet av Bränslebolaget Sollebrunns Oljeservice AB innebär att Smart  Energy-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. 

Under året har två stycken etablerade bensinstationer belägna i Bjuv samt Vitaby förvärvats och 
profilerats om till SMART. Stationen i Bjuv förvärvades 15 februari 2018 och stationen i Vitaby 
förvärvades 8 mars 2018. Nya SMART-stationer har etablerats på orterna Hällevik, Töllsjö och Sätila. 
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Ytterligare sex stycken tankstationer har förvärvats genom förvärvet av bränslebolaget Sollebrunns 
Oljeservice AB, vilka har profilerats om till SMART-stationer. 

Den nära etableringen av nya SMART-stationer i orterna Tving, Hammenhög samt Näsviken har 
fortskridit och kommer att etableras under första kvartalet 2019. 

Sollebrunns Oljeservice AB har tecknat ett nytt kreditavtal på totalt 60 miljoner kronor med ett större 
nordiskt kreditmarknadsbolag. Smart  Energy Sweden Fuels  AB har ingått ett finansieringsavtal gällande 
lagerfinansiering med ett större finansbolag. 

Ledningen beslutade att inte förlänga sysselsättningsavtalen med tankfartygen Pallas och Pallas Glory 
utan istället hyra in större externt tonnage på spotmarknaden för att bespara Smartkoncernen cirka 9 
miljoner på årsbasis från och med 1 juni 2018. 

Ytterligare cisterner hyrdes in på längre period i Trelleborgs hamn och SMART's egna terminal 
expanderar samt byggdes om för att anpassas till att möta kommande krav gällande iblandning av 
fossilfria bränslen enligt nya reduktionsplikten som trädde i kraft 1 juli 2018. 

Under slutet av året förekom laster med produkt som ej gick att prissäkra på vanligt sätt utan endast 
genom fastprismodellen. Detta bidrog till att dessa fick säljas med förlust om cirka 10 miljoner kronor 
när marknadspriset sjönk kraftigt under slutet av året. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Smart  Energy-koncernen består idag av tre verksamhetsområden; bensinstationer, bulkförsäljning av 
bränslen, samt import, transport och lagring av bränslen. Bolaget avser att växa och förvärva verksamhet 
inom transport/lagring av bränslen för att skapa bästa möjliga intjäning och avkastning och trygghet för 
aktieägare och andra finansiärer på lång sikt. 
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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 och 
dess intressebolag erbjuder stora möjligheter, men innebär också betydande risker. Verksamheten 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 och dess intressebolag fortfarande 
befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. Koncernen och dess intressebolag utgör vidare en 
mindre organisation och är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner. 

Finansiella risker 
Koncernen och dess intressebolag 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. 

Den typ av verksamhet som Smart  Energy-koncernen bedriver är starkt likviditetskrävande vilket 
innebär att bolagen är beroende av stora rörelsekrediter. Skulle dessa inte förnyas eller sägas upp av 
någon anledning skulle koncernen och dess intressebolag sannolikt hamna i likviditetsbrist. 

Mer specifikt är också Smart  Energy-koncernen mycket beroende av priset på råolja som i sin tur 
prissätter priset på bensin och diesel samt biobränslen till stor del. Smart  Energy-koncernen tillämpar  
hedging  (prissäkring) av de olika bränslen som köps in. och Smart  Energy-koncernen har ingått avtal 
med ett tradingbolag gällande  hedging  av bränslepriset men som också tillåter att Smart  
Energy-koncernen kan köpa på  spot-pris genom så kallade  triggers  vid särskilda tillfällen. 

Valutarisker 
Smart  Energy-koncernen 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, 
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kunder, företagsförvärv, kvalificerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, 
framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk. 

Tillgången på fossilfria bränslen är begränsad och för vissa även mycket begränsad. Detta pga den sakta 
utbyggnationen inom raffinaderier som tillverkar biobränslen vilket beror på de kortsiktiga politiska 
beslut kring hur man skall hantera vissa biobränslen och dess hållbarhet. Miljöpolitiska mål och 
godkännandet av vissa biobränslen gör att bränslebolag i Sverige kommande år står inför utmaningar då 
tillgången på fossilfria bränslen är mycket begränsad vilket pressar upp priserna på dessa produkter. 
Samtidigt gör det att marginalerna ökar för de bolag som har tillgång till dessa typer av godkända 
biobränslen. 

