Delårsrapport

1 januari-30 juni 2020

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

FÖRSTA HALVÅRET 2020 I SAMMANDRAG
Nettoomsättning 95 (96) TSEK.
Rörelseresultat EBIT -4 090 (-4 188) TSEK.
Resultat från andelar i koncernföretag -77 374 (-42) TSEK.
Resultat efter skatt -82 290 (-5 045) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET
Aktier i dotterbolag har skrivits ned med 76 785 TSEK.
Fordringar på dotterbolag har skrivits ned med 589 TSEK.
Bolagets dotterbolag Dome Energy Inc har sålt Dome AB Inc med tillgångar i Illinois Basin för 4 miljoner
USD. Dome Energy Inc kommer eventuellt 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 2023-1231.
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.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Bolaget har kortfristiga skulder per 2020-06-30 på 42 500 TSEK inklusive upplupen ränta, vilka förföll
under augusti. Skulden avser inlåning från tre av huvudägarna Petrus AS, Kvalitena AB (publ), Trention
AB (publ) samt från Bustein AS. Skulden har varit under förhandlingar under de senaste månaderna och
per 2020-08-31 finns en överenskommelse om en förlängning till 15 november 2020. Dome arbetar
vidare tillsammans med huvudägarna för att hitta den bästa lösningen för ägarna och Dome Energy.
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Vd:s kommentarer
Kära aktieägare
Oljeindustrin har drabbats av en aldrig tidigare skådad prisrörelse och turbulens under de första sex månaderna
2020. Först ett priskrig, följt av en nedgång i efterfrågan som orsakas av en global pandemi. Dome har strävat
efter att hålla sig vid liv under denna period och till sålt nyckeltillgångar. Denna försäljning resulterade i att Dome
kunde återbetala sin bankskuld i USA och undvika likvidation. Med en bättre balansräkning bör vi kunna dra nytta
av nya möjligheter i framtiden, när marknadsmekaniken normaliseras.
Dome Energy AB tyngs fortfarande av sin skuld i Sverige till tre av huvudägarna Petrus AS, Kvalitena AB (publ),
Trention AB (publ) samt Bustein AS. Vi har varit i förhandlingar under de senaste månaderna och nu kommit
överens om en tillfällig förlängning av lånen till november. Vi hoppas inom kort kunna kommunicera en lösning
på återbetalning av lånen. Det finns ett flertal alternativ till att lösa situationen, dels genom en refinansiering av
befintliga skulder, pantsättning av våra aktier i Dome Inc, sälja av tillgångar eller genom nyemission. Dome Energy
arbetar tillsammans med huvudägarna för att hitta den bästa lösningen för ägarna och Dome Energy.
Försäljningen av tillgångar tidigare i år innebar att större delen av vår återstående produktion är non-operated.
Prisvolatiliteten leder till att många producenter stänger ner produktionen vilket leder till att intäkterna i USA
har minskat under första halvåret. Fördelen är naturligtvis att vi inte behövt sälja vår olja till priser där vi såg
negativa marginaler. Dome Energy AB har skrivit ner värdet på aktier i dotterbolag på grund av att svårigheten
att finansiera det utvecklingsprogram som krävs för att hålla produktionen i full gång. Om möjligheten till
finansiering förändras i framtiden så kommer värdet på dotterbolagsaktierna också att påverkas positivt. Dome
i USA har för närvarande ett positivt kassaflöde, och arbetar nu för att återuppta en hel del av nedstängda
produktionen.
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Resultaträkning
Not

2020
jan‐juni

2019
jan‐juni

2019
jan‐dec

TSEK

Nettoomsättning

95

Övriga rörelseintäkter

96

465

–

39

54

95

135

519

Övriga externa kostnader

‐4 185

‐4 323

‐8 833

Rörelseresultat

‐4 090

‐4 188

‐8 314

‐77 374

‐42

‐86 717

Valutakurseffekter över Resultaträkning

1 143

67

696

Räntor från koncernbolag

1 668

1 453

3 485

‐3 637

‐2 334

‐5 538

Resultat efter finansiella poster

‐82 290

‐5 044

‐96 388

Resultat före skatt

‐82 290

‐5 044

‐96 388

–

–

–

‐82 290

‐5 044

‐96 388

2020
jan‐juni

2019
jan‐juni

2019
jan‐dec

Summa intäkter
Rörelsens kostnader

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

not 2

Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt
Periodens resultat

Resultat per aktie

SEK
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning

‐11,15
‐11,15

‐0,68
‐0,68

‐13,06
‐13,06

Antal aktier
Genomsnittligt antal aktier före utspädning

7 381 729 7 381 729 7 381 729

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

7 381 729 7 381 729 7 381 729
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Balansräkning i sammandrag

Not

2020‐06‐30

2019‐06‐30

2019‐12‐31

TSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

not 2

111 407

239 253

188 191

Fordringar hos koncernföretag

–

33 758

–

Summa anläggningstillgångar

111 407

273 011

188 191

Kassa och bank

511
170

1 727
2 371

882
900

Summa Kortfristiga fordringar

681

4 098

1 782

112 088

277 109

189 973

50 569

224 202

132 857

Långfristiga skulder

–

49 008

–

Kortfristiga skulder

61 519

3 899

57 116

Summa skulder

61 519

52 907

57 116

112 088

277 109

189 973

2020‐06‐30

2019‐06‐30

2019‐12‐31

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar och förutbetalda kostnader

