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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning 
för Misen Energy AB (publ) för räkenskapsåret 2022. 

Misen Energy AB (publ.) Organisationsnummer 556526-3968. 

Misen Energy-koncernen 

Om bolaget 

Koncerndefinition 

Misen Energy AB (publ) (”Moderbolaget” eller ”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag med 
säte i Stockholm. Huvudkontoret har sin adress på Kungsportsavenyen 32, 411 36 i Göteborg. 
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Misenkoncernen (”Misenkoncernen” eller 
”Koncernen”) består av Misen Energy AB (publ) och det helägda dotterbolaget Misen Energy AB 
(Sverige), det helägda dotterbolaget LLC Karpatygaz (Ukraina) överläts för likvidation i oktober 
2022. 

Misen Enterprises AB har konsoliderats in i Koncernen. 

Joint Activity och Joint Activity Agreement 

Misenkoncernen var ägare till en 50,01 % andel i samarbetsprojektet Joint Activity ("JA") i Ukraina 
avseende produktion och försäljning av hydrokarboner. Den återstående andelen om 49,99 % av JA 
ägdes av Joint Stock Company Ukrgasvydobuvannya (”JSC Ukrgasvydobuvannya” eller ”UGV”) 
(Ukraina), ett helägt dotterbolag till det statliga National Joint Stock Company Naftogaz of Ukraine 
(Ukraina). JA reglerades av Joint Activity Agreement No. 3 daterat den 10 september 2002 (”JAA” 
eller ”JAA No. 3”) (i dess reviderade och omarbetade lydelse). JAA No. 3 upplöstes 11 juli 2018 
genom det slutliga delutslag som meddelades av skiljenämnden i den pågående skiljedomsprocessen 
som förs i enlighet med skiljedomsreglerna vid skiljedomsinstitutet vid Stockholms 
Handelskammare.   I mars 2021 inledde Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB ett 
skiljeförfarande enligt Washington konventionen och reglerna för International Centre for Settlement 
of Investment Disputes (”ICSID skiljeförfarande”). 
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Väsentliga händelser under 2022 

Redovisningsmässig behandling av Joint Activity 

I juli 2018, meddelade skiljenämnden sin slutliga deldom. Skiljenämnden tillbakavisade alla 
påståenden om att JAA skulle varit ogiltigt och den större delen av Ukrgasasvydobuvannyas argument 
avseende Misen Enterprises AB:s och Karpatygaz LLC: s påstådda brott mot JA. JSC 
Ukrgazvydobuvannya, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz är överens om att efter JA: s 
upplösning skall JA: s tillgångar överföras till JSC Ukrgazvydobuvannya och att Misen Enterprises 
AB och LLC Karpatygaz skall erhålla ersättning för deras andel i dessa tillgångar. Parterna har utsett  
LLC Karpatygaz, tidigare driftsansvarigt för JAA No.3, att befordra överföringen av JA: s tillgångar 
till JSC Ukrgazvydobuvannya.  

Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz, två delägda dotterbolag till Misen Energy AB (publ.), 
mottog i mars en skiljedom som fastställer en träffad förlikning i det då pågående skiljeförfarandet.  

I juni 2020 mottog Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ett andra slutligt delutslag från 
skiljenämnden. Skiljenämnden beslöt att JSC Ukrgasvydobuvannya endast får äganderätten till den 
gemensamma egendomen vid full betalning till Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz. 
Skiljenämnden tillbakavisade helt majoriteten av JSC Ukrgasvydobuvannyas argument avseende 
värderingen av de gemensamma tillgångarna.  

Skiljenämnden fastslog att JSC Ukrgasvydobuvannya inte har bevisat någon påstådd kostnad p.g.a. 
LLC Karpatygaz inte engagerat någon entreprenör för att utforma och utveckla mätarstationer för vissa 
brunnar ingående i JAA. Skiljenämnden beslöt också att JSC Ukrgasvydobuvannya inte skall erhålla 
någon ersättning för Misen Enterprises underlåtenhet att betala sin fulla andel enligt JAA. Emellertid, i 
ljuset av detta, reducerade skiljenämnden Misen Enterprises AB:s andel till 23,9 % (i motsats till JAA 
50,0 %) och ökade LLC Karpatygaz andel till 0,015 % (i motsats till 0,01 % i JAA) i den 
gemensamma egendomen.  

Skiljenämnden beordrade JSC Ukrgasvydobuvannya att till Misen Enterprises AB och LLC 
Karpatygaz utbetala större delen av de legala kostnader som dessa åsamkats under processen. 

Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz mottog den 5 november 2020 en slutlig skiljedom från 
skiljenämnden. Skiljedomen fastställer följande: 

• JSC Ukrgasvydobuvannya ska betala ett totalt belopp om UAH 1 575 093 162,86 (ca SEK 466 
387) till Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz för deras andel i den gemensamma 
egendomen enligt JAA No.3. 