Smart  Energy-koncernen teknologirisker är begränsade. Dock utvecklas tankstationema hela tiden och 
stort fokus läggs på att undvika  skimming  av kortautomaterna med uppdatering av programvara samt 
hårdvara för att ligga steget före i teknologi och undvika stöld av bränslen på koncernens tankstationer. 

Ovan nämnda risker utgör ett sammanfattande urval av risker och osäkerhetsfaktorer, som har betydelse 
för koncernens och dess intressebolags verksamhet eller en investering i Smart  Energy-koncernens aktie. 

Känslighetsanalys 
Huvuddelen av intäkterna i Smart  Energy-koncernen kommer från den inhemska svenska 
bränslemarknaden och där finns riskfaktorer såsom den allmänna konjunkturen, skatter m.m. 

Koncernens och dess intressebolags framtida intjäningsförmåga är till viss del även knuten till 
framgången i att finna gas och olja i de projekt som Smart  Energy-koncernen 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 året har inga transaktioner på ej marknadsmässiga villkor med närstående ägt rum. 

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 

Smartkoncemen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. SMART-stationerna 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. 
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Flerårsöversikt (tkr) 

Koncernen 2018 2017 

Nettoomsättning 641 642 554 125 
Resultat efter finansiella poster 28 142 -7 244 

Soliditet (%) 76 28 
Likvida medel 24 121 28 702 

Moderbolaget 

Nettoomsättning 

Resultat efter finansiella poster 
Soliditet (%) 
Likvida medel 

2018 2017 2016 2014/15 
(18 mån) 

1 304 67 0 778 

-3 468 -64 -7 904 46 352 

96 96 94 91 

6 916 4 216 25 818 34 297 

Förändring av eget kapital 
Aktie- Annat eget kapital 

Koncernen kapital inkl. årets resultat 

Belopp vid årets ingång 100 000 33 946 974 

Förskjutning 3 056 306 
Utdelning -1 000 000 
Tillskott 

Omklassificering till 
intressebolag 
Arets resultat 17 415 710 
Belopp vid årets utgång 100 000 53 418 990 

Aktie- Balanserat 
Moderbolaget kapital resultat 

Belopp vid årets ingång 100 000 39 347 374 
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma: 34 312 

'Vets  resultat 
Belopp vid årets utgång 100 000 39 381 686 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets förlust 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

Minoritets-
intresse Totalt 

50 071 191 84 118 165 
-3 056 306 0 

-1 000 000 
13 223 818 13 223 818 

-60 238 703 -60 238 703 
17 415 710 

0 53 518 990 

Årets 
resultat Totalt 

34 312 39 481 686 

-34 312 0  
-3 464 427 -3 464 427 
-3 464 427 36 017 259 

38 381 686 
-3 464 427 
34 917 259  

34 917 259 

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

Not 2018-01-01 
-2018-12-31 

2017-01-01 
-2017-12-31  

Nettoomsättning 1 641 641 875 554 124 631 

Punktskatter -123 815 634 -226 490 627 

Övriga rörelseintäkter 56 900 465 859 
517 883 141 328 099 863 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 0 -15520 471 

Handelsvaror -438 535 240 -270 668 850 

Övriga externa kostnader -42 463 138 -10 187 792 

Personalkostnader 2 -15 634 272 -19 499 140 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -13 516 079 -12 795 724 

Andelar i intresseföretags resultat -20 862 155 0 

Övriga rörelsekostnader 0 -1189 283 

-531 010 884 -329 861 260 

Rörelseresultat -13 127 743 -1 761 397 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag 44 640 071 5 892 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 776 690 796 883 

Räntekostnader och liknande resultatposter -5 147 140 -6 285 306 
41 269 621 -5 482 531 

Resultat efter finansiella poster 28 141 878 -7 243 928 

Resultat före skatt 28 141 878 -7 243 928 

Skatt på årets resultat 0 -329 612 

Uppskjuten skatt 149 750 23 971 

Årets resultat 28 291 630 -7 549 569 

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 17 415 710 -3 481 350 

Hänförligt till innehav utan bestämmande 
inflytande 10 875 920 -4 068 215 
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Koncernens 
Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

Not 2018-12-31 2017-12-31 

liknande arbeten 5 0 202 544 
Goodwill 6 0 17 438 913 

0 17 641 457  

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 3 0 0 
Fartyg 7 0 130 557 783 
Tankbilar, tankstationer och övriga materiella 
anläggningstillgångar 8 596 279 29 800 106 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 9 250 000 1 115 112 

