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Brev till aktieägarna

Dome Energy har spenderat en stor del av 2019 med att refinansiera och omstrukturera sin skuld i
dotterbolaget Dome Engergy Inc i USA. Vi har inte borrat några nya brunnar under året, men ändå
lyckades hålla produktionen stabil genom normalt underhåll och reparationer av befintliga brunnar.
Vi har haft flera intressenter som velat hjälpa oss med att refinansiera vår skuld, dock drog de sig ur
när marknaden försämrades. Vi har dock under senare tid märkt av ett ökat intresse för våra tillgångar
samt att marknaden verkar se en större möjlighet till konsolidering av verksamheten. Detta öppnar upp
för intressanta projekt i framtiden.
I april 2020 försålde vi våra tillgångar i Illinois Basin för 4 miljoner USD med en eventuell framtida
köpeskilling om 3 miljoner USD. Denna tilläggsköpeskilling är villkorad av en produktion av 1200
BOEPD samt ett oljepris som ligger på över 55 USD per fat under en viss tid. Detta avtal löper ut
2023-12-31.
Samtidigt som vi sålde Illinois Basin köpte vi vår bankskuld på 25,8 miljoner USD till ett pris av 4,5
miljoner USD. Detta ledde till att Dome Energy Inc blev skuldfria vilket ger oss oerhörda möjlighet till
ett kassaflöde i framtiden som används till utveckling av verksamheten.
Trots den fortsatta volatiliteten inom olja och gas samt osäkerheten när det gäller marknadseffekterna
av viruspandemin känner vi oss ändå bekväma med vår nuvarande situation och vi fortsätter kämpar
framåt. Vi har nu som mål att refinansiera den skuld som finns i Dome Energy AB vilken förfaller till
betalning i augusti 2020. Vi ser flera olika alternativ till detta, dels genom en refinansiering av befintliga
skulder, pantsättning av våra aktier, att sälja av tillgångar eller genom nyemission. Vi kommer fortsätta
leta efter nya möjligheter med vår mångsidiga portfölj av tillgångar.
Vi kommer fortsatt under 2020 också att arbeta vidare med att minimera både driftkostnader och
omkostnader, samtidigt som vi arbetar för att hitta en bästa framtida väg för företaget. Vi har också
ändrat våra redovisningsprinciper för att se till att vi även fortsättningsvis följer de regler som finns för
att ge en rättvisande och välordnad handel i vår aktie. Då Dome Energy inte har värdepapper upptagna
på reglerad marknad så har vi möjlighet att tillämpa K3 för vår finansiella rapportering och så som en
mindre koncern så upprättas inte någon koncernredovisning. För att på ett transparent sätt ändå
tydliggöra händelser i verksamheten i USA för våra ägare fortsätter vi att kommunicera via
pressmeddelanden och på vår hemsida t ex via produktionsrapporter samt övrig information.

Paul Mørch, VD
Stockholm, maj 2020
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Dome Energy AB (publ), 556533-0189, med säte i
Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Allmänt om verksamheten
Dome Energy AB (publ) med dotterbolag är ett oberoende olje- och gasbolag med fokus på utveckling
och produktion av befintliga landbaserade olje- och gastillgångar i USA. All verksamhet bedrivs genom
de amerikanska dotterbolagen Dome Energy Inc, och dess dotterbolag, Dome AB Inc. och Ginger Oil
Company.
Dome Energy AB, Moderbolaget, med organisationsnummer 556533-0189 har sitt säte i Stockholm,
Sverige. Besöksadressen är Johannesgränd 2, 111 30 Stockholm, Sverige. Domes aktier handlas
sedan 26 maj, 2014 på NASDAQ First North i Sverige. Bolagets ISIN-kod är SE0000548281 och
kortnamnet är DOME.
Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning
Rörelseresultat EBIT
Balansomslutning
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat efter skatt
Totalt eget kapital
Kortfristiga skulder
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning
Antal utestående aktier
Antal utestående aktier
efter utspädning
Genomsnittligt antal aktier
före utspädning
Genomsnittligt antal aktier
efter utspädning
Definitioner: se not

