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SENS  

SENS tillhandahåller lösningar som 
möjliggör omställningen mot en fossilfri och 
CO2 neutral energiförsörjning både lokalt 
och internationellt. SENS utvecklar, bygger 
och säljer storskaliga projekt inom sol- och 
vindkraft och energilager. Bolaget bedriver 
även konsultverksamhet mot energibolag 
och fastighetsägare inom termiska 
energisystem. Företaget är också aktivt 
inom teknikutveckling kopplad till förnybara 
energislag.  

 
Med ”SENS” avses Sustainable Energy Solutions Sweden 

Holding AB (publ) med organisationsnummer 556530-5868 
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VD har ordet 
 

Transformationen av Sens 

År 2021 var ett händelserikt år för SENS. Under räkenskapsåret har vi arbetat med att anpassa 
SENS för ny inriktning och samtidigt göra oss beredda att kunna axla större projekt. I det ljuset kan 
vi sammanfatta 2021 som ett år där vi avvecklat förlustbringande delar av verksamheten och 
breddat verksamheten genom samgåendet med Pumped Hydro Storage, ett viktigt steg för att på 
allvar engagera oss i energilagringsutmaningen i omställningens tidevarv. Energilagring förtjänar 
ett helt eget kapitel. Det är en väsentlig del för att kunna ställa om energisystemet till hållbara 
energikällor. Vi ser skenande elpriser som fluktuerar mycket mer nu än tidigare, inte minst i 
Sverige.  En trend som spås hålla i sig. Med lagringslösningar kan vi stabilisera elnäten och 
elpriserna och vi ser lovande intäktsmöjligheter för energilagringsprojekt där pumpkraftverk och 
batterier är i fokus framgent. 

Vi ser ett skiftande fokus från demofas till att direkt gå mot etableringen av fullskaliga anläggningar 
och hastigheten ökar bland aktörerna. Produktion i kombination med energilagring ökar i intresse. 
Marknaden börjar dessutom bli mogen i teknikutveckling och kostnadsnivåerna på grön teknologi 
har aldrig varit lägre än nu per producerad kWh. 

Under 2021 har vi fokuserat på entreprenadarbeten åt IKEA, CATENA och Uppsala hem. 
Projekten avser att på olika sätt bidra till en minskad energianvändning och är alla intressanta 
gröna projekt inom geoenergi.  Projekten har fortskridit under 2021 och förväntas slutföras under 
2022.  

Vi har även under 2021 fortsatt bistå energi- och fastighetsbolag i form av våra 
energikonsulttjänster. Därutöver har vi tillsammans med våra återkommande energibolagskunder 
utfört bland annat modellering, dataanalys och behovs- och prestandaanalyser främst för 
fjärrvärmeanläggningar – ett arbete som SENS arbetar med utifrån ett digitalt angreppsätt som 
uppskattas av ca 10 stora energibolag idag som bolaget har som kunder. Detta område har stor 
potential. Samma angreppsätt används inom energilagring på storskaliga batterier vilket vi ser 
som ett framtidsområde där vi utför analyser. 

Vi har etablerat partnerskap med flertal lokala partners i Sverige och utomlands. I Sverige har vi 
börjat samarbete med bolaget Veidekke. Här är Filipstads kommun ett intressant exempel där vi 
tittar på en kombination av grön energiproduktion i form av solparker och energilagring i form av 
pumpkraftverk. Målet är att utveckla storskaliga kommersiella projekt av betydande storlek vilket vi 
ser fram emot att förhoppningsvis kunna rapportera mera om framöver.  

Avyttringen av vår borrverksamhet under 2021 motiverades med att bli mer lönsamma. En viktig 
del i vår omställning var således att säkerställa att de faktorer som haft negativ påverkan på 
bolagets ekonomi har upphört. Dessutom har vi gjort nedskrivningar i vårt dotterbolag Sens 
Construction AB fd Wessman Drilling Solution eftersom borrverksamheten har avvecklats under 
2021.  

Tekniken och kapitalet finns nu redo för omställningen av SENS. Framöver kommer vi satsa på 
att bygga stort och göra gott – både för världen och för våra aktieägare. Vårt mål är att ta vara på 
de möjligheter som erbjuds inom energiomställningen. 
 
 
Henrik Boman 
VD, SENS  
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SENS i korthet 
 

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom 
energisystem till intressanta investeringsmöjligheter och för en resurseffektiv 
energianvändning. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och 
bygger projektportfölj som utvecklas till lönsamma investeringar inom energilagring. 
Bolaget fortsätter även att hjälpa sina befintliga kunder så som fastighetsägare och 
energibolag, som vill öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med 
hjälp av helhetslösningar där energilagring och styrning har en central roll. Idag har Bolaget 
tre olika affärsben i sin verksamhet: 
 

Energisystem & dataanalys   |   Energilagring   |   Förnybar energiproduktionsutveckling 

 

 

Energisystem & dataanalys 
 
Värme-entreprenad, dataanalys & fjärrvärme 
SENS hjälper energi- och fastighetsbolag att stärka sin marknadsposition och öka sina 
intäkter genom att erbjuda kostnadseffektiva entreprenadtjänster och tekniska 
energikonsulttjänster. SENS designar och utvecklar energisystem som levererar värme och 
kyla åt fastighetsägare, fastighetsutvecklare och energibolag. Vi utreder, utvecklar och stöttar 
kunden i olika frågeställningar inom energi där affärsnytta och hållbarhet alltid är med i 
beräkningen. Vi utvecklar också verktyg och programvaror för att effektivisera interna 
processer samt för att licensiera till våra kunder. 
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Energilagring  
 
För att klara av omställningen och uppnå våra klimatmål men samtidigt hålla kvar vid ett 
leveranssäkert energisystem är lagring en nödvändig förutsättning. Komplexiteten i 
energisystemet gör även att lagringen kommer behöva ha olika egenskaper för att bidra med 
olika systemtjänster, tjänster som optimerar både systemnyttan och möjligheten till intäkter. 

 

Batterilagring 
SENS erbjuder storskaliga batterilager, både bakom mätaren tillsammans med förnybar 
energiproduktion men även som fristående resurser för att användas till frekvensreglering och 
nätstabilitet. Vi hjälper även dig som själv funderar på att installera batterier, antingen som 
projektutvecklare eller med punktinriktad expertkunskap. 