846 279 161 473 001 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 11, 13 44 695 671 0 
Andra långfristiga fordringar 12 0 21 646 

44 695 671 21 646 
Summa anläggningstillgångar 45 541 950 179 136 104 

Omsättningstillgångar 

Varulager ni ni 

Färdiga varor och handelsvaror 0 15 232 129 
0 15 232 129 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 0 68 096 975 
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 110 789 0 
Aktuella skattefordringar 5 335 0 
Övriga fordringar 107 236 1 701 576 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 992 108 1 844 348 

1 215 468 71 642 899 

Kortfristiga placeringar 
Övriga kortfristiga placeringar 0 1 219 362 
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Koncernens Not 

Balansräkning 

2018-12-31 2017-12-31 

0 1 219 362 

Kassa och bank 24 121 495 28 702 531 

Summa omsättningstillgångar 25 336 963 116 796 921 

SUMMA TILLGÅNGAR 70 878 913 295 933 025 
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Koncernens 
Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Eget kapital hänförligt till moderfciretagets 
aktieägare 

Not 2018-12-31 2017-12-31  

Aktiekapital 100 000 100 000 

Annat eget kapital inklusive årets resultat 53 418 990 33 946 974 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 53 518 990 34 046 974 

Innehav utan bestämmande inflytande 

Innehav utan bestämmande inflytande 0 50 071 191  

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresset 0 50 071 191 

Summa eget kapital 53 518 990 84 118 165 

Avsättningar 
Avsättningar för uppskjuten skatt 127 544 255 950 

127 544 255 950 

Långfristiga skulder 

Obligationslån 14 15 470 000 1 890 000 

Skulder till kreditinstitut 14 648 448 87 093 681 

Övriga skulder 14 487 071 617 340 

16 605 519 89 601 021 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 60 000 49 363 172 

Leverantörsskulder 157 062 38 488 293 

Aktuella skatteskulder 0 166 440 

Övriga skulder 44 301 20 580 624 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 365 497 13 359 360 

626 860 121 957 889 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 70 878 913 295 933 025 
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Koncernens 
Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Not 2018-01-01 
-2018-12-31 

2017-01-01 
-2017-12-31 

Resultat efter finansiella poster 28 141 878 -7 243 928 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 15 -10 261 837 13 704 279 
Betald skatt -273 676 -52 156 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 17 606 365 6 408 195 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Förändring av varulager och pågående arbeten -46 524 878 2 549 780 

Förändring av rörelsefordringar -67 486 886 17 741 610 

Förändring av rörelseskulder 186 709 997 -3 474 011 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 90 304 598 23 225 574 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -35 470 991 0 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -23 808 893 -13 852 098 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 504 400 
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan -79 593 185 3 656 505 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 1 392 

-138 873 06 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 9 -9 689 801 

Finansieringsverksamheten 
Nyemission 13 223 818 0 

Upptagna lån 31 763 616 0 

Amortering av lån 0 -10 847 630 

Utbetald utdelning -1 000 000 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 43 987 434 -10 847 630 

Årets kassaflöde -4 581 037 2 688 143 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början 28 702 532 25 818 474 

Kursdifferens i likvida medel 
Kursdifferens i likvida medel 0 195 915 
Likvida medel vid årets slut 24 121 495 28 702 532 
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Moderbolagets 
Resultaträkning 

Not 2018-01-01 2017-01-01 
-2018-12-31 -2017-12-31  

Nettoomsättning 4 1 303 891 67 274 

Övriga rörelseintäkter 56 900 84 734 

1 360 791 152 008 

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror -966 556 0 

Övriga externa kostnader -1 368 093 -280 070 

Personalkostnader 2 0 0 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -70 026 -70 027 

-2 404 675 -350 097 

Rörelseresultat -1 043 884 -198 089 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag -2 376 440 5 892 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 174 526 

Räntekostnader och liknande resultatposter -48 103 -46 739 

-2 424 543 133 679 

Resultat efter finansiella poster -3 468 427 -64 410 

Bokslutsdispositioner 4 000 108 958 

Resultat före skatt -3 464 427 44 548 

Skatt på årets resultat 0 -10236 

Årets resultat -3 464 427 34 312 
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Moderbolagets 
Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2018-12-31 2017-12-31  

Inventarier, verktyg och installationer 8 596 279 666 305 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 9 250 000 0 

846 279 666 305 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 10 1 500 000 36 568 320 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 11,13 26 308 320 0 