2019
465
-8 314
189 973
-86 717
-96 338
132 857
57 115

2018
1 083
-9 433
274 055
-1 132
-9 399
229 246
44 809

2017
943
-12 738
266 942
-5 750
-22 169
154 557
111 258

2016
669
-12 863
229 520
-84 344
-83 944
55 222
120 964

Belopp i Tkr
2015
-32 849
257 014
-174 398
-161 820
139 166
21 807

-53
70

-5
84

-21
58

-86
24

-72
54

-13,06
-13,06

-1,33
-1,33

-6,01
-6,01

-122,00
-122,00

-23,54
-23,54

7 381 729 7 381 729 4 785 853

688 039

688 039

7 381 729 7 381 729 4 785 853

688 039

688 039

7 381 729 7 075 913 3 686 561

688 039

687 425

7 381 729 7 075 913 3 686 561

688 039

687 425
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Fordringar på dotterbolag har skrivits ned med 35 656 TSEK.
Aktier i dotterbolag har skrivits ned med 51 061 TSEK. Nettoförlusten är hänförlig främst till
nedskrivningar av oljereserver i dotterbolagen i USA beror på lägre oljepriser och antaganden vid
nedskrivningsprövningen av ett antal av våra tillgångar. Värderingen av tillgångarna baseras på den
reservrapport som tagits fram av PeTech Enterpises, Inc oberoende certifierade professionella
petroleumingenjörer.
Dome Energy AB (publ) har under året fortsatt med sina kostnadsbesparande åtgärder gällande drift
och overhead samtidigt som vi arbetar för att hitta en bästa framtida väg för företaget. Dome Energy
AB (publ) har, i enlighet med styrelsens beslut härom, för 2019 ändrat sitt ramverk för finansiell
rapportering från IFRS till K3. Detta har inte för inneburit några förändringar och inga jämförelsetal har
räknats om. Enligt 7 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) behöver moderföretag i mindre
koncerner inte upprätta koncernredovisning. Dome Energy AB (publ) är att betrakta som en mindre
koncern. Dome Energy AB (publ) har i enlighet med detta beslutat att ej upprätta koncernredovisning.
Dome Energy AB (publ) följer de regler som följer av EU:s marknadsmissbruksförordning. Vid
publicering av årsredovisning, delårsrapport och bokslutskommuniké lämnar också VD Paul Morch en
redogörelse den operativa verksamheten för aktuell period samt förväntningar på framtiden genom
"Brev till aktieägare" eller "VD-ord". Dome Energy AB (publ) lämnar även löpande information om
dotterbolagens operativa verksamhet genom pressmeddelanden. Detta samantaget innebär att
kostnaderna för den kamerala förvaltningen kunnat sänkas samtidigt som aktieägarna fortfarande kan
göra en bedömning av dotterbolagens operativa verksamhet.
Teckningstiden för utestående teckningsoptioner upphörde per 30 augusti 2019. Inga optioner har
tecknats.
Per 27 mars 2019 lämnade Mats Gabrielsson bolagets styrelse.

Rättelse av fel
Under februari 2018 utställdes teckningsoptioner. En del av teckningsoptionerna bokfördes då felaktigt
som skuld. Under 2019 förföll dessa teckningsoptioner och skulden löstes upp över resultaträkningen
som finansiell intäkt.
Korrekt bokföring hade varit att 2018 bokföra teckningsoptionerna som eget kapital. Detta har nu
justerats i kommande Årsredovisning men utgör en avvikelse mot tidigare utgiven Kommuniké för
2019. I jämförelse med Kommunikén är effekten att utgående balans för det egna kapitalet för 2018
har ökat med 14,3 MSEK, kortfristig skuld har minskat med 14,3 MSEK. För 2019 har den ingående
balansen för det egna kapitalet ökat med 14,3 MSEK och resultatet har minskat med 14,3 MSEK
jämfört med tidigare lämnad Kommuniké.