• JSC Ukrgasvydobuvannya är berättigad att hålla inne skatt för icke-bosattas inkomster till ett 
belopp om 15 procent av det aktuella till Misen Enterprises AB (UAH 236 113 788, ca TSEK 
69 914) beloppet samt betala den innehållna summan till Ukraina. Förlikningsavtalet reglerar 
inte eventuell betalning av skatt i Sverige. 

• Misen Enterprises AB:s och LLC Karpatygaz äganderätt av andelar i den gemensamma 
egendomen enligt JAA No.3 ska övergå till JSC Ukrgasvydobuvannya när JSC 
Ukrgasvydobuvannya betalat hela beloppet till Misen Enterprises och LLC Karpatygaz i 
enlighet med förlikningsavtalet. 

Då JAA No. 3 upplöstes 11 juli 2018 anser Bolaget att vid upprättandet av kvartalsrapporten för Q4 
2022 dess kontroll över de specifika tillgångar tillhöriga JA inte längre existerar. Kontroll är ett krav 
för att konsolidera såväl tillgångarna i JA som JA: s resultat i koncernredovisningen. 



MISEN ENERGY AB (publ.) 
556526-3968 

 

5 

Denna redovisningsmässiga behandling och det bokförda värdet reflekterar inte värdet av fordringar 
som anförts i SCC skiljeförfarandet eller i ICSID skiljeförfarandet Inte heller innebär den 
redovisningsmässiga behandlingen något avstående från de krav som Misen Enterprises AB och LLC 
Karpatygaz eventuellt kommer att framställa avseende JAA No. 3.  

Under JAA No. 3 var Misenkoncernen endast verksam i Ukraina.  

Verkställande av skiljedomsutslag 

Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz har sökt verkställighet och erkännande av 
skiljedomsutslagen i Ukraina i enlighet med New York Convention on the Recognition and Enforcement 
of Foreign Arbitral Awards.  

I april 2020 inkom Misen Enterprises AB med en begäran om att verkställa skiljenämndens 
samstämmighetsutslag av 26 mars 2020. Domstolen konfirmerade och erkände 
samstämmighetsutslaget i juni 2020.  

I juli 2020 inkom Misen Enterprises AB med en begäran om verkställighet av den andra slutliga 
deldomen i Ukraina. 

I september 2020 godkände Kievs domstol för överklaganden en ansökan från Misen Enterprises AB 
varigenom Misen Enterprises AB ansökte om verkställighet av det andra slutliga delutslaget 12 juni 
2020.  JSC Ukrgasvydobuvannya inkom med ansökan om kassation till Ukrainas Högsta Domstol.  

I november 2020 inkom Misen Enterprises med en anhållan om att bekräfta och verkställa det slutliga 
skiljedomsutslaget som lämnades av Skiljenämnden vid SCC i fall V 2016/114 5 november2020. 
Förhandlingarna planerades till 5 januari 2020. 

14 januari 2021 utfärdade Ukrainas Högsta Domstol ett utslag i vilken det andra slutliga delutslaget av 
12 juni 2020 erkändes. I enlighet med detta utbetalade JSC Ukrgazvydobuvannya EUR 2 739 784 
(TSEK 27 784), SEK 344 415, USD 7 972 (TSEK 67) och GBP 10 940 (TSEK 123) till Misen 
Enterprises AB som ersättning för legala kostnader. 

5 januari 2021 erkände Kievs överklagande domstol det slutliga samförstånds utslaget 
av 5 november 2020. 10 februari 2021 erhöll Misen Enterprises AB US dollars 47,060,537.16 
(ca 396 630 TSEK) and LLC Karpatygaz erhöll UAH 1,001,242.74 (ca 312 TSEK) från JSC 
Ukrgasvydobuvannya i enlighet med utslaget i Kievs Överklagandedomstol 5 januari 2021. Som 
tidigare rapporterats har JSC Ukrgasvydobuvannya innehållit källskatt om 15 % (UAH  36,113,788 
ca. TSEK 70 447) på bruttobeloppet avseende skatt för icke ukrainska medborgare. Detta belopp har 
inbetalts till den ukrainska statskassan. 

Under fjärde kvartalet 2021 överförde Misen Enterprises AB och LLC Karaptygaz sina andelar i den 
gemensamma egendomen till JSC Ukrgazvydobuvannya. I januari 2022 inkom LLC Karpatygaz med 
en ansökan till om att avregistrera JA från skatteregistret. Denna ansökan är för närvarande vilande 
p.g.a. att skatterevisionerna för åren 2016 till 2019 uppskjutits. 

Då det tilldömda beloppet utbetalts till Misen Enterprises AB och Karpatygaz LLC har detta belopp 
inkluderats i Årsredovisningen för 2020.  

Finansiering av Koncernens svenska verksamhet 

Efter den framgångsrika utgången av SCC skiljedomen och då Misen Enterprises AB erhållit 
kompensation från JSC Ukrgazvydobuvannya utbetalade Misen Energy AB (publ) och Misen 
Enterprises AB i mars i enlighet med det i mars 2020 ingångna finansieringsavtalet EUR 1 940 000 
(SEK 19 675 567) och enligt finansieringsavtalet från november 2018 EUR 8 452 140 (SEK 
85 721 993) och EUR 3 221 404 (SEK 32 671 624) Då dessa betalningar verkställts anser sig Misen 
Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB att de fullföljt samtliga åtaganden i enlighet med 
finansieringsavtalen.  



