
 

 

 
 

 

Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2021 

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.  

 

ANDRA HALVÅRET 2021 I SAMMANDRAG  

  
 Nettoomsättning 0 (47) TSEK.  

 Rörelseresultat EBIT -1 539 (-1 932) TSEK. 

 Resultat från andelar i koncernföretag 0 (-57 575) TSEK. 

 Resultat efter skatt -1 892 (-58 341) TSEK. 

 

HELÅRET 2021 I SAMMANDRAG  

  
 Nettoomsättning 0 (142) TSEK.  

 Rörelseresultat EBIT -2 889 (-6 022) TSEK. 

 Resultat från andelar i koncernföretag 0 (-134 949) TSEK. 

 Resultat efter skatt -1 754 (-140 631) TSEK. 

 Totalt eget kapital -8 028 (-7 773) TSEK. 

 Kortfristiga skulder 8 709 (45 820) TSEK. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET 2021 
 

 
 Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020 emitterades den 29 mars 2021 ett konvertibelt lån 

på 1 500 TSEK till TJ Junior AB med rätt att konvertera till 2 SEK per aktie. Lånet löpte med 8% årlig ränta. 

I augusti 2021 konverterades lånet i enlighet med villkoren varvid 750 000 aktier emitterades. 

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
 

 Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2021 upptogs i januari 2022 ett konvertibelt lån om 2 700 

TSEK med ömsesidig rätt att konvertera till 2 kr per aktie fram till utgången av 2023.  

 Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2021 gjordes i januari 2022 en kvittningsemission om 5 

436 TSEK riktat till vissa av bolagets fordringsägare inklusive Middelborg Invest AS.  

 I januari 2022 ingicks ett slutligt avtal avseende apportförvärv av First Hotels International AS, villkorat 

av börsens godkännande samt av att en extrastämma beslutar i enlighet därmed.  



DOME ENERGY AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI -DECEMBER 2021 
 

 Den 22 februari 2022 hölls en andra kontrollstämma varvid beslutades om fortsatt drift. Vid samma 

stämma nyvaldes Anders Smedsrud som styrelseledamot emedan Petter Hagland anmält eget utträde.  

 

Styr ordf:s kommentar 
 

 
Vid extrastämman 19 oktober 2020 erhöll styrelsen mandat att genomföra en försäljning av de amerikanska 

dotterbolagen till bolagets kreditgivare. Då två av fordringsägarna efter det byttes ut drog denna affär ut på tiden 

och genomfördes inte förrän den 4 mars 2021.  

 

Den 12 mars 2021 ingicks ett Letter of Intent om att apportförvärva First Hotels International AS, Oslo. First 

Hotels har rättigheter till 29 hotell i Skandinavien varav merparten i Sverige för vilka man tillhandahåller 

marknadsförings- och distributionstjänster. Under år 2021 omsatte koncernen proforma 30 MNOK med ett 

negativt resultat efter finansiella poster om 8 MNOK. Inför 2022 väntas en högre omsättning och ett positivt 

nettoresultat då man räknar med att marknaden återhämtar sig.  

 

First Hotels är en välkänd hotellkedja i Skandinavien, grundat 1993. Ägarna anser nu företaget vara moget för en 

börsintroduktion. Ansökan därom har lämnats in till Nasdaq First North. Företaget avser att växa kraftigt under 

kommande år. Den nuvarande affärsmodellen bygger på franchise- och distributionsavgifter. En i det närmaste 

outnyttjad tillgång är dess 430 000 lojalitetsmedlemmar. Företaget kommer också att undersöka möjligheter att 

utvidga till andra intäktsströmmar genom hotellverksamhet, fastighetstransaktioner och andra affärsområden 

såsom IT tjänster. Intäkterna baseras på hotellintäkter, och efter att marknader och hotell öppnade igen under 

februari 2022 kommer First Hotels med stor sannolikhet uppvisa tillväxt i både omsättning och vinst kommande 

år.   

 

Även om First Hotels grundades i Norge är majoriteten av dess franchisetagare svenska hotellägare. Dessa finns 

över hela Sverige och på några viktiga platser i Norge och Danmark. Varumärket är inriktat på att förmedla lokal 

känsla för varje stad och ort. Varje hotell har sin egen historia och representerar miljön och läget mer än något 

annat lokalt hotell. Hotellanställda kommer ofta från det område där hotellet ligger, så lokal kunskap och service 

är ovärderlig. I framtiden hoppas First Hotels kunna erbjuda hotellägare en ännu mer attraktiv produkt och 

attrahera nya områden där First Hotels kan stå som värd för semester- och affärsresor för befintliga och nya 

kunder. First kommer att stärka sitt varumärke och moderniseras för att gynna både hotellgäster och anställda. 