 

Storskalig långtidsenergilagring 
Med vår egen lösning för pumpkraft i gruvor möjliggör vi storskalig långtidsenergilagring på ett 
kostnadseffektivt och mycket hållbart sätt. Genom vår unika position som utvecklare av 
lagring på kortare tidshorisonter (via batterier) och även längre sådana (via UPHS) har vi 
möjlighet att hitta de bästa lösningarna och affärerna för dagens och framtidens elsystem. 

 

Högtemperaturlager  
Med en patenterad borrhålsdesign och styrning minimeras förluster i lagret och ROI ökar. 
SENS har personal som kan fjärrvärme/fjärrkyla och geoenergi. Vi gör alla relevanta 
geologiska och hydrologiska undersökningar för en optimal design. Vi använder kommersiellt 
tillgänglig teknik, med förbättrade materialegenskaper. 
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Förnybar energiutveckling 
 
Med en allt större andel förnybar energi som används blir det allt viktigare hitta innovativa 
lösningar för att lagra energi. Sol- och vindkraft är oplanerbara energikällor. Ju större andel av 
produktionen som dessa källor står för, desto svårare blir det att matcha produktion och 
konsumtion. Elnätet har även egna begränsningar. Dessa gör att du inte kan frakta el stora 
distanser utan att det kostar för mycket energi i form av förluster. För att minska dessa 
förluster behövs lokal energilagring. 

SENS projekterar och utvecklar storskalig solkraft för framtidens elsystem, fristående såväl 
som i kombination med energilagring. Vi arbetar i hela värdekedjan från projektering och 
beräkningar, till finansiering och projektledning. Vår expertis finns främst inom etablering av 
parker och industriella hustak, där vi hjälper våra kunder att minska sina klimatavtryck genom 
att använda sig av egen, hållbar energiproduktion. Vi utvecklar även fristående parker som 
arbetar direkt mot elmarknaden. 
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Förvaltningsberättelse  
 

Verksamheten  
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) utvecklar projekt inom energisystem till 
intressanta investeringsmöjligheter och för en resurseffektiv energianvändning. Idag har Bolaget 
tre olika affärsben i sin verksamhet: Energisystem & dataanalys, Energilagring och Förnybar 
energiutveckling. Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (556530-5868) är 
koncernmoderbolaget i en koncern som totalt omfattar SENS Geoenergy Storage AB (559016-
7689), SENS Construction AB (556949-6754), Pumped Hydro Storage Sweden AB (559117-
2332), Pumped Hydro Storage Sweden Project AB (559056-1741) och Pumped Hydro Storage 
Sweden Solution AB (559055-8499), SENS Aruba AB (556878-8003). 
 
Aktien 
SENS aktiekapital är per periodens utgång fördelat på 220 402 725 aktier med ett kvotvärde om 
0,0996250 kr per aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och 
vinst i bolaget. 

Under oktober månad tillkom ytterligare 11 990 281 aktier till följd av emittering av 
teckningsoptionerna av serie TO1 och TO3, som resulterade i totalt 220 402 725 antal aktier.  

Aktien handlas på Nordic Growth Market NGM SME sedan den 23 augusti 2016 under 
kortnamnet SUST och med ISIN-kod SE0011643980.  
 
Ägarstruktur 
Per den 31 december 2021 hade Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB två ägare 
som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i 
bolaget.  
 

Aktieägare Antal aktier Kapital (%) 

Stortorget assets AB 62 683 466,00 28,44 

Förenad Kraft Stockholm AB  43 204 669,00 19,60 

Jan & Inger Lundberg Info AB 6 854 808,00 3,11 

Avanza Pension 6 409 724,00 2,91 

JRS Asset Management AB Client Account 6 048 536,00 2,74 

Joakim Sundqvist 5 141 106,00 2,33 

LMK-bolagen & Stiftelse 5 000 000,00 2,27 

Tomlar AB 4 350 000,00 1,97 

Nordnet Pensionsförsäkring 3 555 799,00 1,61 

Ingemar Lennartsson 2 833 829,00 1,29 

Resterande 1700 aktieägare 74 320 788 33,72 

Summa 220 402 725 100,0 

 
Per den 31 december 2021 hade Sustainable Energy Solutions cirka 1700 aktieägare.  

Källa Euroclear 
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Anställda 
Per 31 december 2021 hade koncernen 10 (35) anställda, varav 9 män och 1 kvinna. 
 
 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
      
Koncern      
Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
      
Nettoomsättning 32 241 87 440 97 317 41 106 34 977 
Resultat efter finansiella 
poster 

-39 986 -25 699 -37 475 -24 470 -18 191 

Balansomslutning 96 124 46 654 75 947 76 443 15 184 
Soliditet 45,4 neg neg 3 neg 
Medelantalet anställda 19 35 44 23 20 
      
 
 
 
      
Moderföretag      
Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
      
Nettoomsättning 4 865 5 214 1 012 31 299 34 977 
Resultat efter finansiella 
poster 

-59 430 -37 802 -21 775 -26 981 -19 375 

Balansomslutning 103 681 79 420 99 806 85 702 22 961 
Soliditet 66,4 neg 16 44 24 
Medelantalet anställda 4 3 3 17 20 
 

Försäljning och resultat 
Koncernens intäkter uppgick under räkenskapsåret till Tkr 37 132 (87 830), varav 
nettoomsättningen uppgick till Tkr 32 241 (87 440) med ett nettoresultat om Tkr -39 986 (-28 
546). Periodens väsentligt minskade omsättning beror på betydligt minskad orderläggning inom 
borrverksamheten, vilket är en konsekvens av pandemin. Nettoresultatet har belastats av 
nedläggningskostnader, uppsägningskostnader och nedskrivningar associerade med 
avvecklingen av borrverksamheten. 
 
Likviditet och finansiering 
Den 31 december 2021 uppgick bolagets banktillgodohavanden till Tkr 11 124 (1 170).  

Koncernen hade per den 31 december 2021 räntebärande skulder om Tkr 13 218 (59 010) samt 
har en checkräkningskredit om Tkr 750 vilken per den 31 december 2021 var utnyttjad med 0 kr. 
 
Investeringar 
SENS totala investeringar under helåret uppgick till Tkr -73 365 (4 195) och avsåg immateriella 
tillgångar Tkr -77 049 (-1 574), materiella tillgångar Tkr 3 450 (1 732) och övriga 
anläggningstillgångar Tkr 234 (4 037).  
 
