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Framgångsrik nyemission om 350 MSEK, börsnotering och slutfört förvärv 

av Biokraft Holding AS samt Ekdalens Biotransporter AB – proforma 

EBITDA 103,6 MSEK för hela året 

Sammanfattning fjärde kvartalet 

• Notering vid Nasdaq First North Premier Growth Market, första handelsdag 16 december. 

• Riktad nyemission med en bruttolikvid om 350,0 MSEK före transaktionskostnader. 

• Slutfört förvärven av Biokraft Holding AS samt Ekdalens Biotransporter AB, nu helägda dotterbolag. 

• Flerårigt avtal har ingåtts mellan koncernen och en kund i Europa om leverans av flytande biogas (LBG). 

• COVID-19 har påverkat koncernens försäljning av gas, dock i begränsad omfattning.  

• Nettoomsättningen uppgick till 82,3 (99,7) MSEK, motsvarande en minskning med 17,5% jämfört med samma 

period förra året. Nedgången förklaras främst av ett underhållsstopp som genomfördes för att öka 

produktionsstabiliteten i anläggningen i Skogn. Anläggningen är sedan början av februari 2021 i full drift. 

• EBITDA uppgick till 20,8 (29,0) MSEK. 

• Operativ EBITDA för perioden uppgick till 15,0 (17,0) MSEK.  

• Resultatet efter skatt uppgick till -12,0 (-5,5) MSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,33) SEK.  

• Det operativa kassaflödet uppgick till 42,4 (21,9) MSEK.    

Sammanfattning helåret 

• Notering vid Nasdaq First North Premier Growth Market, första handelsdag 16 december. 

• Riktad nyemission med en bruttolikvid om 350,0 MSEK före transaktionskostnader. 

• Slutfört förvärven av Biokraft Holding AS samt Ekdalens Biotransporter AB, nu helägda dotterbolag. 

• 10 februari 2020 återbetalades koncernens utestående obligationslån 2016/2020 om 230 MSEK och ersattes av en 

privat kreditfacilitet om 200 MSEK, vilken återbetalades 30 september 2020. Den ersattes av en senior 

kreditfacilitet som har markant bättre lånevillkor.  

• COVID-19 har påverkat koncernens försäljning av gas, dock i begränsat omfattning.  

• Nettoomsättningen uppgick till 338,4 (363,6) MSEK, motsvarande en minskning med 6,9% jämfört med samma 

period förra året. 

• EBITDA uppgick till 80,6 (87,8) MSEK.  

• Proforma EBITDA uppgick till 103,6 (103,7) MSEK inkluderat förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB, 

• Proforma operativ EBITDA-% uppgick till 22,4 (20,7) %. 

• Resultatet efter skatt uppgick till -63,2 (-55,9) MSEK.  

• Totalt har det under perioden bokats 18,1 MSEK i negativ resultatpåverkan för domslutet i Korea.  

• Resultat per aktie uppgick till -2,07 (-3,32) kr. 

• Det operativa kassaflödet uppgick till 89,4 (0,00) MSEK.  

Väsentliga händelser efter periodens slut 

Jordbruksverket har i enlighet med förväntan i början av året fastslagit att totala biostödet kommer uppgå till 200 MSEK för 

2021 och kommer kunna ansökas april till och med december 2021. Ledningens bedömning är att totalt stöd för 2021 för 

bolaget kommer vara enligt förväntan men att det erhålls under nio månader istället för tolv då ingen utbetalning av stödet 

kommer ske första kvartalet.  

 

Ledningens bedömning är att det genomförda underhållsstoppet i Skogn är slutförd och därmed förväntas LBG-produktionen 

återigen vara på förväntad nivå.  

 

Inga andra väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.    

 

 

All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom parentes avser 

motsvarande period föregående år. 
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VD-kommentar för perioden 

”Koncernens notering på Nasdaq First North Premier var den absolut viktigaste händelsen för helåret 2020. Nyemissionen gav 

oss 350 MSEK före transaktionskostnader och har gjort att vi kunnat säkerställa finansieringen av koncernens tillväxtplan med 

eget kapital, samtidigt som vi fått en både bredare och starkare ägarbas. Ankarinvesterare i emissionen var Länsförsäkringar 

Fondförvaltning, Handelsbanken Hållbar Energi och Skandia Sverige Hållbar. Tillsammans förvärvade de aktier för  

130 MSEK.  

 

Ett annat viktigt och välkommet steg på vägen framåt är att vår samarbetspartner i Norge, TrønderEnergi, nu har konverterat 

sina investeringar i vårt tidigare gemensamma dotterbolag Biokraft till aktier i koncernen. TrønderEnergi har därmed blivit 

koncernens största ägare.  

 

Förvärvet av Ekdalens Biotransporter förstärker koncernens position på marknaden för såväl industriella som lantbruksbaserade 

organiska avfallsströmmar för biogasproduktion. Förvärvet är ett viktigt steg i utvecklingen av koncernens affärer och ger oss 

bättre kontroll på produktionsprocessen både uppströms och nedströms i värdekedjan.  

 

Operativt började året på ett bra och tillfredsställande sätt det första kvartalet. Tyvärr blev det ett sämre andra kvartal då  

COVID-19 påverkade våra kunder, och därmed även oss negativt. Under tredje kvartalet kunde vi dock säkerställa en 

förbättring både i koncernens lönsamhet såväl som i kassaflödet. Under fjärde kvartalet genomfördes ett underhållsstopp i 

anläggningen i Skogn som genomfördes för att öka produktionsstabiliteten, vilket dessvärre påverkade producerade LBG-

volymerna negativt. Vår bedömning är att det genomförda underhållsstoppet i Skogn nu är slutfört och därmed anses LBG-

produktionen återigen vara på förväntad nivå.  

    

COVID-19 pandemin har påverkat både den globala och den skandinaviska ekonomin markant och har påverkat koncernens 

affärer något, dels med lägre rågasproduktion på reningsverken i Stockholm, dels med något minskad efterfrågan från vissa 

kunder. Sveriges regering har dock bekräftat i höstbudgeten att man förbereder för ett långsiktigt produktionsstödsystem enligt 

det förslag som biogasmarknadsutredningen publicerade i slutet av 2019.  Koncernen ser också ett ökat intresse för biogas från 

stora kunder, och då framför allt för flytande biogas (LBG). Förutsättningarna för svensk biogasindustri är därmed på väg att 

förstärkas. Under 2021 kommer vi fortsatt fokusera på ökad produktion och på den planerade tillväxtplanen. 

 

Matti Vikkula 

Verkställande direktör och koncernchef 

 

 

 
Matti Vikkula 

Verkställande direktör och koncernchef 
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Koncernen  

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) är moderbolag i koncernen Scandinavian Biogas som består 

av ett flertal både helägda och delägda bolag registrerade i Sverige, Norge och Korea. Verksamheten bedrivs i huvudsak i 

dotterbolagen. Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) har sitt säte och huvudkontor i Stockholm. Den 31 december 

2020 omfattade verksamheten totalt 92 (76) anställda varav 56 (39) anställda i Sverige, 21 (21) i Korea och 15 (16) i Norge. I 

Sverige är ökningen av anställda främst hänförlig till förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB. 

Ekonomisk översikt 

 

kSEK 
1 okt - 31 
dec 2020 

1 okt - 31 
dec 2019 

1 jan - 31 
dec 2020 

1 jan - 31 
dec 2019 

Proforma 
2020 

Proforma 
2019 

  3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 

     
  

Nettoomsättning 82 310 99 745 338 386 363 559 385 576 410 008 

Rörelseintäkter 103 382 103 824 407 432 407 050 455 040 453 744 

EBITDA 20 818 29 041 80 597 87 848 103 633 103 699 

EBITDA % 20,1% 28,0% 19,8% 21,6% 22,8% 22,9% 

Operativ EBITDA 14 969 16 971 70 301 75 778 93 336 91 629 

Operativ EBITDA % 16,1% 16,2% 19,1% 19,2% 22,4% 20,7% 

Rörelseresultat -392 4 797 -6 038 -1 940 12 426 9 006 

Resultat per aktie (SEK)* -0,39 -0,33 -2,07 -3,32 
  

Balansomslutning 1 539 498 1 294 063 1 539 498 1 294 063 
  

Soliditet 33,9% 17,7% 33,9% 17,7% 
  

 

* Antal aktier för jämförande period har dividerats med 10 för att få jämförbardata.i och med den sammanslagning av aktier 

som skedde under hösten 2020 då 10 aktier slogs samman till 1.  