 

Avsikten är att snarast efter att slutligt godkännande erhållits av Nasdaq First North kalla till extrastämma för att 

besluta om apportemission, ändring av namn och styrelse.  

 

 
Håkan Gustafsson 
Styrelseordförande 
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Resultaträkning           
            

    2021 2020 2021 2020 
 TSEK Not juli-dec juli-dec jan-dec jan-dec 
 

          

    
 

            

Nettoomsättning   0 47 0 142 

Övriga rörelseintäkter   0 0 0 0 

Summa intäkter   0 47 0 142 

            

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader   -1 539 -2 189 -2 889 -6 164 

Rörelseresultat   -1 539 -1 932 -2 889 -6 022 

            

Resultat från finansiella poster           

Resultat från andelar i koncernföretag not 2 0 -57 575 0 -134 949 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar  0 0 -3 0 

Valutakurseffekter över Resultaträkning   0 623 0 1 766 

Räntor från koncernbolag   0 784 0 2 455 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -353 -240 1 138 -1 905 

Resultat efter finansiella poster   -1 892 -58 341 -1 754 -140 631 

            

Resultat före skatt   -1 892 -58 341 -1 754 -140 631 

            

Skatt   – – – – 

Periodens resultat   -1 892 -58 341 -1 754 -140 631 
 

 

Resultat per aktie           
            

    2021 2020 2021 2020 
    juli-dec juli-dec jan-dec jan-dec 

            

Periodens resultat (TSEK)   -1 892 -58 341 -1 754 -140 631 

Resultat per aktie före utspädning (SEK)   -0,24 -7,64 -0,22 -18,78 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)   -0,24 -7,64 -0,22 -18,78 

            

           

Genomsnittligt antal aktier före utspädning   7 760 729 7 381 729 7 760 729 7 381 729 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning   7 760 729 7 381 729 7 760 729 7 381 729 
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Balansräkning       

        

        

 TSEK Not 2021-12-31 2020-12-31 

       
        

TILLGÅNGAR       

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag not 2 0 37 800 

Fordringar hos koncernföretag   – – 

Summa anläggningstillgångar   0 37 800 

        

Övriga fordringar och förutbetalda kostnader   120 94 
Kassa och bank   561 153 

Summa Kortfristiga fordringar   681 247 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   681 38 047 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Totalt eget kapital   -8 028 -7 773 

        

Skulder       

Långfristiga skulder   – – 

Kortfristiga skulder   8 708 45 820 

Summa skulder   8 709 45 820 

        

Summa eget kapital och skulder   681 38 047 

 
Rapport över förändringar i eget kapital 
        

  

         
  

TSEK   
2021-12-31 2020-12-31   

          

      
 

  

          

Eget kapital vid årets ingång   -7 774 132 857   

Periodens resultat   -254 -140 631 
  

          

Eget kapital vid årets utgång   -8 028 -7 774 
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Rapport över kassaflöden 
        

   2021 2020 
  TSEK Not jan-dec jan-dec 

        

    
 

Löpande verksamheten       

Rörelseresultat före finansiella poster   -2 889 -6 022 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:       

Orealiserade valutakurser netto & övrigt   -236 475 

Summa löpande verksamhet   -3 125 -5 547 

        

Erhållen ränta   0 1 200 

Erlagd ränta   1 370 -2 149 

Betald inkomstskatt   – – 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital   -1 755 -6 496 

        

Kassaflöden från förändring i rörelsekapital       

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar   -65 269 

Minskning(-)/ökning(+) rörelseskulder   -37 073 1 451 

Summa förändring i rörelsekapitalet   -37 138 1 720 

        

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -38 893 -4 776 

        

Investeringsverksamheten       

Investeringar i dotterbolag   – – 

Förändring av utlåning till koncernföretag   37 800 4 029 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   37 800 4 029 

        

Finansieringsverksamheten       

Ej registrerad kapital   53 – 

Överkurs   1 448 – 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1 501 – 

        

Årets kassaflöde   408 -747 

        

Likvida medel vid årets början   153 153 

Likvida medel vid årets slut   561 900 
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Finansiell verksamhet i sammandrag 
 

Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Från och med årsredovisningen 2019 tillämpas årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpade bolaget i koncernredovisning 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) 
sådana de antagits av EU och moderbolaget tillämpade därmed RFR2. Övergången har gjorts i enlighet med 
föreskrifterna i K3s kapitel 35. Frivilliga undantag enligt K3 har ej tillämpats. Övergången till K3 har inte inneburit 
några förändringar av värdering eller presentation varken för 2018 eller 2019.  
 
Årsredovisningen har upprättats utifrån antagandet om fortsatt drift. Detta förutsätter att bolaget kommer att 
ha tillräckliga medel för att finansiera verksamheten. Om nödvändig finansiering inte kan uppbringas kan detta 
väsentligt påverka värdet av bolagets redovisade tillgångar, det kan även påverka bolagets möjlighet att fortsätta 
driften/verksamheten. 
 