Avskrivningar 
Periodens resultat har under räkenskapsåret belastats med Tkr -14 709 (-9 204) i av- och 
nedskrivningar på koncernen. 
 
Tillgångar och Eget kapital 
Vid periodens slut uppgick koncernens totala tillgångar till Tkr 96 124 (46 654).  



9 
 

Koncernens egna kapital uppgick till Tkr 43 692 (-48 734). Moderbolagets egna kapital för samma 
period uppgick till Tkr 68 890 (-10 182). 
 
Personaloptionsprogram 
SENS saknar per periodens utgång personaloptionsprogram. 
 
Teckningsoptionsprogram  
Bolaget hade under perioden två teckningsoptionsprogram utestående, varav en handlades på 
Nordic Growth Market NGM SME. Dessa optioner blev tecknades under mars månad efter 
periodens utgång, läs mer om dessa under Väsentliga händelser efter räkenskapsåret. 
 
Konvertibla förlagslån 
SENS har per periodens utgång inga konvertibla förlagslån. Det togs upp ett konvertibelt lån efter 
periodens utgång, läs mer om det under Väsentliga händelser efter räkenskapsåret. 
 
Föreslagen vinstutdelning 
Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning vid årsstämman den 27 maj 2022. 
 
Närstående transaktioner 
SENS har definierat närstående till Bolaget som styrelseledamöter, företagsledning och ägare 
med betydande innehav, vilket betyder att de har minst 20% av rösterna.  

Under räkenskapsåret har Bolaget amorterat 41,4 Mkr i skulden till Stortorget Assets AB (”SAA”). 
SENS skuld till SAA uppgår efter amorteringen till Tkr 11 715.  

I övrigt har inga kontanta närståendetransaktioner skett, däremot har upplupet styrelsearvode i 
enligt med beslut på årsstämma bokförts.  
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för SENS verksamhet och framtida 
utveckling, samt riskfaktorer som, direkt eller indirekt, kan få betydelse för SENS aktier. 
Riskfaktorerna är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning eller Bolagets aktier. Beskrivningen av 
riskfaktorer gör inte anspråk på att vara fullständig utan innehåller endast exempel på sådana 
riskfaktorer som en investerare bör beakta.  

Bolagets verksamhet väntas växa genom en ökad efterfrågan på Bolagets projekt, vilket kommer 
att ställa höga krav på ledningen och den operativa och finansiella infrastrukturen. Bolaget är idag 
en liten organisation. Om Bolaget inte lyckas anpassa sin organisation, sina processer och sin 
kapacitet till en ökad efterfrågan kan detta komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning negativt.  

Bolaget är i hög grad beroende av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Förlust 
av nyckelpersoner kan få negativa finansiella och kommersiella effekter och utsätta Bolaget för 
påfrestningar. Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det bli svårt 
att fullfölja affärsstrategin, vilket kan ha väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.  

Den slutliga produkten som Bolaget levererar till kund består av en mängd olika komponenter, 
instrument och system som tillhandahålls av leverantörer till Bolaget. Utbudet av dessa 
komponenter på marknaden kan vara begränsat och andra leverantörer än de Bolaget 
kontrakterar kan ha villkor eller priser som inte är acceptabla för Bolaget. Vidare kan särskilda 
produkter och komponenter vara anpassade särskilt efter Bolagets önskemål. För det fall att 
någon av Bolagets leverantörer skulle avbryta sin produktion eller sina leveranser till Bolaget, till 
exempel till följd av konkurs, likvidation, insolvens, strejk eller av annan anledning, finns en risk att 
Bolaget på kort sikt inte kan ersätta dessa med andra likvärdiga producenter och leverantörer eller 
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överhuvudtaget. Det kan i sin tur medföra att Bolaget blir ersättningsskyldig gentemot kunder för 
försenad eller utebliven leverans, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Koncernen har endast lån i svensk valuta. Ingen del av koncernen intäkter härrör sig från andra 
valutor än svenska kronor, varför SENS inte exponeras för valutarisker.  

Merparten av koncernens försäljning sker med låg kreditrisk och historiskt har kreditförlusterna 
varit låga. 

Bolaget har under året haft en ansträngd likviditet vilket har lösts genom att ta in kapital genom 
företrädesemission, riktad emission och teckningsoptioner.  

Koncernen har idag sin huvudsakliga verksamhet inga exponeringar mot andra valutor än svenska 
kronor.  

Koncernens har idag ingen ränterisk kopplad till räntebärande skulder då bolagets skulder har en 
överenskommen ränta med SAA.  
 
Förväntad framtida utveckling 
Världen ställer om och produktionen av förnybar energi ökar exponentiellt. Lagring av energi 
kommer också att vara en central del för att lösa nuvarande och kommande utmaningar på 
elmarknaden. SENS gör nu en stor transformation av sin verksamhet och ompositionerar sig från 
utförare till utvecklare av storskaliga energiprojekt.  

I och med förvärvet av Pumped Hydro Storage ökar innovationstakten i bolaget och bolaget tar in 
ny expertis och starka kompetenser i styrelsen. Förflyttningen i värdekedjan kommer att betyda 
avsevärda förändringar i SENS som bolag.  
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Den 5 mars meddelar SENS att företrädesemission om cirka 14,1 MSEK tecknades till cirka 220 
% vilket tillför SENS en emissionslikvid om cirka 14,1 MSEK. 

Den 30 mars meddelar SENS att Bolaget har kommit överens med Pumped Hydro Storage 
Sweden AB (”PHS”) om ett samgående och att SENS förvärvar PHS med nyemitterade aktier så 
att respektive bolags tidigare ägare äger cirka 50 % var av det nya bolaget. 

Den 18 maj meddelade SENS att styrelsen har beslutat att inleda en avyttringsprocess av 
Bolagets borrverksamhet som en del i omvandlingen av nya SENS. 

Den 21 juni beslutades en riktad nyemission av aktier till med ett emissionsbelopp om 9,4 mkr 
innan emissionskostnader. 

Den 1 oktober tillträder Lise Toll som VD för SENS. Tidigare VD, Calle Wellenius, lämnar SENS 
efter två år som VD.  

Den 6 oktober meddelade SENS att teckningsoptioner av serie TO1 samt TO3 tecknades till cirka 
81 procent och tillförde Bolaget cirka 3.5 MSEK.  