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Totalt eget kapital
Skulder

Summa eget kapital och skulder

Rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

TSEK
Eget kapital vid årets ingång

132 857

229 245

229 245

Periodens resultat

‐82 290

‐5 045

‐96 388

–

–

–

‐82 290

‐5 045

‐96 388

–
–

–
–

–
–

50 569

224 202

132 857

Övriga intäkter
Summa övriga intäkter
Nyemission
Emissionskostnader
Eget kapital vid årets utgång
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Moderbolagets rapport över kassaflöden
Not

2020
jan‐juni

2019
jan‐juni

2019
jan‐dec

TSEK

Löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster

‐4 090

‐4 188

‐8 313

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Orealiserade valutakurser netto
Summa löpande verksamhet
Erhållen ränta

‐63

203

168

‐4 153

‐3 985

‐8 145

1 200

67

884

‐2 149

‐2 613

‐3 967

Resultat från investeringar

–

–

–

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital

–

–

–

‐5 102

‐6 531

‐11 228

371

89

1 979

Minskning(‐)/ökning(+) rörelseskulder

2 916

2 816

4 922

Summa förändring i rörelsekapitalet

3 287

2 905

6 901

‐1 815

‐3 626

‐4 327

Erlagt ränta

Kassaflöden från förändring i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(‐) av rörelsefordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i dotterbolag

–

–

–

Förändring av utlåning till koncernföretag

1 085

‐2 242

‐2 900

Kassaflöde från investeringsverksamheten

1 085

‐2 242

‐2 900

Finansieringsverksamheten
Nyemission

–

–

–

Amortering/Upptagna lån

–

5 520

5 408

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–

5 520

5 408

‐730

‐348

‐1 819

900
170

2 719
2 371

2 719
900

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Finansiell verksamhet i sammandrag
Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med årsredovisningen 2019 tillämpas årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpade bolaget i koncernredovisning
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB)
sådana de antagits av EU och moderbolaget tillämpade därmed RFR2. Övergången har gjorts i enlighet med
föreskrifterna i K3s kapitel 35. Frivilliga undantag enligt K3 har ej tillämpats. Övergången till K3 har inte inneburit
några förändringar av värdering eller presentation varken för 2018 eller 2019.
Enligt 7 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) behöver moderföretag i mindre koncerner inte upprätta
koncernredovisning. Dome Energy AB (publ) upprättar därav inte koncernredovisning.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Dome Energy AB (publ) och dess dotterbolag i USA arbetar med omfattande finansiella risker när det gäller driftoch 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 med förfall i augusti 2020 vilka är föremål för refinansiering eller en potentiell
konvertering till eget kapital.
Delårsrapporten 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.

Not 2

Andelar i och fordringar på koncernföretag

Aktier i dotterbolag redovisas till förvärvskostnader, minus eventuella avdrag för nedskrivningar.
Dotterbolagsaktierna värderas och om det finns en indikation på att aktier och ägarandel i dotterbolag har
minskat i värde, görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten Resultat från andelar i koncernbolag. Ett
nedskrivningstest har upprättats för investeringen i dotterbolag per den 30 juni 2020. Detta har indikerat ett
nedskrivningsbehov på 76 785 TSEK.
Fordringar på dotterbolag värderas och om det finns en indikation på att fordringarna minskat i värde, så görs en
nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten Resultat från andelar i koncernbolag. Per den 30 juni 2020 har
värdet på fordringar skrivits ned med 589 TSEK.
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Not 3

Transaktioner med närstående

Under första halvåret har Håkan Gustafsson, styrelseordförande, inte fått något styrelsearvode utbetalt, dock
har en avsättning på 102 TSEK gjorts för första halvåret. Petter Hagland, styrelseledamot, har inte fått något
styrelsearvode utbetalt, men en avsättning på 81 TSEK har gjorts för första halvåret. Knut Pousette,
styrelseledamot, har inte fått något styrelsearvode utbetalt, men en avsättning på 82 TSEK har gjorts för första
halvåret.
Petrus AS, ett företag under kontroll av Petter Hagland, har inte fått ersättning för låneavgift eller ränta utbetald,
men en avsättning på 414 TSEK har gjorts för första halvåret.
Bustein AS, ett företag under kontroll av Petter Hagland, har inte fått ersättning för låneavgift eller ränta
utbetald, men en avsättning på 90 TSEK har gjorts för första halvåret.
Kvalitena AB (publ) med Knut Pousette som VD, har inte fått ersättning för låneavgift eller ränta utbetald, men
en avsättning på 621 TSEK har gjorts för första halvåret.
Trention AB (publ) med tidigare styrelseledamot Mats Gabrielsson som huvudägare, har erhållit 314 TSEK i ränta
och en avsättning har gjorts med 314 TSEK, för första halvåret.
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Finansiell kalender
Bokslutskommuniké för 2020
Årsredovisning för 2020
Årsstämma
Delårsrapport för jan-juni 2021

31 mars, 2021
31 maj, 2021
23 juni, 2021
31 augusti, 2022

Alla rapporter kommer att finnas tillgängliga på företagets hemsida eller genom kontakt med företagets kontor.
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att rapporten ger en rättvis och sann presentation av
bolagets verksamhet, position och resultat samt beskriver de huvudsakliga riskerna och osäkerheter som bolaget
står inför.

Stockholm, 31 augusti 2020

Pål Mørch

Håkan Gustafsson

CEO & Styrelseledamot

Styrelsens ordförande

Petter Hagland

Knut Pousette

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorns granskning.

För ytterligare information kontakta:
Pål Mørch, CEO
Telefon: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com

Adress:
Dome Energy AB (publ)
Johannesgränd 2
SE-111 30 Stockholm, Sweden
www.domeenergy.com
Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 14.00 CEST.

Om Dome Energy AB (publ)
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North Growth Market i Sverige
(Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel phone: +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
olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.
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