 

 

Proforma resultat  
Proforman för 2019 och 2020 inkluderar antagande att Ekdalens verksamhet varit helägt dotterbolag hela 2019 samt 2020. 

Total nettoomsättning uppgår i proforman till 385,6 (410,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick för helåret till 12,4 (9,0) MSEK 

och EBITDA till 103,6 (103,7) MSEK. Operativ EBITDA uppgick för helåret till 93,3 (91,6) MSEK och operativ EBITDA % 

till 22,4 (20,7) procent. Ekdalens förvärvades 18 december 2020 och det är från det datumet som bolaget konsolideras i 

koncernen. Proforman visar tydligt hur viktigt förvärvet är för att nå koncernens långsiktiga finansiella mål. 

 

Rapporterat resultat  
Koncernens nettoomsättning uppgick till 82,3 (99,7) MSEK under fjärde kvartalet och till 338,4 (363,6) MSEK under helåret, 

vilket motsvarar en minskning med 6,9 procent jämfört med samma period föregående år. Totala intäkter uppgick under 

perioden oktober-december 2020 till 103,4 (103,8) MSEK och under hela helåret till 407,4 (407,1) MSEK. 

     

Kostnaderna för råvaror och förnödenheter har ökat med 5,3 MSEK i förhållande till föregående år. Rensat för 

jämförelsestörande poster har råvaror och förnödenheter minskat jämfört med föregående år med 18,4 MSEK. Engångseffekten 

för året är främst hänförlig till domslutet i Korea vilket resulterade till en ökning av råvaror och förnödenheter med 11,6 MSEK. 

Föregående år justerades råvaror och förnödenheter positivt med 12,1 MSEK som ett led i bedömningen av tvisten i Korea.  

     

Övriga externa kostnader ligger i nivå med föregående år. Personalkostnaderna har ökat 3,0 MSEK jämfört med föregående år, 

främst baserat på några nya anställningar.  

 

Koncernens EBITDA oktober-december 2020 uppgick till 20,8 (29,0) MSEK och för helåret 2020 till 80,6 (87,8) MSEK. 

EBITDA är dels påverkat av försäkringsersättning i Norge om 20,4 MSEK, stöd i Norge pga COVID-19 om 1,5 MSEK samt 

domslutet i Korea som resulterade i en omvärdering av övriga avsättningar om 11,6 MSEK.  

      

Koncernens operativa EBITDA uppgick under helåret 2020 till 70,3 (75,8) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick operativ 

EBITDA till 15,0 (17,0) MSEK. Anledningen till försämrad operativ EBITDA jämfört med föregående år beror till viss del på 

COVID-19 samt underhållsstoppet på anläggningen i Skogn för att öka produktionsstabiliteten.  
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Rörelseresultatet uppgick under fjärde kvartalet 2020 till -0,4 (4,8) MSEK och under helåret 2020 till -6,0 (-1,9) MSEK. Utöver 

nämnda poster av engångskaraktär är rörelseresultatet också påverkat för helåret av en ytterligare nedskrivning av koncessioner 

om 6,5 MSEK som ett led av domslutet i Korea samt en nedskrivning av en anläggningstillgång i Norge med 5,9 MSEK. 

Nedskrivningen av koncessioner genomfördes i andra kvartalet.  

     

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -12,0 (-5,5) MSEK under fjärde kvartalet 2020, varav -1,5 (-1,3) MSEK kommer 

från orealiserade valutakursförändringar. För helåret uppgick resultatet efter skatt till -63,2 (-55,9) MSEK, varav -9,4 (1,3) 

MSEK kommer från orealiserade valutakursförändringar, framförallt hänförliga till långsiktig koncernintern finansiering i 

utländska dotterbolag.  

 

Totalt har det under perioden bokats 18,1 MSEK i negativ resultatpåverkan för domslutet i Korea, dels 11,6 MSEK på raden 

råvaror och förnödenheter som ett led i förändring av övrig avsättning, dels en nedskrivning av koncessionen som avser Korea 

på 6,5 MSEK på raden av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar. 

 

Övrigt  
Balansomslutningen per 31 december 2020 var 1 539,5 (1 294,1) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 19,0 procent jämfört 

med samma period föregående år. Upplåning avseende leasing uppgick till 302,4 (334,3) MSEK. Det egna kapitalet har 

förändrats under perioden dels med periodens resultat, förändring i valutakurseffekt samt emissioner.  

 

Koncernens kassaflödeutveckling 2020 var mycket positiv på grund av bättre kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar i rörelsekapital samt en gynnsam utveckling av rörelsekapitalet. 

Likviditet och finansiell ställning 
Per 31 december 2020 uppgick koncernens likvida medel 378,8 (136,4) MSEK. 

Investeringar  
Investeringarna i materiella och immateriella tillgångar under helåret uppgick till 58,7 (47,1) MSEK.  

 

Förvärvet av dotterbolaget Ekdalens uppgick till totalt 72,3 MSEK vilket fördelats på 28,4 MSEK i kundrelationer, 6,8 MSEK 

i övervärden på fordon, övriga tillgångar på 14,1 MSEK samt 23,4 MSEK i goodwill.  

 

Per 31 december 2020 var det bokförda värdet på koncernens materiella och immateriella anläggningstillgångar  

1 015,2 (1 000,5) MSEK, varav 295,7 (327,8) MSEK avser leasingobjekt som koncernen innehar enligt leasingavtal som följer 

standarden IFRS 16. 

Väsentliga händelser under perioden januari-december  

Notering vid Nasdaq First North Premier Growth Market 
Den 16 december 2020 listades bolaget vid Nasdaq First North Premier Growth genom en riktad nyemission med en 

bruttolikvid före transaktionskostnader på 350,0 MSEK. Emissionen var lyckad och flera stora fonder tecknade sig i 

emissionen. Länsförsäkringar Fondförvaltning, Handelsbanken Hållbar Energi och Skandia Sverige Hållbar utgjorde 

ankarinvesterare och förvärvade aktier till ett värde av 130 MSEK. Emissionen var flera gånger övertecknad och gjorde att 

investerarbasen ökades avsevärt. Totala beloppet som placerades i samband med emissionen uppgick till 586 MSEK och 

inkluderar både nyemitterade aktier och försäljning av befintliga aktier från vissa aktieägare.  

 
Bolaget erhåller ”Dark Green Shading” 
Scandinavian Biogas erhöll i november en 100 procentig ”Dark Green Shading”-rating, den högsta möjliga bedömningen 

från CICERO Shades of Green AS för samtliga bolagets intäkter och investeringar. Det är det första bolaget som erhåller 

denna rating för samtliga intäkter och investeringar. CICERO tillhandahåller marknadsledande oberoende, 

forskningsbaserade utvärderingar av gröna obligationer samt fullständiga bolagsutvärderingar. Som ett led i Bolagets 

hållbarhetsarbete har vi etablerat ett grönt ramverk dels för aktierna, dels för framtida skuldfinansiering. ”Dark Green 

Shading”-rating för skuldfinansieringen erhölls redan tidigare i 2020.  