MISEN ENERGY AB (publ.) 
556526-3968 

 

6 

Rörelsekostnaderna i Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB kommer att täckas av 
kompensationen erhållen i SCC utslaget eller genom avtal med investerare. 

För ytterligare information se avsnittet Väsentliga händelser efter Q4. 

Misen Energy AB (publ) återköper aktier i Misen Enterprises AB 
Den 13 september 2021 genomförde Misen Energy AB (publ) köpet av 47,5% av aktierna i Misen 
Enterprises AB från det Hong Kong-baserade Powerful United Ltd (”PUL”). TCT Holding AB, som är 
aktieägare i Misen Energy AB (publ) kontrollerar PUL indirekt. 

Köpeskillingen uppgår till SEK 2 724 817 plus 47,5 % av den distribuerbara ersättningen, om någon, 
från skiljedomsprocessen mot Ukraina avseende investeringar, ICSID Case No. ARB/21/15 (“BIT 
arbitration”). Enligt avtalet har Misen Energy AB (publ) och PUL överenskommit om att dela 
kostnaderna, om några, för att finansiera BIT-processen. 

Den 1 oktober 2021 genomförde Misen Energy AB (publ) köpet av 2 % av aktierna i Misen 
Enterprises AB från Konstantin Guenevski, bulgarisk medborgare som är senior trader i ett av 
världens ledande fristående råvaruhandels och logistikföretag. 

Köpeskillingen uppgår till SEK 114 729,00 plus 2 % av den distribuerbara ersättningen, om någon, 
från skiljedomsprocessen mot Ukraina avseende investeringar, ICSID Case No. ARB/21/15 (“BIT 
arbitration”). Enligt avtalet har Misen Energy AB (publ) och Konstantin Guenevski överenskommit 
om att dela kostnaderna, om några, för att finansiera BIT-processen. 

Som en följd av avtalet äger Misen Energy AB (publ) nu 100 % av aktierna i Misen Enterprises AB. 

BIT skiljeprocessen mot Ukraina 

Som tidigare rapporterats inkom Bolaget i oktober 2015 med en skrivelse till Ukrainas regering avseende 
investerings dispyt i enlighet med avtalet mellan Sveriges och Ukrainas regeringar avseende ömsesidigt 
skydd av investeringar. Denna skrivelse baserade sig på att skatten på utvinning av naturtillgångar höjts 
till 70 % 

Ukrainas regering fortsatte att belasta JA med den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar 
fram till det att JA upphörde 11 juli 2018. Fram till upplösning av JA uppnådde Bolaget ingen 
förhandlingslösning med Ukraina. 

24 mars 2021inkom Misen Energy AB (publ) oh dess delägda dotterbolag Misen Enterprises AB med 
en anhållan om skiljedom i enlighet med Washington konventionen och reglerna för International 
Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). ICSID är en internationell organisation som är 
en den av Världsbanken med huvudkontor i Washington D.C. USA. 

30 juni 2021 utsågs Skiljenämnden i ICSID skiljprocessen mot Ukraina. Professor Jan Paulsson utsågs 
till ordförande I tvisten mellan Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB och Ukraine 
(ICSID Case No. ARB/21/15). Sedan tidigare har de svenska bolagen utsett Dr. Stanimir Alexandrov 
och Ukraina har utsett Professor W. Michael Reisman. 

29 oktober 2021 inkom Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB med sitt yrkande i tvisten 
med Ukraina avseende skiljedom gällande internationella investeringar (ICSID Case No. ARB/21/15). 
Misen anhåller om kompensation för affärsvärdet på Misens andel i JA vid den tid då den orimliga 
skatten på utvinning av naturtillgångar infördes. Den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar 
ledde till att JAA No. 3 avslutades. 

27 januari 2022 föreslog Ukraina att diskvalificera Dr Stanimir Alexandrov, 15 april avslog ICSID:s 
Administrativa råd detta förslag.  
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I februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina och presidenten undertecknade 
dekretet No 64/2022 ”Om införandet av krigslagar i Ukraina”. P.g.a. invasionen har 
BIT-skiljeprocessen mot Ukraina uppskjutits. 

Bolaget följer utvecklingen och kommer att hålla marknaden informerad. 

För ytterligare information se också avsnittet väsentliga händelser efter kvartalets utgång. 

Förberedande utredningar avseende brott 

De brottsutredningar som under 2014 och 2017 inleddes av riksåklagaren i Ukraina och som 
kompletterades av JSC Ukrgasvydobuvannyas brottsanmälan den 5 september 2016 och yrkande och 
underrättelse om utförande av brottsliga handlingar den 21 och 22 februari 2017, pågick alltjämt vid 
denna rapports publicering, enligt vad Misen Enterprises och LLC Karpatygaz har kännedom om. 
Förberedande utredningar avseende brott är inte offentliga enligt ukrainsk lag.  