Den 6 december genomförde SENS extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman godkände 
omval av fyra styrelseledamöter och utsåg Mikael Odenberg till ny styrelseordförande.  
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Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 
Den 15 februari meddelade SENS att bolaget har säkerställt finansiering genom konvertibelt lån 
om 17 MSEK.  

Den 28 mars meddelade SENS att bolaget utökar sin verksamhet med projekt inom sol- och 
vindkraft 

Den 1 april tillträder Otto Werneskog som tf VD för SENS.  

Den 11 april utses Hans Andréasson som tillförordnad styrelseordförande för SENS.  

Den 11 april meddelade SENS att teckning av teckningsoptioner av serie TO2 och TO4, 
tillsammans med en garant, tillförde Bolaget cirka 3.7 MSEK.  

Den 5 maj tillträder Henrik Boman som VD för SENS. 
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Finansiella tabeller  
 
Eget kapital 
     
  Aktie- Annat Årets Summa  
  kapital eget kapital resultat eget kapital 
     
Koncernen         
Ingående balans 6 795 -26 983 -28 546 -48 734 
Omföring av årets resultat   -28 546 28 546 - 
Nyemission 44 147 94 354   138 501 
Nedsättning av aktiekapital -28 984 28 984   - 
Årets resultat     -39 986 -39 986 
Omräkningsdifferenser   -6 089   -6 089 
     
Belopp vid årets utgång 21 958 61 720 -39 986 43 692 
          
     
       
  Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserad Årets Summa 
  kapital fond fond vinst resultat eget kapital 
       
Moderföretaget             
Ingående balans 6 795 93 14 340 9 398 -40 808 -10 182 
Justering ingående balanser - - 126 625 -126 625 - - 
       
Justerade ingående balanser 6 795 93 140 965 -117 227 -40 808 -10 182 
              
Omföring av årets resultat       -40 808 40 808 - 
Nyemission 44 147   94 991 -637   138 501 
Nedsättning av aktiekapital -28 984     28 984   - 
Årets resultat         -59 430 -59 430 
       
Utgående balans 21 958 93 235 956 -129 688 -59 430 68 889 
              
              
       
Ingående balanser för överkursfonden har justerats och flyttats eftersom posten i tidigare 
årsredovisning har ingått i värdet för balanserade vinster. 
 
 
Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, disponeras enligt följande: 
 
  Belopp i kkr 
  
Förslag till disposition av bolagets förlust:   
Till årsstämmans förfogande står:   
balanserad vinst 61 720 
årets resultat -39 986 
  
  21 734 
Styrelsen föreslår:   
I ny räkning överföres 21 734 
  
Summa 21 734 
  
Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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Resultaträkning - koncernen 
 
Belopp i KSEK Not 2021-01-01- 2020-01-01- 
 2021-12-31 2020-12-31 
 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 3 32 241 87 440 
Övriga rörelseintäkter 5 4 891 390 
 37 132 87 830 
 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -26 596 -56 744 
Övriga externa kostnader 6,7 -17 049 -22 739 
Personalkostnader 8 -16 474 -21 446 
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -14 709 -9 204 
Övriga rörelsekostnader -4 -56 
Rörelseresultat -37 700 -22 359 
 
Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag 27 49 910 1 365 
Resultat från värdepapper och fordringar som  
är anläggningstillgångar 28 -49 910 - 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 19 26 
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -2 305 -4 731 
Resultat efter finansiella poster -39 986 -25 699 
 
Resultat före skatt -39 986 -25 699 
 
Skatt på årets resultat 10 - -2 847 
Årets resultat -39 986 -28 546 
 
Hänförligt till 
Moderföretagets aktieägare -39 986 -28 550 
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Balansräkning - koncernen 
 
Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31 
 
TILLGÅNGAR   
 
Anläggningstillgångar   
 
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten 11 4 804 49 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken  
samt liknande rättigheter 12 2 219 3 385 
Goodwill 13 70 677 16 435 
 77 700 19 869 
 
Materiella anläggningstillgångar   
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 84 3 446 
Inventarier, verktyg och installationer 16 760 2 425 
 844 5 871 
 
Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga fordringar 19 117 350 
 117 350 
 
 
Summa anläggningstillgångar 78 661 26 090 
 
 
Omsättningstillgångar   
 
Varulager m m   
Råvaror och förnödenheter - 1 594 
 - 1 594 
 
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 3 149 8 872 
Skattefordringar 1 - 
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 20 - 4 844 
Övriga fordringar 1 194 1 075 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 1 995 3 009 
 6 339 17 800 
 
Kassa och bank 11 124 1 170 
 
Summa omsättningstillgångar 17 463 20 564 
 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 96 124 46 654 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 
Eget kapital   
 
Aktiekapital 21 958 6 795 
Annat eget kapital 61 720 -27 579 
Balanserat resultat inkl årets resultat -39 986 -27 950 
 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 43 692 -48 734 
 
 
Summa eget kapital 43 692 -48 734 
 
 
Avsättningar   
 
Avsättningar för garantier 22 993 1 523 
 
 993 1 523 
 
 
Övriga finansiella skulder   
 
Övriga skulder 16 533 100 
Övriga finansiella skulder 29 - 2 768 
 
 16 533 2 868 
 
 
Kortfristiga skulder   
 
Checkräkningskredit 24 - 1 297 
Leverantörsskulder 7 616 10 816 
Övriga skulder till kreditinstitut 29 - 56 243 
Skatteskulder - 213 
Övriga kortfristiga skulder 7 520 6 560 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 19 770 15 868 
 
 34 906 90 997 
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 96 124 46 654 
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Kassaflödesanalys - 
koncern 

   

    
Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31 
    
Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat   -37 700 -22 359 
Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet, m m 

  14 709 8 429 

Erhållen ränta   19 24 
Betald ränta   -2 305 -4 731 
Betald inkomstskatt   - -365 
    
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före 

  -25 277 -19 002 

förändringar av rörelsekapital       
        
Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 

      

Ökning(-)/Minskning (+) av 
varulager 

  1 594 75 

Ökning(-)/Minskning (+) av 
rörelsefordringar 

  10 909 -7 229 

Ökning(+)/Minskning (-) av 
rörelseskulder 

  -51 459 9 605 

    
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

  -64 233 -16 551 

        
Investeringsverksamheten       
Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar 