 
TrønderEnergi blir största aktieägare 
I november konverterade TrønderEnergi sina aktier i dotterbolaget Biokraft Holding AS till aktier i Scandinavian Biogas 

och blev då största enskilda ägaren i Scandinavian Biogas. TrønderEnergi har sedan tidigt 2016 varit minoritetsägare av 

Biokraft. Förvärvet genomfördes genom betalning med nyemitterade aktier i Scandinavian Biogas, genom bemyndigande 

från årsstämman i juni 2020. Som en del i transaktionen kvittades även vissa lån som lämnades av TrønderEnergi till 

Biokraft mot aktier i Scandinavian Biogas. Totalt äger TrønderEnergi ca 3,7 miljoner aktier och är därmed den enskilt 

största ägaren per 31 december 2020.  
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Rörelseförvärv 
Den 18 december 2020 förvärvade koncernen 100,0 procent av aktierna i Ekdalens Biotransporter AB, ett bolag 

registrerat i Sverige. Köpeskillingen uppgick till totalt 72,3 MSEK. Köpeskillingen består i dels 25,3 MSEK i likvida 

medel, tilläggsköpeskilling som är diskonterad till 30,3 MSEK samt 444 444 nyemitterade aktier i Scandinavian Biogas 

Fuels International AB uppgående till ett värde av 16,7 MSEK. Övervärdet för förvärvet har beräknats till  

23,4 MSEK. Förvärvskostnaderna för bland annat jurister uppgick till 1,4 MSEK. Tilläggsköpeskillingar baserade på 

normaliserat EBITDA för åren 2020–2022 kan maximalt uppgå till 35,0 MSEK och har i förvärvsanalysen diskonterats 

till 30,3 MSEK.  
 
Biokraft Holding AS blir helägt dotterbolag 
I december genomfördes en extra bolagsstämma där det beslutades att utestående minoritet i Biokraft konverterade sina 

aktier till aktier i Scandinavian Biogas. Utestående minoritet ägdes av management i Biokraft. Genom denna riktade 

emission blev Biokraft Holding AS och Biokraft AS helägda dotterbolag.  

 

Sammanslagning aktier 
Den 23 november genomfördes en extra bolagsstämma där det beslutades om sammanläggning av aktier 1:10, genom att 10 

aktier sammanlades till en aktie. Totala antalet aktier per 31 december 2020 är 30 533 852.  

 

Stabilare produktion i Södertörn, Sverige  
Den positiva trenden avseende produktionen i Södertörn som konstaterades under 2019 har fortsatt under 2020. Det 

systematiska utvecklingsarbetet på driftavdelningen som förstärktes under 2019 fortsätter med målsättningen att ytterligare 

minimera processtörningar och underhållskostnader. 

 

Refinansiering av kreditfacilitet om 200 MSEK 
10 februari 2020 återbetalades bolagets utestående obligationslån 2016/2020 om 230 MSEK (ISIN SE0007784111) och ersattes 

av en privat kreditfacilitet om 200 MSEK. Den privata kreditfaciliteten återbetalades 30 september 2020 och ersattes av en ny 

senior kreditfacilitet som har markant bättre lånevillkor. Löptiden är 18 månader och definieras som närstående.  

Produktion och försäljning 

Affärsområde Sverige  
Verksamheterna i Sverige har sålt totalt 21,6 (22,9) MNm3 biogas under perioden januari till december 2020, motsvarande 

cirka 210 (223) GWh. Leveranserna av biogas till kunderna har påverkats av COVID-19 då vissa kunder periodvis inte kunnat 

ta full avtalsvolym. Bolagen i affärsområdet har dock i alla sammanhang fullgjort sina åtaganden till kunderna med god 

marginal. Den totala mängden behandlat organiskt avfall i affärsområde Sverige uppgick i snitt till 210 (205) ton per dag för 

helåret.  

Affärsområde Norge 
Försäljningen av flytande biogas i Skogn, Norge, under perioden januari till december 2020 uppgick till 8,7 (9,6) MNm3 

motsvarande cirka 85 (93) GWh. Anläggningen i Norge har varit i drift sedan i början av 2019. Året 2020 började starkt, dock 

med något lägre produktion under övriga kvartal främst som ett led av ett understopp på anläggningen för att öka 

produktionsstabiliteten.  

 

Affärsområde Korea 

Anläggningen i Korea har under helåret sålt totalt 9,9 (8,8) MNm3 rågas, vilket motsvarar cirka 60 (53) GWh. Den totala 

produktionen var 10,8 (10,9) MNm3 rågas. Under samma period har anläggningen i snitt mottagit 197 (195) ton matavfall per 

dag.  
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Finansiering 

Likvida medel per 31 december 2020 uppgick till 378,8 (136,4) MSEK  

 

Verksamheten är finansierad med eget kapital, lån från externa kreditgivare och finansiell leasing. I Sverige leasas en stor del 

av produktionsanläggningarna med en löptid på ungefär 25 år. Långfristiga räntebärande skulder, exklusive leasing, uppgick 

per 31 december 2020 till 479,8 (286,5) MSEK. 

 

Eventuellt behov av ytterligare rörelsekapital antas kunna finansieras med skuld eller eget kapital. Koncernen har en ambition 

att växa ytterligare och arbetar aktivt med nya projekt. Koncernen räknar med att finansiering av stora framtida projekt kommer 

att kräva olika typer av samarbeten och finansieringar, beroende på projektets struktur och placering, dock framförallt 

främmande kapital.  

 

10 februari 2020 återbetalades Bolagets utestående obligationslån 2016/2020 om 230 MSEK (ISIN SE0007784111) och 

ersattes av en privat kreditfacilitet om 200 MSEK. Den privata kreditfaciliteten hade en löptid upp till 24 mån och återbetalades 

30 september 2020 och ersattes av en ny senior kreditfacilitet som har markant bättre lånevillkor. Löptiden är 18 månader.  

 

Genom den lyckade emissionen om 350,0 MSEK före transaktionskostnader har vi kunnat säkerställa finansieringen av 

koncernens tillväxtplan med eget kapital, samtidigt som vi fått en både bredare och starkare ägarbas  

 

 

Aktien 
Antalet aktier uppgår till 30 533 852 (168 256 961) aktier. Kvotvärdet är 2,00 SEK per aktie och varje aktie berättigar till en 

röst. Samtliga utestående aktier är stamaktier och medför därmed lika rätt till andel i Scandinavian Biogas Fuels International 

AB:s (publ) tillgångar och resultat. 

 

Bolagets aktier är noterade vid Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 16 december 2020. Teckningskursen vid 

noteringen var 37,50 kronor per aktie. Per 30 december 2020 uppgick kursen till 43,40 kr per aktie vid stängning.  

 

Aktiens kortnamn är BIOGAS och ISIN-koden är SE001542896. LEI-koden är 549300VWBIVTYSH87870. 

 

Den 23 november genomfördes en extra bolagsstämma där det beslutades om sammanläggning av aktier 1:10, genom att 10 

aktier sammanlades till en aktie. Totala antalet aktier per 31 december 2020 är 30 533 852.  
 

Ägarförhållanden per 31 december 2020, i procent 

 

TrönderEnergi AS  12,2% 

Bengtssons Tidning AB 11,9% 

Ilija Batljan Invest AB 8,7% 

Northern Trust 7,1% 

Länsförsäkringar Småbolag 5,2% 

Handelsbanken Hållbar Energi 3,7% 

Apriori AB 3,1% 

Skandia Hållbar Energi 2,6% 

BNP Paribas Luxemburg 2,1% 

UBS Switzerland 1,9% 

Övriga  41,5% 

Totalt  100,0% 
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Grön finansiering och ramverk för aktier 

Introduktion till den gröna finansieringen och ramverk för aktier 
Scandinavian Biogas har granskats av CICERO Shades of Green AS (“CICERO”), som erbjuder en marknadsledande 

oberoende, forskningsbaserad utvärdering av gröna och hållbarhetsobligationer samt fullständiga företagsbedömningar.  

 

CICERO har lämnat sina yttranden om företags skuldfinansiering (”second opinions”) sedan 2008 och bedömer skulden i 

mörkgröna, mellangröna och ljusgröna nyanser för att erbjuda investerare bättre insikt i miljökvalitet och klimatrisker. 

Inkluderat i den övergripande nyanseringen (”shading”) är en bedömning av bolagsstyrningen, rankat som rättvis, bra och 

utmärkt.  

 

Dessutom har CICERO utvecklat en ny metod för bedömningar av företag genom att utvidga det gröna finansieringsramverket 

till att omfatta hela företaget och dess aktier. CICERO:s företagsbedömningar ger inblick i de gröna övergångsambitionerna 

genom att lägga till ljus, medium och mörkbrun nyansering (”shading”) till de tre gröna nyanseringarna (”shadings”) för 

inkomstströmmar och investeringar beroende på hur väl de är anpassade till en koldioxidsnål, klimatresistent framtid. 