Enligt 7 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) behöver moderföretag i mindre koncerner inte upprätta 
koncernredovisning. Dome Energy AB (publ) upprättar därav inte koncernredovisning. 
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Dome Energy AB (publ) saknar efter den 4 mars 2021 verksamhet. Ett avtal ingicks i januari 2022 om att 
apportförvärva en helt ny verksamhet. Att det förvärvet ska kunna ske är villkorat av att Nasdaq First North 
godkänner att aktien tas upp till handel på ordinarie lista igen samt att en extrastämma beslutar om 
apportemission. Häri föreligger väsentlig osäkerhet att något av dessa villkor inte uppfylls.  
 
Bolaget redovisar ett negativt eget kapital om 8 028 TSEK per 2021-12-31, vilket innebär att aktiekapitalet är 
förbrukat. Den 22 februari 2022 hölls en andra kontrollstämma som utvisade att mer än hälften av aktiekapitalet 
var återställt. Stämman beslöt om fortsatt drift.    
 
Bokslutskommunikén har upprättats utifrån antagandet om fortsatt drift. Detta förutsätter att bolaget kommer 
att få på plats den affär som beskrivs i första stycket ovan. Om detta inte sker kan det komma att ha väsentlig 
inverkan på bolagets möjlighet att överleva. 
 
 

 
Not 2 Andelar i och fordringar på koncernföretag 
 
Aktier i dotterbolag redovisas till förvärvskostnader, minus eventuella avdrag för nedskrivningar. 
Dotterbolagsaktierna värderas och om det finns en indikation på att aktier och ägarandel i dotterbolag har 
minskat i värde, görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten Resultat från andelar i koncernbolag. 
Per den 31 december 2020 har nedskrivning av andelarna skett så att bokfört värde på andelarna uppgår till 
37 800 TSEK, vilket motsvarar försäljningspriset för andelarna när de avyttrats i mars 2021.  
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Not 3 Transaktioner med närstående 

 
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, har inte fått något styrelsearvode utbetalt men en avsättning på 264 
TSEK har gjorts under året. 
 
Petter Hagland och Jan Lorensson, styrelseledamöter, har inte fått något styrelsearvode utbetalt men en 
avsättning på 164 TSEK har gjorts under året för var och en av dem.  
 

Till Pål Mørch har, i egenskap av styrelseledamot och VD, utbetalts 450 TSEK inklusive sociala avgifter under 
året. 
  
Samtliga transaktioner med närstående sker på marknadsmässiga villkor. 
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Finansiell kalender 
 
Årsredovisning för 2021   31 maj 2022 
Årsstämma    22 juni 2022 
Delårsrapport för jan-juni 2022   31 augusti 2022 
Bokslutskommuniké för jan-dec 2022   31 mars 2023 
 
Alla rapporter kommer att finnas tillgängliga på företagets hemsida eller genom kontakt med företagets kontor. 

Antal aktier 
 
Antal aktier vid utgången av året var 8 131 729.  
I januari 2022 emitterades 2 717 764 aktier i en kvittningsemission varvid antal aktier därefter uppgår till 
10 849 493.  
I januari 2022 emitterades ett konvertibelt lån på 2 700 TSEK med rätt att konvertera till 2 kr per aktie fr.o.m. juli 
2022 fram till 31 december 2023. Antal aktier kan då komma att öka med max 1 350 000 aktier. Både innehavare 
och utgivare har rätt att konvertera.  
 
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att rapporten ger en rättvis och sann presentation av 
bolagets verksamhet, position och resultat samt beskriver de huvudsakliga riskerna och osäkerheter som bolaget 
står inför. 

 
 
 

Stockholm, 31 mars 2022 
 
 
 

Pål Mørch Håkan Gustafsson 
  

VD & Styrelseledamot Styrelsens ordförande 
 
 
 
 

Anders Smedsrud  Jan Lorensson 
   

Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 

 
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revisorns granskning. 
 

För ytterligare information kontakta: 
Håkan Gustafsson, styrelseordförande 
Telefon: 0702-68 00 35 
E-mail: hakan.gustafsson99@telia.com 

Adress: 

Dome Energy AB (publ) 
c/o BTR accounting and payroll services AB 
Grev Turegatan 21 
SE-114 38 Stockholm, Sweden 
www.domeenergy.com 
 
 

http://www.domeenergy.com/
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Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för 
offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 14.00 CEST. 
 

Om Dome Energy AB (publ) 
Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First Norths observationslista i Sverige (Kortnamn: 
DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i 
Stockholm. För mer information besök www.domeenergy.com . 

 

http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome
http://www.domeenergy.com/