Andra långfristiga fordringar 12 0 5 863 

27 808 320 36 574 183 

Summa anläggningstillgångar 28 654 599 37 240 488 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 106 904 84 103 

Fordringar hos koncernföretag 1 312 246 0 

Aktuella skattefordringar 5 335 0 

Övriga fordringar 34 106 395 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 27 850 

1 458 591 112 348 

Kassa och bank 6 916 951 4 216 246 

Summa omsättningstillgångar 8 375 542 4 328 594 

SUMMA TILLGÅNGAR 37 030 141 41 569 082 
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Moderbolagets 
Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bandet eget kapital 

Not 2018-12-31 2017-12-31  

Aktiekapital 100 000 100 000 

100 000 100 000 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 38 381 686 39 347 374 

Årets resultat -3 464 427 34 312 
34 917 259 39 381 686 

Summa eget kapital 35 017 259 39 481 686 

Obeskattade reserver 596 000 600 000  

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 14 648 448 721 771 

Övriga skulder 14 487 071 617 340 

Summa långfristiga skulder 1 135 519 1 339 111 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 60 000 48 000 

Leverantörsskulder 157 062 69 782 

Aktuella skatteskulder 0 3 180 

Övriga skulder 44 301 2 323 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 000 25 000 

Summa kortfristiga skulder 281 363 148 285 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 030 141 41 569 082 
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Moderbolagets 
Kassaflödesanalys 

Not 2018-01-01 2017-01-01 
-2018-12-31 -2017-12-31 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -3 468 427 -64 410 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 15 2 446 466 64 135 

Betald skatt -8 515 -15 195 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -1 030 476 -15 470 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av kortfristiga fordringar -1 335 045 5 080 344 

Förändring av kortfristiga skulder -6010 -47666 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 371 531 5 017 208 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -250 000 0 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -26 561 036 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 6 383 560 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 133 560 -26 561 036 

Finansieringsverksamheten 
Amortering av lån -61 324 -58 400 

Utbetald utdelning -1 000 000 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 061 324 -58 400 

Årets kassaflöde 2 700 705 -21 602 228 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början 4 216 246 25 818 474 

Likvida medel vid årets slut 6 916 951 4 216 246 
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Noter 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

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. 

För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer. 

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 
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt. 

Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt 
redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad. 

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 förväntade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. 
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Intresseföretag och Gemensamt styrt företag 
Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande 
inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer 
än 50 % av rösterna i ett annat företag. 

Gemensamt styrt företag är en juridisk person som två eller flera parter enligt ett avtal utövar ett 
gemensamt bestämmande inflytande över. 

Redovisning av intresseföretag 
Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt anskaffningsvärdemetoden. Metoden 
innebär att andelen i intresseföretag tas upp till anskaffningsvärde i balansräkningen. Erhållen utdelning 
från intresseföretag redovisas som intäkt i resultaträkningen. 

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 elimineras i koncernresultaträkningen. 

Omräkning av utländska dotterföretag 
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i 
balansräkningen har omräknas till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till 
genomsnittskurs under räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas direkt i eget kapital. 

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 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
Goodwill 

20-33% 
10%  

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera 
ekonomiska fördelar. 

Bolaget har gjort bedömningen att de förvärvade goodwillpostema 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. 
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Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 5-7% 

Andelar i olje- och gaskällor 14% 

Fartyg 1,67 - 20% 

Tankbilar, tankstationer och övriga materiella 
anläggningstillgångar 6-20% 

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 utgöra underlag till 
nedskrivningsprövningar. 

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. Bolaget har för innevarande år inga finansiella 
leasingavtal. 

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. 
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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. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 

Likvida medel 
Banktillgodohavanden 

Not 1 Punktskatter 
Koncernen 

Omsättningen innefattar punktskatter avseende energi- och koldioxidskatt, för 2018 uppgående till 123 
814 624 (f g år 226 490 672) kr. 

Not 2 Medelantalet anställda 
Koncernen 

Medelantalet anställda 

Antalet anställda vid årets slut var 0 (f g år 31). 

Moderbolaget 

Medelantalet anställda 

Moderbolaget saknar anställd personal. 