  -77 049 -1 574 

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 

  -423 -44 

Avyttring av materiella 
anläggningstillgångar 

  3 873 1 776 

Förvärv av finansiella tillgångar   - 238 
Avyttring av finansiella tillgångar   234 3 799 
    
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

  -73 365 4 195 

        
Finansieringsverksamheten       
Amortering av finansiella skulder   1 057 3 802 
Förändring av 
checkräkningskredit 

  -1 297 -904 

Förändring av långfristiga skulder   10 350 -1 056 
Avsättningar   -530 -3 000 
Nyemission netto efter 
emissionskostnader 

  137 972 12 090 

    
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

  147 552 10 932 

        
    
Årets kassaflöde   9 954 -1 424 
Likvida medel vid årets början   1 170 2 594 
    
Likvida medel vid årets slut   11 124 1 170 
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Noter till kassaflödesanalysen - koncern 
 
Not Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen 
   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm     
      
Avskrivningar 14 709 2 281 
Avsättning till garantier och liknande förpliktelser - -1 252 
Övriga ej kassaflödespåverkande poster - 7 400 
   
  14 709 8 429 
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Resultaträkning - moderföretag 
 
Belopp i KSEK Not 2021-01-01- 2020-01-01- 
 2021-12-31 2020-12-31 
 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 3,4 4 865 5 214 
Övriga rörelseintäkter 5 237 - 
 5 102 5 214 
 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 4 45 -140 
Övriga externa kostnader 6,7 -8 510 -8 976 
Personalkostnader 8 -4 126 -3 651 
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -53 -56 
Rörelseresultat -7 542 -7 609 
 
Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag 27 - -36 958 
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 28 -49 910 10 817 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 - 
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -1 985 -4 052 
Resultat efter finansiella poster -59 430 -37 802 
 
Resultat före skatt -59 430 -37 802 
 
Skatt på årets resultat 10 - -3 006 
Årets resultat -59 430 -40 808 
 
 
 
 



19 
 

Balansräkning - moderföretag 
 
Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31 
 
TILLGÅNGAR   
 
Anläggningstillgångar   
 
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten 11 - 49 
 - 49 
 
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 16 52 - 
 52 - 
 
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 18 98 052 50 170 
 98 052 50 170 
 
 
Summa anläggningstillgångar 98 104 50 219 
 
 
Omsättningstillgångar   
 
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 340 - 
Fordringar hos koncernföretag 1 27 586 
Övriga fordringar 406 712 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 4 601 33 
 5 348 28 331 
 
Kassa och bank 229 870 
 
Summa omsättningstillgångar 5 577 29 201 
 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 103 681 79 420 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 
Eget kapital 
 
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 21 958 6 795 
Reservfond 93 93 
 22 051 6 888 
 
Fritt eget kapital 
Överkursfond 235 956 14 340 
Balanserad vinst eller förlust -129 687 9 398 
Årets resultat -59 430 -40 808 
 46 839 -17 070 
 
 
Summa eget kapital 68 890 -10 182 
 
Övriga finansiella skulder   
Övriga skulder 1 243 - 
Övriga finansiella skulder 29 11 715 - 
 12 958 - 
 
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 881 1 585 
Övriga finansiella skulder 29 - 55 133 
Skulder till koncernföretag 10 961 23 693 
Aktuell skatteskuld 75 213 
Övriga kortfristiga skulder 110 502 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 9 806 8 476 
 21 833 89 602 
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 103 681 79 420 
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Kassaflödesanalys - 
moderföretag 

   

    
Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31 
    
Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat   -7 542 -7 608 
Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet, m m 

  52 -552 

Erhållen ränta   7 - 
Erlagd ränta   -1 985 -4 052 
Betald skatt   - -45 
    
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före 

  -9 468 -12 257 

förändringar av rörelsekapital       
        
Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 

      

Ökning(-)/Minskning (+) av 
rörelsefordringar 

  22 844 -5 545 

Ökning(+)/Minskning (-) av 
rörelseskulder 

  -11 254 -610 

    
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

  2 122 -18 412 

        
Investeringsverksamheten       
Lämnade aktieägartillskott   -23 614   
Förvärv av dotterföretag   -74 178 - 
Avyttring av dotterföretag   - 4 000 
Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 

  -56 -105 

    
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

  -97 848 3 895 

        
Finansieringsverksamheten       
Nyemission   138 501 - 
Nyupptagna finansiella skulder   - 6 900 
Amortering av finansiella skulder   -43 417 - 
Förändring checkräkningskredit   - -632 
Förändring avsättning   - -3 000 
Nyemission netto efter 
emissionskostn. 

  - 12 090 

    
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

  95 084 15 358 

        
    
Årets kassaflöde   -642 841 
Likvida medel vid årets början   871 29 
    
Likvida medel vid årets slut   229 870 
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Noter till kassaflödesanalysen - moder 
 
Not Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen 
   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm     
      
Avskrivningar 53 56 
Nedskrivning på finansiella anläggningstillgångar -49 910   
Avsättning till garantier och liknande förpliktelser - -608 
Lämnade koncernbidrag   - 
Övriga ej kassaflödespåverkande poster   - 
   
  -49 857 -552 
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Noter 
 
Not 1  Redovisningsprinciper 
Belopp i KSEK om inget annat anges. 
 
 
Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 
 
Fusion 
Vid fusion tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2020:5 Redovisning av fusion. 
Tillgångar och skulder har värderats till bokfört värde per fusionsdagen. 
 
Redovisningsvaluta 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges. 
 
Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller 
indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i 
dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår 
härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet. 
 
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delar upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. 
Uppskjuten skatt hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår i årets resultat. Den uppskjutna 
skatteskulden har redovisats som avsättning, medan resterande del tillförts koncernens eget kapital. 
Uppskjuten skatt i obeskattade reserver har beräknats till den skatt som var aktuell när reserven sattes 
av. 
 
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. 
 
Andelar i koncernföretag 
I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider 
och aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet. Skulle det verkliga värdet vara lägre än det 
redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara 
bestående. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering har skett för 
transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- 
och banktillgodohavanden, tillgodohavande på koncernkonto och kortfristiga likvida placeringar som 
lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation. 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som är 
förknippade med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Utförda tjänsteuppdrag till fast pris vinstavräknas i takt med att arbetet utförs. Det innebär att intäkterna 
redovisas med utgångspunkt från färdigställandegraden. Färdigställandegraden beräknas som 
nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete i relation till beräknade totala uppdragsutgifter för att fullgöra 
uppdraget. För uppdrag där utfallet inte kan beräknas på ett tillfredsställande sätt redovisas en intäkt 
som motsvarar nedlagda kostnader. Befarade förluster kostnadsförs så snart de är kända.  
Tjänsteuppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. 
 