Bedömningen ger också investerare och långivare information om möjlig anpassning till EU:s taxonomi samt företagens 

miljöstyrningsstruktur. En bedömning av bolagsstyrningen ingår med samma betyg som för bolagsstyrningsbedömningen i 

CICERO:s second opinions. 

 

Scandinavian Biogas’ betyg 
I augusti 2020 slutförde CICERO sin second opinion för Scandinavian Biogas och bedömde företagets skuldfinansiering till 

mörkgrön och en bolagsstyrningsrankning till god. I november 2020 tilldelade CICERO en mörkgrön nyansering (”Dark Green 

shading”) till alla Scandinavian Biogas intäktsströmmar och investeringar, och ett bolagsstyrningsresultat till god.  

Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten 

Tvister 
Nedan redogörs för vad som hänt i koncernens tvister sedan årsskiftet 2019. Status är i övrigt oförändrad och för en mer 

omfattande beskrivning av tvisterna hänvisas till årsredovisningen 2019. 

 

Dotterbolaget i Korea har pågående tvist med Ulsan City sedan 2018 om avtalad skyldighet att investera i en 

uppgraderingsanläggning i Ulsan före utgången av 2017. Processen har fortgått och i juli 2020 kom domslutet, som var 

överraskande negativt. Domaren beslöt i linje med tidigare dom som innebär att dotterbolaget är skyldig att betala 50% i 

straffavgift på biogasförsäljningen. Domslutet har gåtts igenom och företagsledningen och styrelsen anser fortfarande att 

domslutet är felaktigt. En överklagan gjordes till Högsta domstolen under sommaren 2020. Under hösten meddelades att inget 

prövningstillstånd givits. Som ett led av domslutet i juli har uppdatering av bedömningar i koncernens bokslut genomförts och 

resulterande i att posten övriga avsättningar ökade med 11,6 MSEK samt att koncessionsrätten för Korea har skrivits ned  

6,5 MSEK. Totalt har således resultatet 2020 belastats med 18,1 MSEK. Då domslutet nu är slutligt har avsättningen 

omklassificerats till finansiell skuld och tidigare nuvärdesberäkning har justerats från 15,60% till 12,92 % vilket givit en ökad 

finansiell kostnad om ca 1 MSEK.  

  

Det koreanska dotterbolaget öppnade en rättegångprocess i Ulsans förvaltningsdomstol under 2017 angående vissa 

servicekostnader som Ulsan City har fakturerat till dotterbolaget. Domstolen har beslutat i olika faser att fakturorna inte är 

föremål för en förvaltningsrättslig process. Givet att dessa servicekostnader inte är föremål för en förvaltningsrättslig process 

har det koreanska dotterbolaget påbörjat en civilrättslig process. 

 

En av koncernens leverantörer till projektet i Skogn, Norge, har, som tidigare kommunicerats, indikerat vissa ersättningskrav, 

framförallt rörande markarbeten. Ett formellt krav på ursprungligen ca 78 MNOK inkom i oktober 2018, som senare har 

reducerats till 64 MNOK. Koncernen har dock tidigare ingått ett förlikningsavtal med nämnda leverantör och är fortfarande av 

åsikten att de indikerade ersättningarna ingår i det avtalet. Oaktat detta har koncernen i sitt norska bolag reserverat 5 MNOK i 

december 2018 av ställda krav som ökad investeringskostnad enligt god redovisningssed av försiktighetsskäl. Förliknings-

processen har övergått till skiljedomsförfarande då parterna inte kunnat mötas. Bolaget har ett motkrav på motparten. 

Ledningens bedömning är fortsatt att tidigare reserverade belopp är relevanta.  

  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är beskrivna i den senaste årsredovisningen som finns tillgänglig på 

www.scandinavianbiogas.com.  
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Transaktioner med närstående 

Under första kvartalet 2020 har ett efterställt ägarlån om 20 MSEK (som gavs i december 2019) återbetalats. 10 februari 2020 

återbetalades Bolagets utestående obligationslån 2016/2020 om 230 MSEK (ISIN SE0007784111) och ersattes av en privat 

kreditfacilitet om 200 MSEK. Långivarna var närstående till bolaget. Den 30 september ersattes den privata kreditfaciliteten 

med en ny senior facilitet med markant bättre lånevillkor. Löptiden är 18 månader och långivaren definieras som närstående.  

 

Moderbolaget 
 

Verksamheten 
Koncernens verksamhet bedrivs framförallt i dotterbolagen medan moderbolaget har mer karaktären av koncernförvaltare. 

Nettoomsättning och resultatutveckling 
Moderbolagets totala intäkter uppgick under fjärde kvartalet 2020 till 0,7 (0,3) MSEK och under helåret till 3,0 (2,4) MSEK. 

Resultatet efter skatt var 20,4 (18,7) MSEK under perioden oktober-december 2020 och -53,9 (4,2) MSEK under perioden 

januari till december 2020. Anledningen till det negativa resultatet är ett led i domslutet från Korea. Ett dotterbolag gjorde i 

andra kvartalet vissa nedskrivningar av fordringar till dotterbolagen i Korea vilket i sig resulterade i att dotterbolagets egna 

kapital riskerade att förbrukats. Nedskrivningarna i dotterbolaget uppgick i juni till 61,6 MSEK och har gjort att 

aktieägartillskott lämnades i juni från moderbolaget om 62 MSEK. Aktieägartillskottet har sedan skrivits ned i sin helhet.   

Likviditet och finansiell ställning 
Likvida medel per 31 december 2020 uppgick till 318,5 (57,2) MSEK. Balansomslutningen uppgick vid samma tidpunkt till 

1 122,1 (633,7) MSEK. 

Utdelning 
Ingen utdelning föreslås årsstämman av styrelsen. 

Framtidsutsikter 

Behovet av förnybar energi som kan ersätta fossila bränslen som kol, olja och naturgas till rimliga priser är stort. I olika 

utvärderingar av förnybara alternativ som går att massproducera, har intresset för biogas ökat och därmed även efterfrågan, 

vilken väntas tillta ytterligare i takt med att utbudet ökar. Inom bl.a. tung transportsektor förväntas efterfrågan för flytande 

biogas öka markant de kommande åren. Marknadspriset på fossil energi innebär dock viss osäkerhet för marknadspriset på 

biogas samt tillväxt och nya investeringar för förnybar energi. 

 

Det finns ett uppenbart intresse från Riksdag och Regering i Sverige för biogas som en del av framtidens fossilfria 

energilösning. Enligt biogasutredningen, som publicerades före årsskiftet, har regeringen i höstbudgeten föreslagit fortsatt stöd 

för biogasproduktionen samt bekräftat förberedelserna för ett långsiktigt produktionsstödsystem.  Förutsättningarna för svensk 

biogasindustri är på väg att förstärkas och vi ser ljust på framtiden. 

 

Koncernens långsiktiga målsättning är att via Scandinavian Biogas kunskap och erfarenhet säkerställa tillväxt av biogasleverans 

och biogasanvändning. Leveransen kan, förutom från egna anläggningar, också komma från tredje part och bidra till koncernens 

omsättning via till exempel licens- eller drift- och serviceavtal.  

 

Koncernens målsättning är att uppnå: 

• en produktionskapacitet av biogas motsvarande minst 700 GWh år 2024 

• rörelseintäkter motsvarande minst 750 MSEK år 2024 

• en operativ EBITDA-marginal motsvarande minst 30% år 2024 

• en soliditet motsvarande minst 25% 
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Om Scandinavian Biogas  

Som en av Nordens största producenter av biogas hjälper Scandinavian Biogas kunder och samarbetspartners med det vi är 

bäst på – att utforma och driva biogasanläggningar med hög resurs- och energieffektivitet. Det är vårt bidrag till övergången 

från fossil till förnybar energi. 