2018 2017 

25 31 

2018 2017 

0 
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Not 3 Byggnader och mark 
Koncernen 
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2018-12-31 2017-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 0 0 
Förvärv av rörelse 3 345 236 0 
Avyttring av rörelse -3 345 236 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 

Ingående avskrivningar 0 
Årets avskrivningar -113 440 0 
Avyttring av rörelse 113 440 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 

Utgående redovisat värde o o 

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Moderbolaget 

2018 2017  

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag i 
koncernen (%) 75 0 
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen (%) 0 0 

75 0 

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 1 026 195 0 
Avyttring/Förvärv av rörelse -1 026 195 1 026 195 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 1 026 195 

Ingående avskrivningar -823 651 0 
Årets avskrivningar -67 295 -89 727 
Avyttring/Förvärv av rörelse 890 946 -733 924 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -823 651 

Utgående redovisat värde 0 202 544 
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Not 6 Goodwill 
Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 23 124 525 0 
Inköp 34 650 932 0 
Förvärv av rörelse 0 23 124 525 
Avyttring av rörelse -57 775 457 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 23 124 525 

Ingående avskrivningar -5 685 612 0 
Förvärv av rörelse 9 058 824 -3353 159 
Årets avskrivningar -3 373 212 -2 332 453 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -5 685 612 

Utgående redovisat värde 0 17 438 913 

Not 7 Fartyg 
Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 171 486 106 0 
Inköp 1 186 202 3 392 688 
Avyttring/Förvärv av rörelse -179 123 232 163 990 176 
Valutakursförändringar 6 450 924 4 103 242 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 171 486 106 

Ingående avskrivningar -40 928 323 0 
Avyttring/Förvärv av rörelse 48 473 073 -32 510 476 
Årets avskrivningar -5 848 589 -7 497 001 
Valutakursförändringar -1 696 161 -920 846 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -40 928 323 

Utgående redovisat värde 0 130 557 783 
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 
Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 38 674 415 1 050 400 
Inköp 8 101 242 10 701 363 
Försäljningar/utrangeringar -599 172 -570 000 
Förvärv av rörelse -51 043 623 27 492 652 
Avyttring/ av rörelse 5 917 538 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 050 400 38 674 415 

Ingående avskrivningar -8 874 309 -314 068 
Försäljningar/utrangeringar 160 923 58 718 
Förvärv av rörelse 0 -5 827 134 
Årets avskrivningar -4 056 829 -2 791 825 
Avyttring av rörelse 12 316 094 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -454 121 -8 874 309 

Utgående redovisat värde 596 279 29 800 106 

Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 1 050 400 1 050 400 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 050 400 1 050 400 

Ingående avskrivningar -384 095 -314 068 
Årets avskrivningar -70 026 -70 027 
Utgående ackumulerade avskrivningar -454 121 -384 095 

Utgående redovisat värde 596 279 666 305 

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 
Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31 

Pågående nybyggnationer av tankstationer 0 1 115 112 
Förrådsbyggnation 250 000 0 

250 000 1 115 112 

Moderbolaget 

Förrådsbyggnation 250 000 0 
250 000 0 

2018-12-31 2017-12-31 
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Not 10 Andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 

2018-12-31 2017-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 36 568 320 0 

Inköp 0 36 561 036 

Försäljningar/utrangeringar -8 760 000 0 

Omklassificeringar -26 308 320 7 284 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 500 000 36 568 320 

Ingående nedskrivningar -5 892 

Återförda nedskrivningar 0 5 892 

Omklassificeringar 0 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 

Utgående redovisat värde 1 500 000 36 568 320 

Not 11 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 0 0 

Omklassificeringar 44 695 671 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 44 695 671 0 

Utgående redovisat värde 44 695 671 0 

Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 0 0 

Omklassificeringar 26 308 320 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 308 320 0 

Utgående redovisat värde 26 308 320 0 
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Not 12 Andra långfristiga fordringar 
Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 21 646 19 935 

Tillkommande fordringar 1 311 

Avgående fordringar -21 646 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 21 246 

Utgående redovisat värde 0 21 246 

Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 5 863 19 935 

Tillkommande fordringar 0 0 

Avgående fordringar -5 863 -14 072 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 5 863 

Utgående redovisat värde 0 5 863 

Not 13 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Koncernen 

Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört 
Namn andel andel andelar värde 

Smart  Energy Sweden  Group 
AB 37,99 37,99 262 915 712 44 695 671 

44 695 671 

Smart  Energy Sweden  Group 
Org.nr Säte 

Eget 
kapital Resultat 

AB 556756-4611 Göteborg 105 907 352 14 407 119 

Moderbolaget 
Kapital- Rösträtts- Antal Bo kW rt 

Namn andel andel andelar värde 

Energifonden Sverige 1 AB 
(Publ) 100% 100% 1 000 500 000 

Energifonden Sverige 2 AB 
(Publ) 100% 100% 1 000 500 000 

Energifonden Sverige 3 AB 
(Publ) 100% 100% 1 000 500 000 

Smart  Energy Sweden  Group 
AB 37,99% 37,99% 262 915 712 26 308 320 

27 808 320 
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Eget 
Org.n r Säte kapital Resultat 