Förväntad framtida utveckling
Bolagets dotterbolag Dome Energy Inc har efter räkenskapsårets utång sålt Dome AB Inc med
tillgångar i Illinois Basin för 4 miljoner USD. Dome Energy Inc kommer evetuellt också att erhålla ett
framtida villkorat belopp på 3 miljoner USD, om produktionen av olja i de sålda tillgångarna stabiliseras
över 1200 BOPD, och priset på WTI olja stannar över 55 USD per fat under en viss tid. Denna
eventuella ytterligare betalning löper ut 2023-12-31. Dome Energy Inc har i samband med detta löst
sin skuld till banken på 25,8 miljoner USD med en kraftig rabatt för 4,5 miljoner USD. Dotterbolaget
Dome Energy Inc är härmed skuldfritt. Dome Energy kommer i framtiden att fortsätta att optimera sin
portfölj av operated och non-operated tillgångar. Marknadsförhållandena tillåter dock för närvarande
inte någon utveckling av tillgångarna men vi vill fortsätter att positionera företaget för att dra nytta av
potentiella transaktioner i framtiden.

Dome Energy AB (publ)
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Årsredovisningen har upprättats utifrån antagandet om fortsatt drift. Detta förutsätter att bolaget
kommer att ha tillräckliga medel för att finansiera verksamheten. Dome Energy AB har en skuld till
sina huvudägare om 39.800 TSEK vilken förfaller till betalning i augusti 2020. Vi ser flera olika
alternativ till att lösa denna skuld, dels genom en refinansiering av befintliga skulder, pantsättning av
våra aktier, att sälja av tillgångar eller genom nyemission. Vi kommer fortsätta leta efter nya
möjligheter med vår mångsidiga portfölj av tillgångar. 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.
Dome Energy AB (publ) och dess dotterbolag i USA arbetar med omfattande finansiella risker när det
gäller drift- och omkostnader. Tillgångarna genererar intäkter baserat på priset på olje- och
gasprodukter. Dessa priser är volatila, och företaget har break-even nivåer som måste uppfyllas för
förmågan att överleva verksamheten. Oljepriset har sjunkit drastisk p g a att Saudiarabien och
Ryssland inte kommit överens gällande marknadsstabiliserande åtgärder för oljepriset samt p g a
COVID-19 viruset med minskad efterfrågan.
Bolaget har även utestående skulder som förfaller i augusti 2020 vilka är föremål för refinansiering
eller en potentiell konvertering till eget kapital. Vi ser här flera olika alternativ till detta, dels genom en
refinansiering av befintliga skulder, pantsättning av våra aktier, att sälja av tillgångar eller genom
nyemission. Vi kommer fortsätta leta efter nya möjligheter med vår mångsidiga portfölj av tillgångar.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
överkursfond
balanserat resultat
årets resultat
Totalt
disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

404 714 826
-236 396 678
-96 387 566
71 930 582
71 930 582
71 930 582

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i Tkr

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

465
54
519

1 083
19
1 102

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

3
2

-8 266
-567
-8 314

-8 134
-2 401
-9 433

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

4
5
6

-86 717
4 181
-5 538
-96 388

-1 132
4 771
-3 605
-9 399

Resultat före skatt

-96 388

-9 399

Årets resultat

-96 388

-9 399
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Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

8
9

188 191
188 191

239 252
30 267
269 519

188 191

269 519

148
734
882

439
1 378
1 817

900

2 719

1 782

4 536

189 973

274 055

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

10
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Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

36 909
24 018
60 927

36 909
24 018
60 927

404 715
-236 397
-96 388
71 930

404 715
-226 997
-9 399
168 319

132 857

229 246

340
13 601
39 800
3 375
57 116

731
8 160
33 364
2 554
44 809

189 973

274 055

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12
13
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Eget kapital
Aktiekapital, Reservfond
nyemission övr bundna Balanserad
under reg
fonder
vinst
Ingående balans per 2018-01-01
23 929
357 625
-204 828
Omföring enligt vinstdisposition
-22 169
Årets resultat
Nyemission
12 980
57 110
Emisionskostnader
-279
Utgående balans per 2018-12-31
36 909
414 456
-226 997
Rättelse av fel

Årets
Summa
vinst eget kapital
-22 169
154 557
22 169
-9 400
-9 400
70 090
-279
-9 400
214 968

14 277

14 277

Utgående balans per 2018-12-31

36 909

428 733

-226 997

-9 400

229 245

Ingående balans per 2019-01-01
Omföring enligt vinstdisposition
Årets resultat

36 909

428 733

-226 997
-9 400

-9 400
9 400
-96 388

229 245

Utgående balans per 2019-12-31

36 909

428 733

-236 397

-96 388

132 857

-96 388

8(16)