 

Scandinavian Biogas grundades 2005 och marknadsför idag förnybar energi baserad på både komprimerad (CBG) och flytande 

(LGB) biogas och flera därtill relaterade tjänster. Med världsledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och 

drivas för att optimera produktionen av biogas och biogödsel är vi ledande inom storskalig biogasproduktion i Norden och 

Korea. 

 

En bärande del av Scandinavian Biogas strategiska inriktning är att utveckla metoder och tjänster för allt effektivare biogas- 

och biogödselproduktion från såväl etablerade som nya avfallstyper. De huvudsakliga råvarorna är i dagsläget slam från 

avloppsvatten, matavfall, avfall från laxodlingar och restprodukter från industriella processer. Vårt forsknings- och 

utvecklingsarbete med nya och mer effektiva metoder har resulterat i att biogasproduktion kan utföras långt mer kostnads- och 

resurseffektivt än tidigare, och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra rötningsprocessen vid framställningen av 

biogas från biomassa. Vi har även ledande expertis inom reningsprocesser för uppgradering av biogas till drivmedelskvalitet, 

samt inom flytandegöring av biogas. 

 

Våra huvudsakliga produkter är biogas som används vid framställning av värme, uppgraderad och flytande biogas som används 

som drivmedel, och biogödsel som kan ersätta konstgödsel. Fokus ligger på marknaderna i Norden och Korea.  

 

I nära samarbete med partners och kunder arbetar vi även med att identifiera tillväxtprojekt utanför hemmamarknaden i Norden. 

Dessa projekt kan exempelvis omfatta värdeskapande tjänster där vi bidrar med vår kunskap i samband med utformning, 

byggnation och drift av nya anläggningar samt för att öka effektiviteten i befintliga anläggningar genom processförbättringar. 

 

Scandinavian Biogas har för närvarande fem anläggningar i drift, tre i Sverige, en i Korea och en i Norge, där också flytande 

biogas produceras.  

Strategi och affärsmodell 

Scandinavian Biogas bidrar genom sin verksamhet till en hållbar övergång från fossil till förnybar energi. Utgångspunkten i 

bolagets strategi är att utnyttja både det unika ingenjörskunnandet och de djupa kunskaperna inom mikrobiologi som finns 

inom koncernen till att utöka produktion och försäljning av biogas i Sverige och internationellt.  

 

Det är Scandinavian Biogas målsättning att vara ledande inom storskalig framställning av biogas och biogödsel. Bolaget har 

idag en ledande ställning inom förnybar energi och framställningen av biogas i Norden. Scandinavian Biogas verkar för att 

användningen av biogas som en del i energimixen ska utökas. Den nordiska sektorn för tunga vägtransporter är det viktigaste 

området för bolagets tillväxtambitioner i nuläget, men biogasmarknaden förväntas också växa inom sjötransporter och 

industrin. Samtidigt har efterfrågan på flytande biogas (LBG) ökat under de senaste åren, och utbudet av biogasdrivna fordon 

har blivit större. Detta påverkar marknaden för komprimerad biogas (CBG), som framöver förväntas gå från att vara lokal till 

att bli regional eller landsomfattande. 

 

Investeringar i förnybar energi  
Scandinavian Biogas har de senaste åren gjort omfattande investeringar för att bidra till ett fossilfritt, cirkulärt och hållbart 

samhälle. Bolagets kärnaffär handlar om att producera förnybar energi i form av biogas. Ökad produktion, och därmed ökad 

tillväxt för bolaget, förutsätter investeringar, antingen i nya eller existerande anläggningar. Det gäller framför allt kapaciteten 

för att framställa flytande biogas (LBG). Exempel på detta är satsningen i norska Skogn, samt planerna för Södertörn. Under 

2020 uppgick de totala investeringarna i materiella och immateriella tillgångar till 58,7 (47,1) MSEK.  

 

Scandinavian Biogas avser att påbörja betydande investeringar i förbättringar och utbyggnad av anläggningar i såväl Sverige 

som Norge.  
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Marknad och drivkrafter  

Det finns idag en väl utbyggd infrastruktur för gas, och biogas kan lätt blandas in i existerande naturgasflöden. Fördelarna med 

biogas som energikälla är många. Gasen produceras i regel från organiskt avfall med få andra användningsområden, vilket 

innebär att biogasutvinning skapar ökad cirkularitet i energisystemet och ekonomin. Eftersom partikel- och kväveoxid-

utsläppen från biogas är låga uppstår även lokal miljönytta. 
 

Marknaden för biogas  
Biogas har flera olika användningsområden. I vilket syfte gasen används avgörs delvis av förutsättningarna och efterfrågan på 

marknaden där den produceras. I Skandinavien utnyttjas biogas huvudsakligen som drivmedel eller till uppvärmning, och störst 

tillväxtpotential finns på drivmedelsmarknaden och inom industriella processer. I Korea är det vanligare att biogasen används 

till framställning av industriell värme eller el.  

 

Flytande biogas  
Det sker just nu ett paradigmskifte då fördelarna med flytande biogas (LBG) blir alltmer uppenbara för tung transport och 

sjöfart i Norden. Genom Klimatklivet har Naturvårdsverket beviljat stöd till 45 tankstationer och för inköp av mer än 400 tunga 

lastbilar som drivs med flytande biogas. Allt fler gasdrivna fartyg köps in av nordiska rederier. Dessa kan på sikt drivas av 

flytande biogas. Industrin har även börjat visa intresse för LBG och bland de första var Toyota Material Handling i Mjölby, 

som bland annat tillverkar truckar. Förverkligandet av biogasens långsiktiga potential förutsätter att produktionen av flytande 

biogas fortsätter att öka, eftersom det är lättare att använda gasen i flytande form inom industrin och som fordonsbränsle. 

Flytande biogas lämpar sig även bättre för längre transporter och kan därmed öppna upp för en skandinavisk biogasmarknad. I 

dagsläget distribueras biogas lokalt och regionalt på lastbil eller via ledningsnätet för gas. 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

     Proforma Proforma 

Belopp i KSEK 
1 okt - 31 
dec 2020 

1 okt - 31 
dec 2019 

1 jan - 31 
dec 2020 

1 jan - 31 
dec 2019 

1 jan - 31 
dec 2020 

1 jan - 31 
dec 2019 

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning 82 310 99 745 338 386 363 559 385 576 410 008 

Aktiverat arbete för egen räkning 4 770 -735 17 286 12 033 17 286 12 033 

Övriga rörelseintäkter 16 302 4 814 51 760 31 458 52 178 31 704 

Summa 103 382 103 824 407 432 407 050 455 040 453 744 

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter -50 643 -44 736 -197 659 -192 383 -196 393 -192 383 

Övriga externa kostnader -12 559 -11 292 -58 720 -59 313 -74 893 -79 620 

Personalkostnader -19 362 -18 755 -70 456 -67 506 -80 122 -78 043 

Av- och nedskrivningar av materiella och    
immateriella anläggningstillgångar -20 811 -23 880 -85 723 -88 526 -89 571 -91 944 

Övriga rörelsekostnader -399 -364 -912 -1 262 -1 635 2 749 

Summa rörelsekostnader -103 774 -99 027 -413 470 -408 990 -442 613 -444 739 

Rörelseresultat -392 4 797 -6 038 -1 940 12 426 9 006 

Netto valutakursdifferenser -1 464 -1 319 -9 441 1 274 -9 441 1 274 

Finansiella intäkter 55 41 214 141 230 252 

Finansiella kostnader  -10 787 -15 617 -49 203 -62 631 -49 671 -63 443 

Finansiella poster – netto -12 196 -16 895 -58 430 -61 216 -58 883 -61 917 

Resultat före skatt -12 588 -12 098 -64 468 -63 156 -46 456 -52 912 

Inkomstskatt 612 6 585 1 273 7 306   

Periodens resultat -11 976 -5 513 -63 195 -55 850   

       

Övrigt totalresultat       

Aktuariellt resultat på ersättningar efter 
avslutad anställning  

                      
-       - - -10    

Valutakursdifferenser 1 747 -1 888 -7 572 3 682    

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter 
skatt 1 747 -1 888 -7 572 3 672   

Summa totalresultat för perioden -10 229 -7 401 -70 767 -52 177   

       