Misen Enterprises AB anser att brottsanklagelserna är ogrundade och tillbakavisar samtliga i sin 
helhet.  

NABU-målet 

I september 2017 gjorde JSC Ukrgasvydobuvannya ytterligare en brottsanmälan till den ukrainska 
antikorruptionsmyndigheten (härefter ”NABU”). NABU väckte talan hos den kommersiella domstolen 
i Kiev. NABU yrkade att domstolen skulle ogiltigförklara tillägg No. 4 till JAA No. 3 samt avtalet 
avseende tillhandahållandet av tjänster gällande produktion, uppsamling, hantering och transport av 
naturgas, olja och gaskondensat som LLC Karpatygaz ingick med JSC Ukrgasvydobuvannya i april 
2011. I oktober 2017 inleddes förfarandet hos domstolen. 

22 juli 2022 avgav Ukrainas Högsta Domstol ett beslut i vilket den avslog NABU: s krav. Målet är 
därmed avslutat.

I tillägg till detta avslutades förundersökningen avseende brottmål av NABU 22 september 2022 p g a 
brist på bevisning.avseende brott.

För ytterligare upplysningar se väsentliga händelser efter kvartalets utgång. 

Avslutande av JAA No. 493 

Den 31 december 2021 undertecknade LLC Karpatygaz och LLC Tekhhproekt ett avtal med JSC 
Ukrgasvydobuvannya. Parterna enades om att upplösa JAA No. 493. Enligt avtalet skall JSC 
Ukrgasvydobuvannya till LLC Karpatygaz betala totalt UAH 165 617 516 (TSEK 48 783). Detta som 
ersättning för LLC Karpatygaz andel i tillgångarna i JAA No. 493. Ersättningen inkluderar 
hydrokarboner producerade i JA: s anläggningar från och med 1 januari 2017. 1 januari 2022 
avslutades JAA 493 och JSC Ukrgasvydobuvannya överförde till LLC Karpatygaz UAH 82 808 758 
(ca TSEK 24 391) vilket motsvarar 50 % av den överenskomna köpeskillingen. 

I april 2022 slutförde LLC Karpatygaz överföringen av andelarna i de gemensamt ägda tillgångarna i 
JAA 493 till JSC Ukrgasvydobuvannya.  I juli 2022 avregistrerades detta JAA från skattegistret.  

Överföring av LLC Karpatygaz för likvidation 

Givet de exceptionella omständigheterna i Ukraina 25 februari 2022 beslöt styrelsen i Misen Energy 
AB (publ) att överföra aktierna i LLC Karpatygaz till en lokal advokatfirma, ”Victoria Legis” i syfte 
att likvidera bolaget utan konkursförfarande. 

Förvärvaren åtager sig bland annat att hålla Misen skadelöst för samtliga kostnader som kan uppstå i 
samband med de rättsprocesser som LLC Karpatygaz är involverat i Ukraina. 

Då LLC Karpatygaz i oktober registrerades som ägt av de nya ägarna konsolideras bolaget inte längre 
i koncernredovisningen. 
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Skattebetalningar i Ukraina 
Sedan 2011 har JA och dess parter erlagt TUAH 11 174 511 (justerat TSEK 5 243 935) i skatt på 
utvinning av naturtillgångar, moms och inkomstskatt till Ukraina. Trots att JAA No 3 upplöstes 11 juli 
2018 är JA fortfarande registrerat som skattebetalare hos den ukrainska skattemyndigheten. Sedan 11 
juli 2018 har JA betalat TUAH 4 098 (ca TSEK 1 300) i moms relaterat till leasing av Booster 
Compressor Stations (BCS). 

Rapport avseende investeringsprogrammet 

P.g.a. de ekonomiska begränsningarna till följd av den höjda skatten på utvinning av naturtillgångar 
och JSC Ukrgasvydobuvannyas, enligt Bolagets uppfattning, uppenbart olagliga handlingar har 
Misenkoncernen sedan 2017 till Jas upplösning stoppat samtliga investeringar i 
investeringsprogrammet. 

Sedan 2011 fram till Jas upplösning har Bolaget nått följande betydande etappmål: 

• 86 brunnar har genomgått renovering och/eller stimulering med användning av senaste 
tekniker 

• 70 brunnar har tagits i drift 
• 7 BCS av de planerade 11 har tagits i drift inkluderande Khrestyshchenska som är den största i 

Ukraina 
• Byggandet av 4 BCS har kommit in i ett slutskede 

Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB försvarar sina aktieägares legitima förväntningar i 
BIT skiljeprocessen mot Ukraina. Misen söker erhålla kompensation för affärsvärdet på Misens andel i 
JA vid den tidpunkt den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar infördes vilket i sin tur ledde 
till att JAA No.3 upplöstes 
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Väsentliga händelser efter balansdagen 

BIT skiljeprocess mot Ukraina 

På grund av den ryska invasionen har BIT-skiljeprocessen mot Ukraina skjutits upp. 