Dome Energy AB (publ)
556533-0189

Kassaflödesanalys
2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

-8 314

-9 433

168
-8 146

-1 616
-11 049

884
-3 967
-

3 453
-2 699
-1

-11 229

-10 296

1 979
4 923

-1 628
-820

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 327

-12 744

Investeringsverksamheten
Investeringar i dotterföretag
Förändring av utlåning till koncernföretag

-2 900

-2 641
-2 796

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 900

-5 437

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån

5 408

-279
17 244

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

5 408

16 965

-1 819
2 719
900

-1 216
3 935
2 719

Belopp i kr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Orealiserade valutakurser netto
Summa löpande verksamhet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Not

Dome Energy AB (publ)
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Dome Energy AB (publ) med dotterbolag (Dome Energykoncernen) är ett oberoende olje- och
gasbolag med fokus på utveckling och produktion av befintliga landbaserade olje- och gastillgångar i
USA. All verksamhet bedrivs genom de amerikanska dotterbolagen Dome Energy Inc, och dess
dotterbolag, Dome AB Inc. och Ginger Oil Company. Dome Energy AB, Moderbolaget, med
organisationsnummer 556533-0189 har sitt säte i Stockholm, Sverige. Besöksadressen är
Johannesgränd 2, 111 30 Stockholm, Sverige. Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan maj
2014.
Den 29 maj 2020 har denna årsredovisning godkänts av Styrelsen för offentliggörande.
Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2019 upprättas årsredovisningen med tillämpning av
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.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i
enlighet med försäljningsvillkoren. För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är
hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas sker till SEK enligt de valutakurser som gäller på
transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens
kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning redovisas i
finansnettot, medan övriga valutakursdifferenser ingår i rörelseresultatet.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. När det
finns en indikation på att aktier och andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av
återvinningsvärdet. Är detta värde lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar
redovisas i posten Resultat från andelar i koncernföretag. I anskaffningsvärdet för andelar i
dotterföretag inkluderas transaktionskostnader. Värderingen av tillgångarna i dotterbolagen baseras på
den reservrapport som tagits fram av PeTech Enterpises, Inc oberoende certifierade professionella
petroleumingenjörer.
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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.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Rättelse av fel
Under februari 2018 utställdes teckningsoptioner. En del av teckningsoptionerna bokfördes då felaktigt
som skuld. Under 2019 förföll dessa teckningsoptioner och skulden löstes upp över resultaträkningen
som finansiell intäkt.
Korrekt bokföring hade varit att 2018 bokföra teckningsoptionerna som eget kapital. Detta har nu
justerats i kommande Årsredovisning men utgör en avvikelse mot tidigare utgiven Kommuniké för
2019. I jämförelse med Kommunikén är effekten att utgående balans för det egna kapitalet för 2018
har ökat med 14,3 MSEK, kortfristig skuld har minskat med 14,3 MSEK. För 2019 har den ingående
balansen för det egna kapitalet ökat med 14,3 MSEK och resultatet har minskat med 14,3 MSEK
jämfört med tidigare lämnad Kommuniké.

Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Sverige
Totalt

2019-01-012019-12-31
-

Varav män
-

2018-01-012018-12-31
1
1

Varav män
-

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2019-01-012019-12-31
456
111
-

2018-01-012018-12-31
2 079
820
0
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Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
PwC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Andra uppdrag

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

522
522

404
55
18
477

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med
överenskommelse eller avtal.
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet
av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag
Nedskrivningar av fordringar
Nedskrivningar av andelar
Summa

2019-01-012019-12-31
-35 656
-51 061
-86 717

2018-01-012018-12-31
-1 132
-1 132

2019-01-012019-12-31
3 485
696
4 181

2018-01-012018-12-31
2 131
2 640
4 771

2019-01-012019-12-31
-381
-4 294
-863
-5 538

2018-01-012018-12-31
-175
-3 073
-357
-3 605

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor från koncernbolag
Valutakurseffekter
Summa

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga
Valutakurseffekter
Summa
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Not 7 Skatt på årets resultat
2019-01-012019-12-31
-