Samtliga poster i koncernens övriga totalresultat utgör poster som kan återföras i resultaträkningen 
 

     
      

Periodens resultat hänförligt till:           

Moderbolagets aktieägare -11 123 -6 710 -56 775 -42 536       

Innehav utan bestämmande inflytande -853 1 197 -6 420 -13 314       

 -11 976 -5 513 -63 195 -55 850       

Summa totalresultat hänförligt till:           

Moderbolagets aktieägare -11 322 -7 541 -61 024 -40 875       

Innehav utan bestämmande inflytande 1 093 140 -9 743 -11 303       

 -10 229 -7 401 -70 767 -52 177       
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KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING 

Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31 

       

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    
    

Immateriella tillgångar    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete  14 048 11 713 

Koncessioner och liknande rättigheter  46 666 67 832 

Patent och licenser  790 1 423 

Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 3 28 432 - 

Goodwill 3 29 574 6 833 

Summa immateriella tillgångar  119 510 87 801 

    
Materiella anläggningstillgångar 3, 5   
Byggnader och mark  190 602 214 812 

Maskiner och andra tekniska anläggningar  287 490 321 600 

Inventarier, verktyg och installationer  29 042 4 293 

Pågående nyanläggningar  92 888 44 175 

Nyttjanderättstillgångar  295 696 327 841 

Summa materiella anläggningstillgångar   895 718 912 721 

    
Finansiella anläggningstillgångar    
Uppskjutna skattefordringar  22 531 23 453 

Andra långfristiga fordringar 6 16 604 19 066 

Summa finansiella anläggningstillgångar   39 135 42 519 

    
Övriga anläggningstillgångar    
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader   889 1 333 

Summa övriga anläggningstillgångar   889 1 333 

    

Summa anläggningstillgångar   1 055 252 1 044 374 

    
    

Omsättningstillgångar    
    
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter   9 907 14 770 

Summa varulager   9 907 14 770 

    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  58 584 65 670 

Övriga fordringar 7 20 125 17 914 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  16 859 14 951 

Likvida medel   378 771 136 384 

Summa kortfristiga fordringar  474 339 234 919 

        

 Summa omsättningstillgångar  484 246 249 689 

        

SUMMA TILLGÅNGAR  1 539 498 1 294 063 
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KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING, forts.    

Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31 

       

EGET KAPITAL     
    
Eget kapital som kan hänföras till     
Moderföretagets aktieägare    
Aktiekapital  

61 066 33 651 

Övrigt tillskjutet kapital  
1 271 372 880 048 

Omräkningsreserv  
1 048 5 298 

Balanserad vinst inklusive periodens totalresultat   

 

-799 948 -743 173 

  533 538 175 824 

Innehav utan bestämmande inflytande  -11 733 53 098 

Summa eget kapital   521 805 228 922 

    
SKULDER    

    
Långfristiga skulder    
Upplåning 8 765 261 597 942 

Uppskjutna skatteskulder  12 249 1 961 

Övriga avsättningar  13 063 21 917 

 Summa långfristiga skulder   790 573 621 820 

    
Kortfristiga skulder    
Upplåning 8 69 713 296 465 

Leverantörsskulder  67 665 66 326 

Övriga skulder  33 563 30 403 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   56 179 50 127 

Summa kortfristiga skulder   227 120 443 321 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 539 498 1 294 063 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

                         Hänförligt till Moderbolagets aktieägare   

 Belopp i KSEK 
Aktie-

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Omräknings-
reserv 

Balanserat 
resultat 

Summa 
Innehav utan 

bestämmande 
inflytande  

Summa 
eget 

kapital 

Ingående balans per                          
1 januari 2019 

21 420 754 685 3 636 -700 637 79 104 52 788 131 893 

Periodens resultat    -42 536 -42 536 -13 314 -55 850 

Aktuariellt resultat på 
ersättningar efter avslutad 
anställning  

   -8 -8 -2 -10 

Valutakursdifferenser     1 661 8 1 669 2 013 3 682 

Summa totalresultat      1 661 -42 536 -40 875 -11 303 -52 177 

Nyemissioner 12 232 134 548   146 780  146 780 

Emissionskostnader  -9 185   -9 185  -9 185 

Tillskott från innehavare 
utan bestämmande 
inflytande 

          11 613 11 613 

Summa tillskott från och 
värdeöverföringar till 
aktieägare, redovisade 
direkt i eget kapital 

    12 232       125 363                   -                   -        137 595         11 613       149 208     

Utgående balans per 31 
december 2019 

33 652 880 048 5 297 -743 173  175 823     53 093   228 922     

                

Ingående balans per                   
1 januari 2020 

33 652 880 048 5 297 -743 173 175 823 53 093 228 922 

Periodens resultat    -56 775 -56 775 -6 420 -63 195 

Aktuariellt resultat på 
ersättningar efter avslutad 
anställning  

   

 -  - 

Valutakursdifferenser     -4 249   -4 249 -3 323 -7 572 

Summa totalresultat    -4 249 -56 775 -61 024 -9 743 -70 767 

Nyemissioner 20 993 371 588  
 392 581  392 581 

Emissionskostnader  -28 926  
 -28 926  -28 926 

Tillskott från innehavare 
utan bestämmande 
inflytande som förändras 
iom förvärv av dotterbolag 

6 421  48 662      55 083  -55 083 - 

Summa tillskott från och 
värdeöverföringar till 
aktieägare, redovisade 
direkt i eget kapital 

    27 414     391 324   -   -  418 738  -55 083  363 655  

Utgående balans per                  
31 december 2020 

61 066 1 271 372 1 048 -799 948 533 538 -11 733 521 805 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 

  Not 
1 okt - 31 
dec 2020 

1 okt - 31 
dec 2019 

1 jan - 31 
dec 2020 

1 jan - 31 
dec 2019 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 

    
Rörelseresultat före finansiella poster  -392 4 797 -6 038 -1 940 

Av- och nedskrivningar  20 811 23 880 85 723 88 526 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  -211 -6 439 18 389 -16 365 

Erhållen ränta  - 116 - 141 

Betald ränta  -5 536 -12 631 -30 206 -36 437 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapitalet 

  14 672 9 723 67 868 33 925 

  
    

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital      

Ökning/minskning av varulager  3 201 -1 368 7 687 -9 271 

Ökning/minskning av rörelsefordringar  11 484 -9 758 11 221 13 321 

Ökning/minskning av rörelseskulder   13 059 23 302 2 590 -37 991 

Summa förändring av rörelsekapital   27 744 12 176 21 498 -33 941 
      

Kassaflöde från den löpande verksamheten  42 416 21 899 89 366 -16 
 

 
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten      

Köp av immateriella tillgångar  -2 373 -150 -3 244 -402 

Köp av materiella anläggningstillgångar  -5 833 -15 534 -55 496 -46 726 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  - 305 41 305 

Avyttring/amortering av övriga finansiella 
anläggningstillgångar 

 -                    - - 333 

Spärrade bankmedel och övriga förändringar i finansiella 
anläggningstillgångar 

6 -7 860 -4 193 1 129 -5 131 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -16 066 -19 572 -57 570 -51 621 
 

 
    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten      

Nyemission     321 074     - 321 074 101 153 

Förvärv dotterbolag  -15 724     -                    -15 724 - 

Upptagna lån 8      14 013     - 410 513 20 000 

Amortering av lån och leasingavtal 8 -18 985 -8 228 -502 505 -40 242 

Tillskott till/från innehavare utan bestämmande inflytande   1 000  11 721 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   300 378 -7 228 213 358 92 632 
 

 
    

Periodens totala kassaflöde  326 728 -4 901 245 154 40 995  
 

    

Minskning/ökning av likvida medel      

Likvida medel vid periodens början       52 292     139 621 136 384 94 788 

Kursdifferenser i likvida medel  -249 1 664 -2 767 601 

Likvida medel vid periodens slut   378 771 136 384 378 771 136 384 
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING 