Bolaget följer utvecklingen och kommer att hålla marknaden informerad. 

Finansiering av koncernens svenska verksamhet 

Den 30 januari 2023 har Misen Energy och Powerful United Limited, ett Kompressor investmentbolag 
inriktat på energiproduktion med hemvist i Hong Kong, ingått ett låne- och optionsavtal. Under avtalet 
har PUL åtagit sig att ge ett lån om totalt EUR 2 miljoner som ska göras tillgängligt i tre 
delbetalningar till och med 31 juli 2023. Parterna har vidare kommit överens om att PUL till och med 
den 30 januari 2024 ska ha en rätt att för en tilläggsköpeskilling köpa aktierna i Misen Enterprises AB 
från Misen Energy AB (publ), inklusive krav enligt skiljeförfarandet mellan Misen Energy AB (publ) 
och Misen Enterprises AB v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/21/15. PUL kan utnyttja denna 
optionsrätt på egen hand eller tillsammans med medinvesterare.  
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Ägarstruktur  
 

De största aktieägarna per den 31 december 2022: 

Aktieägare Antal aktier och röster Kapitalandel och 
röstandel, % 

Norchamo Ltd. (CY) 43 057 475 29,68 

Nellston Holdings Ltd. (CY) 43 001 100 29,64 

Blankbank Investment Ltd. (CY) 26 491 377 18,26 

TCT Holding AB (SE) 16 545 866 11,41 

Forest Walkway AB (SE) 13 200 000 9,10 

Totalt, större aktieägare 142 295 818 98,09 

Övriga 2 772 404 1,91 

Totalt 145 068 222 100,00 
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Jämförande nyckeltal 

Alternativa nyckeltal – koncernen 

Från och med den 3 juli 2016 tillämpas de nya riktlinjerna om alternativa nyckeltal från Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Med alternativa nyckeltal avses sådana finansiella 
mått som inte definieras i ramverket för IFRS. Misen Energy AB (publ) använder regelbundet 
alternativa nyckeltal i sina rapporter, i syfte att underlätta jämförelser mellan olika perioder och ge 
analytiker, investerare och andra intressenter en mer detaljerad bild av bolagets resultat. Det är viktigt 
att notera att alla företag inte använder samma metoder för att beräkna sina alternativa nyckeltal. 
Därför har dessa nyckeltal begränsad nytta. De bör inte användas som ersättning för finansiella mått 
inom ramen för IFRS. Koncernens alternativa nyckeltal presenteras nedan.  

Nedan visas Misenkoncernens och moderbolagets finansiella utveckling i sammandrag under de 
senaste fem åren. Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusentals kronor.  

      

 2022 2021 2020 2019 2018 
Koncernen      
Nettoomsättning, TSEK - 35 38 347 297 
EBITDA, TSEK -19 331 -41 431 340 484 -13 259 Neg. 
Finansiella kostnader - 26 140 8 038 629 
Resultat efter finansiella poster, TSEK -19 331 -41 551 340 314 -21 326 -4 320 
Resultat per aktie före utspädning*, SEK -0,13 -0,29 0,82 -0,05 -0,03 
Resultat per aktie efter utspädning*, SEK -0,13 -0,29 0,82 -0,05 -0,03 
Avkastning på eget kapital, % Neg. Neg. 213,9% Neg. Neg. 
Avkastning på operativt kapital, % Neg. Neg. 715,7% Neg. Neg. 
Balansomslutning, TSEK 10 380 34 025 487 343 9 396 12 002 
Soliditet, % 57,6% 73,1% 26,2% Neg. Neg. 
Andel riskbärande kapital, % 57,6% 73,1% 26,2% Neg. Neg. 
Skuldsättningsgrad, % 0,0% 0,0% 0,0% Neg.  Neg. 
Antal anställda 2 24 36 46 69 

 
 

    
 

 2022 2021 2020 2019 2018 
Moderbolaget      
Nettoomsättning, TSEK - - - - - 
EBITDA, TSEK -8 286 -35 515 -37 936 5 636 Neg. 
Resultat efter finansiella poster, TSEK -8 286 -35 541 74 464 5 694 - 6 402 
Avkastning på eget kapital, % Neg. Neg. 20,2% 2,0% Neg. 
Avkastning på operativt kapital, % Neg. Neg. 22,2% 1,9% Neg. 
Balansomslutning, TSEK 270 094 278 408 437 173 332 671 313 734 
Soliditet, % 98,5% 98,5% 84,1% 88,2% 91,9% 
Skuldsättningsgrad, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,9% 
Antal anställda 2 2 3 3 3 

 

Nyckeltalen definieras i avsnittet Tilläggsupplysningar.   
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Resultat – Misenkoncernen och Bolaget 
Under januari – december 2022 uppgick Misenkoncernens intäkter till TSEK 0 (TSEK 33 761). 
Moderbolagets intäkter uppgick till TSEK 5 577 (TSEK 10 163). 