Energifonden Sverige 1 AB 
(Pub I) 559144-2099 Göteborg 476 068 -23 932 

Energifonden Sverige 2 AB 
(Publ) 559144-2107 Göteborg 348 930 -151 070 

Energifonden Sverige 3 AB 
(Publ) 559144-2115 Göteborg 320 927 -179 073 

Smart  Energy Sweden Group 
AB 556756-4611  Göteborg 158 356 938 3 748 292 

Not 14 Långfristiga skulder 
Koncernen 

Samtliga långfristiga skulder skall betalas inom 5 år. 

Moderbolaget 

Samtliga långfristiga skulder skall betalas inom 5 år. 

Not 15 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31 

Avskrivningar 13 516 079 12 795 725 
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0 908 554 
Förlust vid försäljning av rörelse -44 640 071 0 
Resultatandelar i intresseföretag 20 862 155 0 

-10 261 837 13 704 279 

Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 

Avskrivningar 70 026 70 027 
Nedskrivning/återförd nedskrivning 0 -5 892 
Förlust vid försäljning av aktier i dotterbolag 2 376 440 0 

2 446 466  64 135  

Not 16 Upplysningar om finansiella instrument 
Koncernen 

Kostnaderna för Smartkoncernens importerade bränsle är i USD och för att säkerställa inköpspriset i 
SEK så använder koncernen sig av terminssäkringar. Terminssäkringen genomförs vid vade inköp och 
löper i takt med kredittiden på leverantörsfakturan. Koncernen tillämpar ej säkringsredovisning. 
Nedan visas nominellt värde och verkligt värde på terminsaffärerna 
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2017-12-31  

Nominellt värde 0 9 030 791 
Verkligt värde 0 8 755 435 

0 17 786 226 

Not 17 Eventualförpliktelser 
Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31 

Borgen för dotterbolag 15 815 498 240 000 
15 815 498 240 000 

Moderbolaget 

Borgen för dotterbolag 

Not 18 Ställda säkerheter 
Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31 

15 815 498 240 000 
15 815 498 240 000 

2018-12-31 2017-12-31  

Företagsinteckning 0 19 900 000 
Tillgångar med äganderättsförbehåll 596 279 10 363 480 
Fartygsinteckningar 0 126 572 500 
Pant i fordringar,lager och övriga tillgångar 0 76 700 645 
Pant i aktier 0 14 668 000 
Andra ställda säkerheter 0 302 550 

596 279 248 507 175 

Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31  

Tillgångar med äganderättsförbehåll 596 279 666 305 
596 279 666 305 
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Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsarets slut 
Moderbolaget 

Efter räkenskapsårets utuang har styrelsens ordförande Karl-Erik Johansson avlidit. 

Orust 2019-06-19 

921 
Fredrik Johansson 

Ordförande 

/N. /- 

/Finn Johnsson 

Revisorspateckning 

Min revisionsberättelse har lämnats 

Fredrik Waern 
Auktoriserad revisor 

Hans Sehedin 
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Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Moderbolaget 

Efter räkenskapsårets utgång har styrelsens ordförande Karl-Erik Johansson avlidit. 

Orust 2019-06-19 

Fredrik Johansson 

Ordförande 

Finn Johnsson 

Revisorspåteckning 

Min revisionsberättelse har lämnats 

Fredrik Waern 
Auktoriserad revisor 

Hans Sehedin 
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Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Moderbolaget 

Efter räkenskapsårets utgång har styrelsens ordförande Karl-Erik Johansson avlidit. 

Orust 2019-06-19 

Fredrik Johansson 
Ordförande 

Hans Schedin 

Finn Johnsson 

Revisorspåtecluting 

7  Min revisionsberättelse har lämnats 7.-d ( 74) il 

Fredrik Waern 
Auktoriserad revisor 
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Till bolagsstämman i Energifonden Sverige AB, org. nr 556759-5458 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Energifonden Sverige AB för år 2018. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
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 mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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 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. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.  

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam 
ansvarig för mina uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Energifonden 
Sverige AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

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 mina uttalanden. 

Styrelsens 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. 

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 
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. 

Göteborg den 2,4 t  

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. 

Fredrik Waern 

Auktoriserad revisor 
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