Belopp i KSEK         

  1 okt - 31 
dec 2020 

1 okt - 31 
dec 2019 

1 jan - 31 
dec 2020 

1 jan - 31 
dec 2019 

Rörelsens intäkter 
    

Omsättning 654 305 3 046 2 383 

Summa rörelsens intäkter 654 305 3 046 2 383 
     

Rörelsens kostnader -1 181 -910 -4 748 -2 870 

          

Rörelseresultat -527 -605 -1 702 -487      

Finansiella poster netto 464 -5 451 -72 715 -20 022 

          

Resultat före boksluts-dispositioner och 
skatt 

-63 -6 056 -74 417 -20 509 

     

Bokslutsdispositioner 
    

Erhållna/lämnade koncernbidrag           20 498          24 719     20 498 24 719 

Summa bokslutsdispositioner      20 498    24 719                         20 498 24 719 

          

Resultat före skatt 20 435 18 663 -53 919 4 210 
     

Inkomstskatt                   -                        -       - - 

          

Periodens resultat 20 435 18 663  -53 919 4 210 

 

 

 

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med 

periodens resultat.  
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31  
      

TILLGÅNGAR 
   

    

Anläggningstillgångar 
   

    

Finansiella anläggningstillgångar 
   

Andelar i koncernföretag 
 

355 427 226 613 

Fordringar hos koncernföretag 
 

432 197 313 073 

Summa finansiella anläggningstillgångar   787 624 539 686 

        

Summa anläggningstillgångar 
 

787 624 539 686 
    

Omsättningstillgångar 
   

    

Kortfristiga fordringar 
   

Fordringar hos koncernföretag 
 

12 149 36 084 

Övriga fordringar 
 

1 412 169 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

2 404 504 

Summa kortfristiga fordringar   15 965 36 757 
    

Kassa och Bank  
 

318 495 57 225 

        

Summa omsättningstillgångar 
 

334 460 93 982 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

1 122 084 633 668 
    

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

    

Eget kapital  
 

760 273 354 222 
    

Långfristiga skulder 
   

Räntebärande lån 8 200 000 - 

Koncerninterna lån 
 

142 217 23 000 

Summa långfristiga skulder   342 217 23 000 
    

Kortfristiga skulder 
   

Upplåning 8 19 250 226 

Leverantörsskulder 
 

6 955 139 

Skulder till koncernföretag 
 

6 239 2 008 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   6 381 4 073 

Summa kortfristiga skulder  
 

19 594 256 446 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

1 122 084 633 668 
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NOTER 

 

 

NOT 1 Allmän information 
 

Moderbolaget Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr. 556528-4733, bedriver verksamhet i 

associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholm i Sverige. Huvudkontorets adress är Holländargatan 21A,  

111 60 Stockholm. 

 

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 

föregående år. 

 

 

NOT 2 Sammanfattning av redovisningsprinciper 
 

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) tillämpar IFRS (International Reporting Standards) som de antagits av 

Europeiska Unionen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Rapporten för moderbolaget 

har upprättats enligt ÅRL 9 kapitlet och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten ska läsas tillsammans med 

årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2019.  

 

Redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de principer som tillämpades föregående räkenskapsår. Moderbolaget 

redovisar sin lokalhyra även fortsättningsvis som en operationell leasing.  

    

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 

 

 

NOT 3 Rörelseförvärv 

 
Rörelseförvärv 

Den 18 december 2020 förvärvade koncernen 100,0 procent av aktierna i Ekdalens Biotransporter AB, ett bolag 

registrerat i Sverige. Köpeskillingen uppgick till totalt 72,3 MSEK. Övervärdet för förvärvet har beräknats till 23,4 

MSEK. Förvärvskostnaderna för bland annat jurister uppgick till 1,4 MSEK. Tilläggsköpeskillingar baserade på 

normaliserat EBITDA för åren 2020-2022 kan maximalt uppgå till 35,0 MSEK och har i förvärvsanalysen diskonterats 

till 30,3 MSEK. Ekdalens Biotransporter AB konsoliderades från förvärvstidpunkten 18 december 2020.  

 

Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill: 

 
 Köpeskilling, KSEK 

Vid förvärvstillfället 

 - kontant betalt 25 300 

 - kontant betalt via nyemission 16 667 

 - beräknade tilläggsköpeskillingar åren 2020–2022 (diskonterade) 30 337 

Sammanlagd köpeskilling 72 304 

Verkligt värde på förvärvade tillgångar (se nedan) -48 896 

Övervärde / Goodwill 23 407 
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De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är enligt följande (KSEK): 
  

Verkligt värde 

Likvida medel 9 576 

Varulager 2 824 

Immateriella anläggningstillgångar 28 432 

Materiella anläggningstillgångar 29 568 

Kundfordringar och andra fordringar 8 645 

Uppskjutna skatteskulder -10 371 

Leverantörsskulder och andra skulder -8 500 

Upplåning -11 279 

Förvärvade identifierbara tillgångar 48 896 

Övervärde / Goodwill 23 407 

Förvärvade nettotillgångar 72 304 

 

 

Övervärdet klassificeras som immateriell tillgång i form av kundavtal och kundrelationer, övervärde på fordon samt 

goodwill och är hänförlig Scandinavian Biogas strategi att nå ökad integration över hela värdekedjan, från organiskt 

avfall till färdig biogas och biogödsel, och kunna offerera omfattande transportservice för biogasindustrin. Ekdalens är 

en marknadsledande aktör inom transporter av organiskt material med fokus på gödsel och biosubstrat till och från 

biogasanläggningar i södra Sverige. Ekdalens har de senaste åren haft en positiv operationell och finansiell utveckling  

med flera nya kunder och en hög beläggning. Biogasproduktion är en växande bransch och pålitliga leveranser av substrat 

är helt avgörande för biogasindustrin. Biogasproducenter behöver därför en stark logistikpartner med en hög grad av 

expertis. Redovisad goodwill förväntas inte vara skattemässigt avdragsgill.  

 

Den del av omsättningen och resultat före skatt som tas in i koncernens resultat från förvärvstidpunkten till slutet av 

verksamhetsåret 2020 uppgår till 2,2 MSEK respektive 0,3 MSEK. 

 

Omsättningen för helåret 2020, det vill säga inklusive perioden innan förvärvet, uppgick till 58,7 MSEK och årets resultat 

till en vinst på 9,5 MSEK efter skatt.  

 

 

NOT 4 Segmentredovisning 
 

Scandinavian Biogas delar in verksamheten i tre olika segment baserade på geografiskt läge. Koncernens verksamhet styrs och 

rapporteras utifrån rörelsesegmenten Affärsområde Sverige, Affärsområde Norge och Affärsområde Korea. Därutöver finns 

även segmentet Servicecenter och Forskning & Utveckling. Affärsområdena är geografiska organisationer och chefen för varje 

affärsområde rapporterar direkt till koncernchefen.  

 

Segmentinformationen baseras på samma redovisningsprinciper som för koncernen som helhet och uppgifterna är 

konsoliderade, det vill säga rensade från koncerninterna poster. 

 

All personal i Sverige är anställda i dotterbolaget Scandinavian Biogas Fuels AB, som ingår under Servicecenter och FoU, som 

sedan fakturerar de andra koncernbolagen för faktiskt nedlagd tid.  