Efter utbetalning av kompensation enligt utslag i SCC har övriga rörelseintäkter påverkats av 
valutakursvinster på kassabehållningen i koncernen samt kostnader för den pågående BIT processen 
både under Q4 2022 såväl som i jämförelseperioden. 

Misenkoncernens resultat efter finansiella poster för januari-december uppgick till TSEK -18 901 
(TSEK -41 551). Resultat efter finansiella poster för moderbolaget uppgick till TSEK -8 287 (TSEK -
35 541). Sedan 31 december 2017 konsolideras JA inte längre i Misenkoncernens räkenskaper 
eftersom koncernens kontroll över dess tillgångar upphört. JAA No.3 upplöstes 11 juli 2018. 

Finansiella tillgångar och skulder 

Verkligt värde av finansiella tillgångar och skulder bedöms motsvara det bokförda värdet. 
 

Eventualförpliktelser 

Per 31 december 2022 har Misenkoncernen inga eventualförpliktelser. Förändringen förklaras av att 
Misenkoncernens andelar i JA har överförts till JSC Ukrgazvydobuvannya. 

Likviditet 

Per den 31 december 2022 hade Misenkoncernen likvida tillgångar om TSEK 5 862 (TSEK 27 511). 
Det operationella kassaflödet efter förändring av rörelsekapital för januari – december 2022 var 
TSEK -20 956 (TSEK 87 394). 

 I januari 2021 erkände Kievs överklagande domstol det slutliga förlikningsutslaget daterat 5 
november 2020. I februari 2021 erhöll Misen Enterprises USD 47 060 537 (TSEK 396 630) och 
Karpatygaz LLC erhöll UAH 1 001 242 (TSEK 299) från JSC Ukrgazvydobuvannya. JSC 
Ukrgazvydobuvannya innehöll i enlighet med avtalet skatt uppgående till UAH 236 113 788 (TSEK 
70 447) eller 15 %. 

Efter den framgångsrika utgången av SCC skiljedomen och då Misen Enterprises AB erhållit 
kompensation från JSC Ukrgazvydobuvannya utbetalade Misen Energy AB (publ) och Misen 
Enterprises AB i mars i enlighet med det i mars 2020 ingångna finansieringsavtalet EUR 1 940 000 
(SEK 19 854 511) och enligt finansieringsavtalet från november 2018 EUR 8 452 140 (SEK 86 501 
601) och EUR 3 221 404 (SEK 32 968 763). Då dessa betalningar verkställts anser sig Misen Energy 
AB (publ) och Misen Enterprises AB att de fullföljt samtliga åtaganden i enlighet med 
finansieringsavtalen. 

Investeringar 

Misenkoncernens investeringar i JA-verksamheten avseende utrustning för gasproduktion i Ukraina 
uppgick under januari - december 2022 till TSEK 0. Detta förklaras av avkonsolideringen av JA som 
beskrivs ovan. 
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Bolagets förväntade framtida utveckling och fortsatta drift  

Som nämnts tidigare i denna rapport upplöstes JAA No. 3 11 juli 2018. Till följd av detta kan ett 
antagande om fortsatt drift av JA inte längre göras. 

Kostnaderna för den påbörjade BIT- processen kommer att täckas av kompensationen som erhållits 
från JSC Ukrgazvydobuvannya eller genom avtal med investerare. 

Koncernredovisningen är därför upprättad baserad på ett antagande om fortsatt drift. 

 

Förslag till behandling av resultat 

Till årsstämmans förfogande står följande: 

Balanserat resultat och tillskjutet kapital            -16 225 548   

Årets resultat -8 286 268  

 -24 511 816  

Styrelsen föreslår att förlusten disponeras enligt följande:   

i ny räkning överförs  -24 511 816  
   
 -24 511 816  

 

Beträffande bolagets resultat och ekonomiska ställning hänvisas till resultat- och balansräkningarna 
med tillhörande tilläggsupplysningar nedan, vilka tillsammans med förvaltningsberättelsen utgör en 
integrerad del av denna årsredovisning.  
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Koncernresultaträkning  Not 2022 2021 

Samtliga belopp i TSEK     
Nettoomsättning  

 
0 35 

Övriga rörelseintäkter  
 

0 33 726 
   0 33 761 
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader  2 -9 355 -42 694 
Personalkostnader  3 -9 976 -31 627 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

 
 

0 -7 
Övriga rörelsekostnader  

 
0 -971 

Summa rörelsens kostnader   -19 331 -75 299 
     
Rörelseresultat   -19 331 -41 538 
     
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  

 
1 13 

Resultat vid försäljning av dotterbolag   429  
Räntekostnader och liknande resultatposter  

 
0 -26 

Summa resultat från finansiella poster   430 -13 
     
Resultat efter finansiella poster   -18 901 -41 551 
     
Skatt på årets resultat  

 
0 0 

Årets resultat    -18 901 -41 551 
     
Resultat hänförligt till:     
 Misen Energy ABs (publ) aktieägare   -18 901 -41 551 
 Innehav utan bestämmande inflytande   0 0 
   -18 901 -41 551 
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Koncernbalansräkning  Not 2022-12-31 2021-12-31 