Entreprenaduppdrag till fast pris vinstavräknas i takt med att arbetet utförs. Det innebär att intäkter 
redovisas med utgångspunkt från färdigställandegraden. Färdigställandegraden beräknas som 
nedlagda projektkostnader i relation till beräknade projektkostnader för hela entreprenaden. För 
uppdrag där utfallet inte kan beräknas på ett tillfredsställande sätt redovisas en intäkt som motsvarar 
nedlagda kostnader. Befarade förluster kostnadsförs så snart de är kända. 
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Entreprenaduppdrag på löpande räkning vinstavräknas i takt med att arbetet utförs. 
 
 
Värderingsprinciper mm 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
 
 
Immateriella tillgångar 
 
Utgifter för forskning och utveckling 
 
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller 
teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.                                               
 
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som 
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar 
är uppfyllda:                                              
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas 
eller säljas.                                                
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.                                              
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.                                              
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar.                                                
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.                                               
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.                                                                             
                                              
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av de direkt 
hänförbara utgifter som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen 
avsett. Internt upparbetade immateriella tillgångar skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden, 
vilken uppgår till 5 år vilket motiveras av att de kommer att tillföra koncernen värden minst under denna 
tid. 
 
 
Avskrivningar 
Immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga 
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. 
 
    Moder- 
  Koncern  företag  
  år år 
   
Följande avskrivningstider tillämpas:     
Internt upparbetade immateriella tillgångar     
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5 5 
Förvärvade immateriella tillgångar     
Patent 5 5 
Licenser 5 5 
Goodwill 5-10 5 
   
 
Materiella anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. 
 
 
Tillkommande utgifter 
 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter 
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 
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Avskrivningar 
 
                                    
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen.                
 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
    Moder- 
  Koncern  företag  
  år år 
   
Materiella anläggningstillgångar:     
-Byggnader 20 20 
-Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20 5-20 
-Inventarier, verktyg och installationer 5 5 
   
 
Leasing - 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 leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett 
leasingavtal som inte är ett finansiellt 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 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har 
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.  I 
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella 
plats och skick. 
 
 
Ersättningar till anställda 
 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 
Ersättning till anställda efter avslutad anställning. 
 
I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande beroende av värdet på en ägd tillgång redovisas 
pensionsförpliktelsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade värde.  
 
Klassificering                               
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller 
förmånsbestämda.                                              
 
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett 
försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. 
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har 
betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.                 
 
Avgiftsbestämda planer                           
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. 
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Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida 
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller 
informell förpliktelse att antingen       
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för 
anställningens upphörande, eller      
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. 
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen 
och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen. 
 
 
Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt 
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser.                               
                
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära 
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för 
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga 
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller 
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. 
 
 
Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd 
av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
 
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje 
balansdag. 
 
 
Not 2  Uppskattningar och bedömningar 
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer 
sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda 
till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av 
aktier i dotterföretag i moderbolaget samt uppskjutna skattefordringar. 
 
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. 
Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens 
verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 
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Not 3  Nettoomsättning per rörelsegren och 
geografisk marknad 

  

  2021-01-01- 2020-01-01- 
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
      
Nettoomsättning per geografisk marknad     
Norden 32 197 87 440 
Övriga länder - - 
   
  32 197 87 440 
      
Moderföretag     
      
Nettoomsättning per geografisk marknad     
Norden 4 865 5 214 
Övriga länder - - 
   
  4 865 5 214 
   
 
Not 4  Inköp och försäljning inom koncernen   
  Moderbolag

et 
  

   
  2021 2020 
Andel av försäljningen som avser koncernföretag 99% 100% 
Andel av inköpen som avser koncernföretag 0% 92% 
   
 
Not 5  Övriga rörelseintäkter   
  2021-01-01- 2020-01-01- 
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Realisationsvinster 3 410 -  
Erhållna bidrag 1 382 -  
Övrigt 99 390 
   
Summa 4 891 390 
      
Moderföretag     
Försäkringsersättning   - 
Erhållna bidrag 237 - 
Övrigt   - 
   
Summa 237 - 
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Not 6  Operationell leasing 
   
Leasingavtal där företaget är leasetagare   
  2021-01-01- 2020-01-01- 
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal     
Leasingavgifter, årets kostnad 2 351 6 119 
   
Totala leasingkostnader 2 351 6 119 
      
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende     
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:     
      Inom ett år 1 012 3 355 
      Mellan ett och fem år 2 126 6 380 
      Senare än fem år - - 
   
  3 138 9 735 
Moderföretag     
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal     
Leasingavgifter, årets kostnad 100 199 
   
Totala leasingkostnader 100 199 
      
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende     
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:     
      Inom ett år 455 60 
      Mellan ett och fem år 399 50 
      Senare än fem år - - 
   
  854 110 
   
 
Not 7  Arvode och kostnadsersättning till revisorer   
  2021-01-01- 2020-01-01- 
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Allians Revision och Redovisning AB     
Revisionsuppdrag 266 406 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - - 
Skatterådgivning - - 
Andra uppdrag 136 - 
   
Summa 402 406 
      
Ernst & Young AB     
Skatterådgivning - 90 
   
Summa - 90 
      
Kaijser Konsult AB     
Andra uppdrag 10 - 
   
Summa 10 - 
      
Moderföretag     
Allians Revision och Redovisning AB     
Revisionsuppdrag 98 100 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - - 
Skatterådgivning - - 
Andra uppdrag 95 - 
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Summa 193 100 
      
Kaijser Konsult AB     
Andra uppdrag 10 - 
   
Summa 10 - 
   
Kommentar 
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
 
 
 

Not 8   Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 
     
Medelantalet anställda     
  2021-01-01-   2020-01-01-   
  2021-12-31 Varav män 2020-12-31 Varav män 
     