 

Från och med 1 januari 2019, som ett led efter den omorganisation som slutfördes i slutet av 2018, ingår en större andel av 

kostnaderna i affärsområdena som tidigare låg i Servicecenter och FoU.  
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  1 okt -31 1 okt -31 1 jan - 31 1 jan - 31 

  dec 2020 dec 2019 dec 2020 dec 2019 

Segmentets intäkter     

Affärsområde Sverige 66 228 63 499 241 473 246 702 

Affärsområde Norge 23 256 26 186 106 426 103 138 

Affärsområde Korea 15 199 14 613 58 795 56 042 

Servicecenter och FoU 7 230 2 502 16 470 9 576 

Elimineringar -8 531 -2 976 -15 732 -8 408 

Koncernen totalt 103 382 103 824 407 432 407 050 

Segmentets rörelsekostnader     

Affärsområde Sverige -50 264 -49 392 -182 325 -180 288 

Affärsområde Norge -16 719 -19 110 -70 657 -81 938 

Affärsområde Korea -12 927 -15 -59 232 -35 168 

Servicecenter och FoU -11 184 -9 272 -30 352 -30 215 

Elimineringar 8 531 2 976 15 732 8 408 

Koncernen totalt -82 564 -74 783 -326 835 -319 202 

EBITDA     

Affärsområde Sverige 15 964 14 107 59 148 66 413 

Affärsområde Norge 6 536 7 076 35 769 21 200 

Affärsområde Korea 2 273 14 628 -437 20 873 

Servicecenter och FoU -3 954 -6 770 -13 882 -20 639 

Koncernen totalt 20 818 29 041 80 597 87 848 

Avskrivningar & nedskrivningar & Övriga 
rörelsekostnader 

-21 210 -24 244 -86 635 -89 788 

Rörelseresultat -392 4 797 -6 038 -1 940 

 

 

 

NOT 5 Materiella anläggningstillgångar 
 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under delårsperioden 2020 gjorts med 55,5 (46,7) MSEK. Koncernen har 

aktiverat låneutgifter på kvalificerade tillgångar i form av 0,0 (0,9) MSEK under delårsperioden.  

 

Koncern har leasingobjekt som ingår på raden nyttjanderättstillgångar. Dessa fördelas enligt följande:  

 
  

2020-12-31 2019-12-31 

Byggnader och mark 135 174 152 425 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 150 524 167 708 

Inventarier, verktyg och installationer 9 998 7 708 

Pågående nyanläggningar - - 

Redovisat värde 295 696 327 841 

 

 

Koncernen har utgått från en diskonteringsränta på 3,70% för Affärsområde Sverige då det motsvarar den ränta som betalas 

för aktuella banklån. Den räntenivån är också i paritet med vad tomträttsavgälder ligger på i ränta i dagsläget. För Affärsområde 

Norge ligger vald diskonteringsränta på 4,43% som motsvarar räntan för affärsområdets aktuella banklån. 

 

Under delårsperioden januari till december 2020 har 32,3 (33,4) MSEK förbättrat EBITDA då IFRS 16 minskar 

rörelsekostnader samtidigt som avskrivningar och finansiella kostnader ökar med motsvarande belopp totalt.  
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NOT 6 Andra långfristiga fordringar 
 

Koncern  2020-12-31 2019-12-31 

Spärrade bankmedel 12 694 15 819 

Övrigt 3 910 3 248 

Summa 16 604 19 066 

 

 

 

NOT 7 Övriga kortfristiga fordringar  
 

I posten övriga fordringar ingår 12,2 (13,6) MSEK avseende upplupet förseningsvite för anläggningen i Skogn.  

 

 

 

NOT 8 Upplåning 
 

Redovisade belopp och verkligt värde för långfristig upplåning är som följer, där företagsobligationen 2019 bokfördes som 

kortfristig upplåning då den förföll i februari 2020: 

 

 

 Redovisat värde Verkligt värde 

  2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Skulder till kreditinstitut 251 487 280 241 251 487 280 241 

Bryggfinansiering 200 000 - 200 000 - 

Skulder avseende finansiell 
leasing 

285 426 311 475 285 426 311 475 

Övrig långfristig upplåning 28 348 6 226 28 348 6 226 

  765 261 597 942 765 261 597 942 

 

Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.  

 

 

 
NOT 9 

 
Alternativa nyckeltalsdefinitioner 

Rörelseresultat/EBIT 

Rörelseresultatet ger en samlad bild av den totala resultatgenereringen i koncernen och beräknas som rörelseresultat före 

finansiella poster och skatt. 

EBITDA 

EBITDA är ett lönsamhetsmått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen 

före investeringar i anläggningstillgångar. Koncernen definierar EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and 

Amortization) som rörelseresultatet exklusive övriga rörelsekostnader och av- och nedskrivningar avseende materiella och 

immateriella tillgångar.  

 

 

EBITDA 
1 okt - 31 
dec 2020 

1 okt - 31 
dec 2019 

1 jan - 31 
dec 2020 

1 jan - 31 
dec 2019 

Rörelseresultat -392 4 797 -6 038 -1 940 

-Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

20 811 23 880 85 723 88 526 

-Övriga rörelsekostnader 399 364 912 1 262 

EBITDA 20 818 29 041 80 597 87 848 
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EBITDA procent 

EBITDA procent definieras som EBITDA genom rörelsens intäkter.  

Operativ EBITDA 

Operativ EBITDA definieras som EBITDA justerad för jämförelsestörande poster. 

 

 

Operativ EBITDA 
1 okt - 31 
dec 2020 

1 okt - 31 
dec 2019 

1 jan - 31 
dec 2020 

1 jan - 31 
dec 2019 

EBITDA 20 818 29 041 80 597 87 848 

Förändring övrig avsättning avseende 
tvisteprocessen i Korea 

- -12 070 11 625 -12 070 

Försäkringsersättning i Norge -5 849 - -20 381 - 

Statligt stöd kopplat till Corona - - -1 541 - 

Operativ EBITDA 14 969 16 971 70 301 75 778 

 
 
Operativ EBITDA procent 

Operativ EBITDA % definieras som operativ EBITDA dividerat med nettoomsättning plus övriga rörelseintäkter justerat för 

jämförelsestörande poster. 

Bruttoresultat 

Bruttoresultat är ett lönsamhetsmått som visar bolagets intäkter minus rörliga produktionskostnader. 

Soliditet  

Soliditet är ett mått som visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten beräknas som 

summa eget kapital (inklusive innehav utan bestämmande inflytande) dividerat med summa tillgångar.  

 

 

SOLIDITET 2020-12-31 2019-12-31 

Summa eget kapital (inkl. innehav utan 
bestämmande inflytande) 

521 805 228 922 

Summa tillgångar 1 539 498 1 294 063 

Soliditet 33,9% 17,7% 

 

 

NOT 10 Händelser efter periodens slut 
 

Jordbruksverket har i enlighet med förväntan i början av året fastslagit att totala biostödet kommer uppgå till 200 MSEK för 

2021 och kommer kunna ansökas april till och med december 2021. Ingen utbetalning av stödet kommer ske första kvartalet. 

Företagsledningens bedömning är att totalt stöd för 2021 för bolaget kommer vara enligt plan men att det erhålls under nio 

månader istället för tolv.  

 

Ledningens bedömning är att det genomförda underhållsstoppet i Skogn är slutfört och därmed förväntas LBG-produktionen 

återigen vara på förväntad nivå.  

 

Inga andra väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.    

 

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
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Stockholm den 18 februari 2021 

 

 

 

Göran Persson   Matti Vikkula 

Styrelseordförande   Verkställande direktör 

 

 

 

Anders Bengtsson   Andreas Ahlström 

Styrelseledamot   Styrelseledamot 

 

 

 

David Schelin   Sara Anderson 

Styrelseledamot   Styrelseledamot 

 

    

 

Malin Gustafsson     Lars Bengtsson 

Styrelseledamot   Styrelseledamot 

Arbetstagarrepresentant   Arbetstagarrepresentant 

 

 

 

Kommande informationstillfällen: 

Årsredovisning 2020   31 mars 2021  

Delårsrapport januari-mars 2021  29 april 2021 

Årsstämma (enligt plan)   29 april 2021 

 

 

Scandinavian Biogas kommer att publicera rapporten för fjärde kvartalet 2020 torsdagen den 18 februari cirka kl. 12.00. En 

telefonkonferens för investerare, analytiker och media hålls kl. 15.00. Rapporten kommer att presenteras på 

telefonkonferensen av VD och koncernchef Matti Vikkula och CFO Anna Budzynski. Presentationen hålls på engelska och 

inleds med en kort presentation av rapporten som följs av en frågestund. För att delta i telefonkonferensen, använd 

https://tv.streamfabriken.com/scandinavian-biogas eller besök Scandinavian Biogas hemsida, där ni också hittar 

presentationsmaterialet och relaterad information. Inget fysiskt möte kommer att hållas.  

 

Telefonnumret till konferensen är:  

Sverige: +46850558374 

England: +443333009267 

USA: +18332498407 

 

 

https://tv.streamfabriken.com/scandinavian-biogas