Samtliga belopp i TSEK     
Tillgångar  1   
     
Anläggningstillgångar  

 
  

     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer  5 0 50 
Summa anläggningstillgångar   0 50 
     
Omsättningstillgångar     
     
Varulager m m  

 
   

    
Handelsvaror   0 2 
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  

 
0 1 138 

Övriga fordringar  
 

2 631 3 612 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

 
1 887 1 712 

   4 518 6 464 
     
Likvida medel  

 
5 862 27 511 

     
Summa omsättningstillgångar   10 380 33 975 
SUMMA TILLGÅNGAR   10 380 34 025 
     
Eget kapital och skulder     
     
Eget kapital     
     
Aktiekapital  

 
290 136 290 136 

Övrigt tillskjutet kapital   -274 435 -274 435 
Andra reserver   345 -237 
Balanserat resultat   -10 066 9 419 
Innehav utan bestämmande inflytande   0 0 
     
Summa eget kapital   5 980 24 883 
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  

 
2 123 5 931 

Skatteskulder   0 0 
Övriga skulder   582 1 275 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  6 1 695 1 936 
 
Summa kortfristiga skulder 

  
4 400 9 142 

 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  
10 380 34 025 
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Koncernens förändringar i eget kapital 
Samtliga belopp i TSEK 

 Aktie- 
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Övriga 
reserver 

Balanserat 
resultat 

Totalt Innehav utan 
bestämmand
e inflytande 

Summa eget 
kapital 

        
Ingående eget kapital 2021-01-01 290 136 -274 435 -237 110 531 125 996 1 499 127 495 
        
Årets resultat    -41 551 -41 551 0 -41 551 
        
Omräkningsdifferenser    -193   -193 0 -193 
 
Summa 0 0 0 -41 744 -41 744 0 -41 744 
 
Transaktioner med aktieägare        
Betald utdelning    -58 028 -58 028 0 -58 028 
Övriga transaktioner med innehavare 
utan bestämmande inflytande    -1 341 -1 341 -1 499 -2 840 
        
Summa transaktioner med 
aktieägare    -59 369 -59 369 -1 499 -60 868 
        
        
Utgående eget kapital 2021-12-31 290 136 -274 435 -237 9 419 24 883 0 24 883 
  
Ingående eget kapital 2022-01-01 290 136 -274 435 -237 9 419 24 883 0 24 883 
        
Årets resultat    - 18 901 -18 901 0 -18 901 
        
Omräkningsdifferenser   582 -582 0 0 0 
        
 
Summa 0 0 -582 -41 744 -41 744 0 -41 744 
        
Utgående eget kapital 2022-12-31 290 136 -274 435 345 -10 065 5 982 0 5 982 
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Kassaflödesanalys för koncernen  Not 2022 2021 

Samtliga belopp i TSEK     
Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat före finansiella poster   -19 331 -41 538 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  

 
0 -2 550 

     
Erhållen ränta    1 13 
Erlagd ränta   0 -26 
Betald inkomstskatt   0 -68 818 
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital   -19 330 -112 919 
     
     
Ökning/minskning varulager   0 31 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   -1 542 479 271 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder   -84 -278 989 
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -20 956 87 394 
     
Investeringsverksamheten     
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   0 -1 
Sålda materiella anläggningstillgångar   0 17 
Försäljning av dotterbolag   -693 0 
Förvärv av aktier i dotterbolag   0 -2 840 
     
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -693 -2 824 
     
Finansieringsverksamheten     
Utbetalda utdelningar   0 -58 028 
     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 -58 028 
     
Årets kassaflöde   -21 649 26 542 
Likvida medel vid årets början  

 
27 511 935 

Kursdifferenser i likvida medel   0 35 
     
Likvida medel vid årets slut   5 862 27 511 
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Moderbolagets resultaträkning  Not 2022 2021 

Samtliga belopp i TSEK     
Övriga rörelseintäkter  

 
5 577 10 163 

     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader  2 -6 203 -17 015 
Personalkostnader  3 -7 660 -28 411 
Övriga rörelsekostnader  

 
- -252 

     
Summa rörelsens kostnader   -13 863  -45 678  
     
Rörelseresultat   -8 285   -35 515   
     
Resultat från finansiella poster     
Räntekostnader och liknande resultatposter  

 
-1 -26 

     
Summa resultat från finansiella poster   -1 -26 
     
Resultat efter finansiella poster   -8 286 -35 541 
     
Skatt på årets resultat   - - 
     
Årets resultat   -8 286 -35 541 
     
Rapport över totalresultatet - Moderbolaget     
Årets resultat   -8 286 -35 541 
Övrigt totalresultat för året   - - 
     
Summa totalresultat för året   -8 286 -35 541 
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Moderbolagets balansräkning  Not 2022-12-31 2021-12-31 