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

2018-01-012018-12-31
-

Avstämning av effektiv skatt
Procent
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
21,4%
Ej avdragsgilla kostnader
Avdragsgilla ej bokförda kostnader
Skattemässiga underskott för vilka
ingen uppskjuten skattefordran redovisats
Differens

2019-01-012019-12-31
Belopp
-96 388
21 205
-21 660
-

Procent

2018-01-012018-12-31
Belopp
-9 400

22,0%

2 068
-252
61

455
-

-1 877
-

Not 8 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Kapitaltillskott
-Nedskrivning
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

2018-12-31

239 252
-51 061
188 191

222 944
16 308
239 252

Vid värdering av andelar i dotterföretag görs en bedömning av det sammanlagda värdet på
dotterbolagets egna kapital samt värdet på oljereserver justerat för uppskjuten skatt.

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte
Dome Energy Inc, 76-0667500, Texas, USA
Benchmark Assets Company, 74-1998303, Texas, USA
Benchmark Assets II Company, 76-0667014, Texas, USA
Benchmark Oil & Gas Company, 74-2132386, Texas, USA
COMQ Services, LLC, 46-3153196, Texas USA
Dome AB Inc, 80-2584723, Texas, USA
KYTX Drilling Company, LLC, 20-4981041, Kentucky, USA
KYTX Oil and Gas, LLC, 26-2665539, Kentucky, USA
KYTX Pipeline, LLC, 20-5584312, Kentucky, USA
VistaTex Energy LLC, 27-3516322, Delaware, USA
Gas Ventures LLC, 84-1402376, Wyoming, USA
Gas Holdings, Inc, 26-2345622, Wyoming, USA
Sycamore Oil & Gas, Inc, 82-4674954, Texas, USA
Ginger Oil Company, 76-0040293, Texas, USA

i%
100

100
100

Redovisat
värde
188 191

0
0
188 191
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Not 9 Fordringar hos koncernföretag
2019-12-31

2018-12-31

30 267
5 393
-4
-35 656
-

39 834
28 698
-37 133
-1 132
30 267

2019-12-31
39
559
136
734

2018-12-31
4
39
1 335
1 378

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande fordringar
-Reglerade fordringar
-Nedskrivningar av fordringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda lokalkostnader
Förutbetalda försäkringskostnader
Förutbetald loan fee
Övriga förutbetalda kostnader

Not 11 Antal aktier och kvotvärde
Dome Energys aktiekapital uppgick till 36 909 TSEK per 31 december 2019 och antalet utestående
aktier uppgick till 7 381 729 med ett kvotvärde om 5 SEK per aktie. Samtliga utestående aktier är
stamaktier med samma rösträtt och rätt i Bolagets tillgångar och resultat. Enligt bolagsordningen per
31 december 2019 ska aktiekapitalet minst uppgå till 23,9 MSEK och maximalt uppgå till 95,7 MSEK
med minst 7 381 729 aktier och högst 29 526 916 aktier.
De 12 största aktieägarna per 2020-04-27
TJ Junior AB
Kvalitena AB
Petrus AS
SIX SS AG
Gabrielsson Invest AB
Mikael Fellbrant
Middelborg Invest AS
Paul Morch
Alden AS
Avanza Pension
Jula AB
Warmland Bodil

Antal aktier
1 386 746
1 123 794
644 049
629 642
473 560
386 935
339 041
235 000
228 998
148 294
141 228
107 125
5 844 412

% av kapital/röster
18,8
15,2
8,7
8,5
6,4
5,2
4,6
3,2
3,1
2,0
1,9
1,5
79,1

Not 12 Kortfristiga skulder
Bolaget har kortfristiga skulder per 2019-12-31 på 39.800 TSEK, merparten av vilka förfaller under
augusti 2020. Skulden avser inlåning från huvudägarna Petrus AS, Kvalitena AB (publ), Trention AB
(publ) samt Bustien AS. Det finns ett flertal alternativ till att lösa detta lån, dels genom en
refinansiering av befintliga skulder, pantsättning av våra aktier, att sälja av tillgångar eller genom
nyemission. Dome Energy arbetar tillsammans med huvudägarna för att hitta den bästa lösningen för
ägarna och Dome Energy.
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Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner inkl. sociala avgifter
Löneskatt
Upplupen ränta
Upplupna styrelsearvoden
Övriga interimsskulder
Summa

2019-12-31
1 535
1 343
496
3 374

2018-12-31
215
54
1 043
776
466
2 554

2019-12-31
Inga

2018-12-31
Inga

Not 14 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Ställda säkerheter

Eventualförpliktelser
Inga eventualförpliktelser finns.

