DOME ENERGY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI‐JUNI 2021

Delårsrapport

1 januari -30 juni 2021

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

FÖRSTA HALVÅRET 2021 I SAMMANDRAG
Nettoomsättning 0 (95) TSEK.
Rörelseresultat – 1 349 (-4 089) TSEK.
Resultat efter skatt 141 (-82 290) TSEK.
Eget kapital - 7 663 (-5 802) TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2021
Den 4 mars såldes de amerikanska dotterbolagen till Bolagets kreditgivare för 37 800 TSEK mot kvittning
Samma dag flyttades handeln i Bolagets aktier till Nasdaq First North observationslista
Den 14 mars ingicks ett LOI med ägarna till First Hotels International AS om ett apportförvärv. Betalning
föreslås ske mot utgivande av 40 000 000 aktier à 2 kronor per aktie
Den 29 mars emitterades ett konvertibelt lån till TJ Junior AB för 1 500 TSEK som kan konverteras i augusti
2021 mot en kurs av 2 kronor per aktie.
Den 31 maj: Nasdaq Disciplinnämnd utdömer ett vite om fyra årsavgifter för sent publicerad kommuniké
efter extrastämma den 19 oktober 2020
Den 23 juni hölls årsstämma varvid aktiekapitalet sänktes utan indragning av aktier till 517 TSEK med ett
nytt kvotvärde om 0;07 SEK per aktie. Samtidigt hölls en första kontrollstämma.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Den 20 augusti konverterades lånet till TJ Junior AB mot utgivande av 750 000 aktier à 2 kronor per aktie

Styrelseordförandens kommentarer
Bästa aktieägare,
Fokus har i år varit att ’rensa’ balansräkningen på skulder samt att förbereda ’marken’ för förvärvet av First Hotels
och dess franschiselösningar för sina 33 anslutna hotell. Det arbetet har i båda avseenden gjort framsteg i år.
Hotellverksamheten hade en tuff början på året då pandemin fortsatte att lägga en våt filt över resandet både
inom och utanför landet. Dock har glädjande nog reseverksamheten, både turist- och affärsresandet kommit igång
ordentligt mot slutet av Q2 i takt med att restriktionerna släppt, med fortsatt uppgång i juli och augusti 2021.
Ledningen för First Hotels ser med tillförsikt an mot resten av året.
Den positiva posten bland räntekostnader avser de eftergifter beträffande upplupna räntor som Bolagets
kreditgivare medgav i samband med att de köpte ut de amerikanska dotterbolagen i mars. Som synes finns det
skulder om cirka 8 MSEK kvar i balansräkningen. 1,5 MSEK av dem har redan försvunnit genom konvertering i
augusti. Tanken är att rensa bort merparten av de kvarvarande med kvittningsemissioner framöver.
Beträffande det negativa egna kapitalet om knappt 8 MSEK per 30 juni så är tanken att rätta till det i samband med
den apportemission som är tänkt att läggas fram för en extrastämma om 40 miljoner aktier à 2 kronor per aktie
vilket innebär att det egna kapitalet skulle stärkas upp med 80 MSEK.
Vi hoppas ganska snart kunna gå ut till aktieägarna med en kallelse till extra bolagsstämma för att fatta beslut om
apportförvärvet.
Mot slutet av året hoppas vi kunna uppvisa och presentera ett helt annat, friskt och återuppståndet bolag i
hotellbranschen!

Håkan Gustafsson
Styrelseordförande
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Resultaträkning
Not

2021
jan-jun

2020
jan-jun

Nettoomsättning

-

Övriga rörelseintäkter

2020
jan-dec

142

-

95
–

-

95

352

Övriga externa kostnader

-1 349

‐4 185

-6 374

Rörelseresultat

-1 349

‐4 090

-6 022

Summa intäkter

210

Rörelsens kostnader

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

not 2

-

-57 575 -134 949

Valutakurseffekter över Resultaträkning

-

623

1 766

Räntor från koncernbolag

-

784

2 452

Räntekostnader och liknande resultatposter

1 490

1 732

-1 905

Resultat efter finansiella poster

1 490

-56 369 -138 659

141

-56 369 -138 659

Resultat före skatt

–

Skatt

141

Periodens resultat

–

–

-56 369 -138 659

Resultat per aktie
2021
jan-jun

Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning

0,02
0,02

2020
jan‐jun

‐11,15
‐11,15

2019
jan‐dec

‐18,78
‐18,78

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

2021‐06‐30

2020‐06‐30 2020-12-31
TSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

not 2

18

111 407

188 191

Fordringar hos koncernföretag

–

-

–

Summa anläggningstillgångar

18

111 407

188 191

Kassa och bank

91
350

511
170

882
900

Summa Kortfristiga fordringar

441

681

1 782

SUMMA TILLGÅNGAR

459

112 088

189 973

-7 633

50 569

132 857

Långfristiga skulder

1 725

-

–

Kortfristiga skulder

6 367

61 519

57 116

Summa skulder

8 092

61 519

57 116

459

112 088

189 973

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar och förutbetalda kostnader

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Totalt eget kapital
Skulder

Summa eget kapital och skulder
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Rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag
2021‐06‐30

2020‐06‐30 2020-12-31
TSEK

Eget kapital vid årets ingång
Periodens resultat
Eget kapital vid årets utgång

-7 774

132 857

132 857

141

‐82 290

-140 631

-7 633

50 569

-7 774

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). Övergången gjordes 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 2020 eller 2021.
Enligt 7 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) behöver moderföretag i mindre koncerner inte upprätta
koncernredovisning. Dome Energy AB (publ) upprättade därav inte koncernredovisning för 2020 och för 2021.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Dome Energy AB (publ) har sedan 2020-12-31 ett negativt eget kapital. För det ändamålet hölls en första
kontrollstämma den 23 juni 2021 som beslutade om fortsatt drift. Avsikten är att inom åtta månader kalla till en
andra kontrollstämma för att besluta om fortsatt drift eller likvidation.
Den 14 mars ingicks ett LOI med ägarna till First Hotels International AS om ett apportförvärv av en helt ny
verksamhet. Avsikten är att finansiera det med en apportemission på 80 000 KSEK vilket med råge skulle
återställa eget kapital. Med förvärvet följer en viss likviditet. Skulle av någon anledning denna tänkta apportaffär
inte bli av skulle det ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets möjlighet att överleva.
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

Transaktioner med närstående

För 2019 och bakåt har Håkan Gustafsson, styrelseordförande, en fordran för icke utbetalt styrelsearvode på 337
KSEK, Petter Hagland, styrelseledamot, en fordran om 650 KSEK, Knut Pousette, styrelseledamot till och med 29
oktober 2020, en fordran om 246 KSEK, Mats Gabrielsson, som avgick under 2018, en fordran om 109 KSEK.
För 2020 har gjorts en avsättning om 530 KSEK för icke utbetalda styrelsearvoden.
Till aktieägaren TJ Junior riktades i mars ett konvertibelt lån om 1 500 KSEK som konverterades i augusti.
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Finansiell kalender
Bokslutskommuniké för jan-dec 2021

31 mars 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 den 31 augusti 2021

Håkan Gustafsson
Styrelsens ordförande

Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorns granskning.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, styrelseordförande
Telefon: + 46 70 268 0035
E-mail: hakan.gustafsson99@telia.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 2021 kl. 17.00 CEST.

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