Moderföretag         
Sverige 4 3 3 2 
     
Totalt moderföretaget 4 3 3 2 
          
Dotterföretag         
Sverige 17 17 32 32 
     
Totalt dotterföretag 17 17 32 32 
     
Koncernen totalt 21 20 35 34 
     
   
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, 
inklusive pensionskostnader 

  

  2021-01-01- 2020-01-01- 
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Moderföretag     
Styrelse och VD 2 424 1 050 
Övriga anställda 1 615 1 109 
   
Summa 4 039 2 159 
Sociala kostnader 877 1 492 
(varav pensionskostnader) 1) 372 629 
      
Dotterföretag     
Styrelse och VD 572 - 
Övriga anställda 11 806 12 583 
   
Summa 12 378 12 583 
Sociala kostnader 2 635 4 987 
(varav pensionskostnader) 1 387 1 219 
      
Koncernen totalt     
   
  16 417 14 742 
   
Till styrelse och VD har utbetalats tantiem med 0 TSEK (0) 
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Not 9  Räntekostnader och liknande resultatposter   
  2021-01-01- 2020-01-01- 
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Räntekostnader, koncernföretag - - 
Räntekostnader, övriga 2 305 4 731 
   
  2 305 4 731 
      
Moderföretag     
Räntekostnader, koncernföretag - - 
Räntekostnader, övriga 1 985 4 052 
   
  1 985 4 052 
   
 
Not 10  Skatt på årets resultat   
  2021-01-01- 2020-01-01- 
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Aktuell skatt - -9 
Nedskrivning av respektive avsättning till uppskjutna 
skattefordringar 

- -3 006 

Återföring uppskjuten skatteskuld - 168 
   
  - -2 847 
      
Moderföretag     
   
  - - 
   
     
Avstämning effektiv skatt     
    2021    2020 
     
Koncernen          Procent Belopp 
Resultat före skatt     -39 986     -25 699 
          
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget   -8 237    20,6% -5 500 
Andra icke-avdragsgilla kostnader   -      20,6% 81 
Ej skattepliktiga intäkter   -    20,6% -2 252 
Effekt av ej värderade underskottsavdrag   8 237    20,6% 7 671 
     
Differens   -   - 
          
          
Moderföretaget       Procent Belopp 
Resultat före skatt   -59 430   -37 802 
          
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget   -12 243   20,6% -8 090 
Andra icke-avdragsgilla kostnader   -   20,6% 4 565 
Effekt av ej värderade underskottsavdrag   12 243   20,6% 3 525 
     
Differens   -   - 
     
De skattemässiga underskottsavdragen uppgår till 134 845 TSEK (110 870). 
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Not 11  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 105 369 
-Förvärv av dotterföretag 4 804   
-Avyttringar och utrangeringar   -264 
   
  4 909 105 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början -56 -240 
-Avyttringar och utrangeringar   240 
-Årets avskrivning -49 -56 
   
Ackumulerade avskrivningar -105 -56 
   
Redovisat värde vid årets slut 4 804 49 
      
Moderföretag     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 105   
-Rörelseförvärv   105 
   
  105 105 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början -56   
-Årets avskrivning -49 -56 
   
Ackumulerade avskrivningar -105 -56 
   
Redovisat värde vid årets slut - 49 
   
 
Not 12  Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter 

  

  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 11 174 9 955 
-Inköp - 1 219 
   
Vid årets slut 11 174 11 174 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början -7 789 -6 526 
-Årets avskrivning -1 166 -1 263 
   
Vid årets slut -8 955 -7 789 
   
Redovisat värde vid årets slut 2 219 3 385 
      
Moderföretag     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början   - 
   
Vid årets slut - - 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början   - 
   
Vid årets slut - - 
Ackumulerade uppskrivningar:     
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Vid årets slut - - 
   
Redovisat värde vid årets slut - - 
   
 
Not 13  Goodwill   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 29 251 29 251 
-Nyanskaffningar 71 556 - 
-Fusionsgoodwill 23 892 - 
   
Vid årets slut 124 699 29 251 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början -12 816 -7 455 
-Omklassificeringar -6 719 - 
-Årets avskrivning -6 952 -5 361 
   
Vid årets slut -26 487 -12 816 
 
Ackumulerade nedskrivningar: 

    

-Vid årets början - - 
-Omklassificeringar -22 726 - 
-Årets nedskrivningar -4 809 - 
   
Redovisat värde vid årets slut 70 677 16 435 
 
Moderföretag 

    

Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början - - 
   
Vid årets slut - - 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början   - 
   
Vid årets slut - - 
   
Redovisat värde vid årets slut - - 
   
 
Not 14  Byggnader och mark   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början - 9 212 
-Avyttringar och utrangeringar - -9 212 
-Omklassificeringar   - 
   
Vid årets slut - - 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början - -400 
-Avyttringar och utrangeringar - 400 
-Årets avskrivning - - 
   
Vid årets slut - - 
   
Redovisat värde vid årets slut - - 
      
      
Moderföretag     



33 
 

Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början - - 
   
Vid årets slut - - 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början - - 
   
Vid årets slut - - 
   
Redovisat värde vid årets slut - - 
      
      
      
   
Not 15  Maskiner och andra tekniska anläggningar   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 6 885 19 928 
-Avyttringar och utrangeringar -5 693 -4 265 
-Omklassificeringar - -8 778 
   
-Vid årets slut 1 192 6 885 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början -3 440 -3 136 
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 3 295 282 
-Omklassificeringar - 1 046 
-Årets avskrivning -964 -1 631 
   
-Vid årets slut -1 109 -3 439 
   
-Vid årets slut 83 3 446 
      
Moderföretag     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början - - 
   
-Vid årets slut - - 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början - - 
   
-Vid årets slut - - 
   
Redovisat värde vid årets slut - - 
   
 
Not 16  Inventarier, verktyg och installationer   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 4 703 1 742 
-Nyanskaffningar 287 44 
-Rörelseförvärv - 1 192 
-Avyttringar och utrangeringar -2 412 -30 
-Omklassificeringar - 1 755 
   
-Vid årets slut 2 578 4 703 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början -2 278 -1 124 
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 1 073 9 
-Omklassificeringar - 348 
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-Rörelseförvärv - -721 
-Årets avskrivning -613 -790 
   
-Vid årets slut -1 818 -2 278 
   
Redovisat värde vid årets slut 760 2 425 
      
Moderföretag     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början   - 
   
-Vid årets slut - - 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början   - 
   