Not 15 Transaktioner med närstående
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, inte fått något styrelsearvode utbetalt, men en avsättning på
204 TSEK har gjorts under året.
Petter Hagland, styrelseledamot, har inte fått något styrelsearvode utbetalt, men en avsättning på 163
TSEK har gjorts under året.
Knut Pousette, styrelseledamot, har inte fått något styrelsearvode utbetalt, men en avsättning på 164
TSEK har gjorts under året.
Mats Gabrielsson, styrelseledamot till 27 mars 2019, har inte fått något styrelsearvode utbetalt, men en
avsättning på 36 TSEK har gjorts under året.
Petrus AS, ett företag under kontroll av Petter Hagland, har fått 414 TSEK i ersättning för låneavgift
eller ränta utbetald och en avsättning på 419 TSEK har gjorts för året.
Bustein AS, ett företag under kontroll av Petter Hagland, har fått 10 TSEK i ersättning för låneavgift
eller ränta utbetald och en avsättning på 171 TSEK har gjorts för året.
Kvalitena AB (publ) med Knut Pousette som VD, har fått 611 TSEK i ersättning för låneavgift eller
ränta utbetald och en avsättning på 627 TSEK har gjorts för året.
Trention AB (publ) med tidigare styrelseledamot Mats Gabrielsson som huvudägare, har erhållit 942
TSEK för låneavgift eller ränta och en avsättning på 317 TSEK har gjorts året.
Samtliga transaktioner med närstående sker på marknadsmässiga villkor. Transaktioner med
dotterbolag avser räntor, loan fee samt management fee för VD och CFO.

Not 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolagets dotterbolag Dome Energy Inc har efter räkenskapsårets utång sålt Dome AB Inc med
tillgångar i Illinois Basin för 4 miljoner USD. Dome Energy Inc kommer evetuellt också att erhålla ett
framtida villkorat belopp på 3 miljoner USD, om produktionen av olja i de sålda tillgångarna stabiliseras
över 1200 BOPD, och priset på WTI olja stannar över 55 USD per fat under en viss tid. Denna
eventuella ytterligare betalning löper ut 2023-12-31. Dome Energy Inc har i samband med detta löst sin
skuld till banken på 25,8 miljoner USD med en kraftig rabatt för 4,5 miljoner USD. Dotterbolaget Dome
Energy Inc är härmed skuldfritt.
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Not 17 Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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Underskrifter

Stockholm den 29 maj 2020

Håkan Gustafsson
Styrelseordförande

Pål Mørch
Verkställande direktör och styrelseledamot

Knut Pousette
Styrelseledamot

Petter Hagland
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 29 maj 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bo Lagerström
Auktoriserad revisor

För mer information vänligen kontakta:
Pål Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 410
E-mail: pm@domeenergy.com
Adress:
Dome Energy AB (publ)
Johannesgränd 2,
111 30 Stockholm, Sweden
www.domeenergy.com
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn:
DOME www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550,
CA@mangold.se är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget
inriktar sig på utveckling och produktion av oljeoch gastillgångar på land i USA. För mer information
besök www.domeenergy.com.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Dome Energy AB (publ), org.nr 556533-0189

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Dome Energy AB (publ) för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Dome Energy AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2019
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Dome Energy AB
(publ).

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Dome Energy AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och not 12 i
årsredovisningen av vilka framgår att bolagets fortsatta drift är beroende av att refinansiering kan säkerställas.
Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns i not 12, på att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.
Om bolaget inte skulle kunna realisera sina tillgångar inom ramen för den ordinarie verksamheten kan detta
medföra en väsentligt negativ effekt på värdet av tillgångarna.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidan 1. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det
avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
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Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:

•

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

•

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

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

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

•

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Dome Energy AB (publ) för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Dome Energy AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

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

•

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

•

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Stockholm den 29 maj 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bo Lagerström
Auktoriserad revisor
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