-Vid årets slut - - 
   
Redovisat värde vid årets slut - - 
      
   
 
Not 17  Pågående nyanläggning   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Vid årets början - 1 679 
Omklassificeringar - -1 679 
   
Redovisat värde vid årets slut - - 
      
Moderföretag     
Vid årets början - - 
   
Redovisat värde vid årets slut - - 
   
 
Not 18  Andelar i koncernföretag   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 50 170 89 094 
-Förvärv 74 178 43 170 
-Avyttring   -89 094 
-Aktieägartillskott 23 614 7 000 
   
-Vid årets slut 147 962 50 170 
      
      
Ackumulerade nedskrivningar:     
-Vid årets början - -21 341 
-Under året återförda nedskrivningar   21 341 
-Årets nedskrivningar -49 910 - 
   
Vid årets slut -49 910 - 
      
   
Redovisat värde vid årets slut 98 052 50 170 
   
 
Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal 
aktier. 
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    2021-12-31 2020-12-31 
    Redovisat Redovisat 
Dotterföretag / Org nr / Säte i % värde värde 
    
SENS Construction AB 100 1 000 27 296 
556949-6754, Stockholm       
SENS Geoenergy Storage AB 100 22 825 22 825 
559016-7689, Stockholm       
SENS Aruba AB 100 49 49 
556878-8003, Stockholm       
Pumped Hydro Storage Sweden AB 100 74 178 - 
    
    98 052 50 170 
    
 
Not 19  Andra långfristiga fordringar   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
-Depositioner - 350 
-Förhöjda leasingavgifter 117 - 
   
-Vid årets slut 117 350 
   
Redovisat värde vid årets slut 117 350 
      
Moderföretag     
-Depositioner - - 
-Förhöjda leasingavgifter - - 
   
-Vid årets slut - - 
   
Redovisat värde vid årets slut - - 
      
   
 
Not 20  Upparbetad men ej fakturerad intäkt   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Upparbetad intäkt - 4 844 
   
  - 4 844 
      
Moderföretag     
Koncern     
Upparbetad intäkt - - 
Fakturerat belopp - - 
   
  - - 
   
 
Not 21  Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

  

  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Förutbetald försäkring   - 
Förutbetalda hyror 157 400 
Övriga förutbetalda kostnader 1 838 1 048 
Upplupna intäkter - 1 561 
   
  1 995 3 009 
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Moderföretag     
Förutbetald försäkring - - 
Förutbetalda hyror 105 - 
Övriga förutbetalda kostnader 155 33 
Upplupna intäkter 4 342 - 
   
  4 602 33 
   
 
Not 22  Avsättning för garantier 
   
Avsättning för garantier   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Ingående redovisat värde 1 523 2 618 
Årets avsättning - 100 
Årets ianspråktagna belopp - -67 
Återföring av outnyttjat belopp -530 -1 128 
   
  993 1 523 
      
Moderföretag     
Ingående redovisat värde - 608 
Årets avsättning - - 
Årets ianspråktagna belopp - - 
Återföring av outnyttjat belopp - -608 
   
  - - 
   
 
Not 23  Övriga avsättningar   
  2021-01-01- 2020-01-01- 
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Ingående redovisat värde - 6 000 
Årets avsättning - - 
Övrigt - -6 000 
   
Summa - - 
      
Moderföretag     
Ingående redovisat värde - 6 000 
Årets avsättning - - 
Övrigt - -6 000 
   
Summa - - 
   
Övriga avsättningar avser i sin helhet beräknad tilläggsköpeskilling hänförlig till förvärvet av Wessman 
Group AB. Beloppet har betalats ut under 2020. 
 
 
Not 24  Checkräkningskredit   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncernen     
Beviljad kreditlimit 500 2 003 
Outnyttjad del -500 -706 
   
Utnyttjat kreditbelopp - 1 297 
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Moderföretaget     
Beviljad kreditlimit - 253 
Outnyttjad del - -253 
   
Utnyttjat kreditbelopp - - 
   
 
 

Not 25  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen 
   
Ställda säkerheter   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut     
      
Koncernen     
Fastighetsinteckningar - - 
Företagsinteckningar 11 500 11 500 
Tillgångar med äganderättsförbehåll - - 
Belånad fordran - - 
   
Summa 11 500 11 500 
      
Spärrade medel     
Bankgaranti - 137 
   
Summa - 137 
      
Eventualförpliktelser     
Borgensåtagande till förmån för koncernföretag - - 
      
   
 
Not 26  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget 
   
Ställda säkerheter   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut     
      
Moderföretaget     
Fastighetsinteckningar - - 
Företagsinteckningar 8 500 8 500 
Tillgångar med äganderättsförbehåll - - 
Belånad fordran - - 
   
  8 500 8 500 
      
Spärrade medel     
Bankgaranti - 22 
   
  - 22 
      
Eventualförpliktelser     
Borgensåtagande till förmån för koncernföretag - - 
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Not 27  Resultat från andelar i koncernföretag   
  2021-01-01- 2020-01-01- 
Koncern 2021-12-31 2020-12-31 
   
Realisationsresultat vid avyttring av andelar - 1 365 
   
  - 1 365 
Moderföretag     
Realisationsresultat vid avyttring av andelar - -36 958 
   
  - -36 958 
   
 
Not 28  Nedskrivning av finansiella 
anläggningstillgångar 

  

  2021-01-01- 2020-01-01- 
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Årets nedskrivning - - 
   
  - - 
      
Moderföretag     
Årets nedskrivning -49 910 - 
Återföring nedskrivning - 10 817 
   
  -49 910 10 817 
   
 
Not 29  Övriga finansiella skulder   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncern     
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen - 56 242 
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 13 218 2 768 
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen - - 
   
  13 218 59 010 
      
Moderföretag     
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen - 55 133 
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 11 715 - 
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen - - 
   
  11 715 55 133 
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Not 30  Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

  

  2021-12-31 2020-12-31 
   
Koncernen     
Personalrelaterade kostnader 910 2 110 
Upplupna räntekostnader 9 140 7 705 
Övriga upplupna kostnader 9 720 6 054 
   
  19 770 15 869 
      
Moderföretaget     
Personalrelaterade kostnader 434 128 
Upplupna räntekostnader 9 123 7 705 
Övriga upplupna kostnader 250 643 
   
  9 807 8 476 
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