Samtliga belopp i TSEK     
     
Tillgångar     
     
Anläggningstillgångar     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i dotterbolag  7 260 199 249 199 
Summa anläggningstillgångar   260 199 249 199 
     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     
Fordringar hos koncernföretag  

 
1 949 620 

Övriga kortfristiga fordringar  
 

209  83  
Förutbetalda kostnader  

 
1 887 1 688 

   4 045  2 391  
     
Kassa och bank  

 
5 850 26 818 

     
Summa omsättningstillgångar   9 895 29 209 
Summa tillgångar   270 094 278 408 
     
Eget kapital och skulder     
     
Eget kapital     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital  

 
290 136 290 136 

Reservfond   345 345 
   290 481 290 481 
     
Fritt eget kapital     
Balanserad vinst eller förlust   -16 226 19 315 
Årets resultat   -8 286 -35 541 
   -24 512 -16 226 
     
Summa eget kapital   265 970  274 256  
     
Långfristiga skulder     
Skulder till koncernföretag  

 
88 88 

     
Summa långfristiga skulder   88 88 
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  

 
2 123 1 321 

Övriga kortfristiga skulder   322 1 036 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  6 1 592 1 707 
Summa kortfristiga skulder   4 036 4 064 
Summa eget kapital och skulder   270 094 278 408 
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Moderbolagets förändringar i eget kapital 
Samtliga belopp i TSEK 
  Aktiekapital Reservfond Aktiekurs-

fond 
Balanserat 

resultat 
Totalt eget 

kapital 
       
Ingående eget kapital 2021-01-01  290 136 345 714 285 -636 935 367 825 
Årets resultat     -35 541 -35 541 
       
Summa  0 0 0 -35 541 -35 541 
       
Transaktioner med aktieägare       
Betald utdelning     -58 028 -58 028 
       
Summa transaktioner med aktieägare     -58 028 -58 028 
       
Utgående eget kapital 2021-12-31  290 136 345 714 285 -730 504 274 256 
       
Ingående eget kapital 2022-01-01  290 136 345 714 285 -730 504 274 256 
Årets resultat     -8 286 -8 286 
       
Utgående eget kapital 2022-12-31  290 136 345 714 285 -738 790 265 970 
       
 

Kassaflödesanalys för moderbolaget 2022 2021 
Samtliga belopp i TSEK   
   
Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat före finansiella poster -8 285 -35 515 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet - -4 535 
Erlagd ränta -1 -26 
 -8 286 -40 076 
   
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -12 655 191 232 
Ökning/minskning leverantörsskulder 802 -13 488 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -829 -47 175 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 968 90 493 
   
Investeringsverksamheten   
Förvärv av aktier i dotterbolag - -5 840 
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -5 840 
   
Finansieringsverksamheten   
Betald utdelning - -58 028 
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -58 028 
Årets kassaflöde -20 968 26 627 
   
Likvida medel vid årets början 26 818 191 
Likvida medel vid årets slut 5 850 26 818 
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Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Belopp i KSEK om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första gången 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 

Ändrade redovisningsprinciper 

Bolaget har ändrat redovisningsprinciper från IFRS och RFR 1-2 till K3. Detta innebär inga väsentliga 
skillnader i redovisningsmässigt, då verksamheten väsentligen har minskat. 

Värderingsprinciper mm 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar med tillägg för uppskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

Avskrivningar 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. 

 

Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Moderföretaget 

Inventarier 5 år  5 år 
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Utländsk valuta 

Poster i utländsk valuta                          

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte 
om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Leasing - leasetagare 

Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. 

Operationella leasingavtal 

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive 
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 

Finansiella tillgångar och skulder 

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.                                              

Redovisning i och borttagande från balansräkningen  

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de 
risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och 
företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.  

Värdering av finansiella tillgångar      

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.    

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med 
avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Värdering av finansiella skulder      

Finansiella skulder redovisas till anskaffningsvärde. 

Intäkter 

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för rabatter. 
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Ersättningar till anställda 

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda. 

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett 
försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. 
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har 
betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 

Avgiftsbestämda planer 

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. 

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. Beloppen baseras på de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.                           

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital. 
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Koncernredovisning 

Dotterföretag 

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma 
ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen 
av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt 
då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den 
förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla 
tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för 
delägda dotterföretag.                

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten 
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget 
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell 
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt 
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och 
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ 
goodwill. 

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster 
som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet 

Redovisningsprinciper i moderföretaget 

Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna 
redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.  

Leasing  

Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal.  

Skatt 

Obeskattade reserver delas ej upp på uppskjuten skatt och eget kapital. 

Koncernbidrag  

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det 
erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.  
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Not 2 Ersättningar till revisorerna 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2022 2021  2022 2021 
      
Frejs Revisorer AB:      
Revisionsuppdrag 94 219  94 179 
Skatterådgivning - 19  - 14 
Övriga tjänster - 22  - 22 
PwC:      
Revisionsuppdrag 53 -  53 - 
Skatterådgivning 9 68  9 68 
Övriga tjänster - -  - - 
Summa 156 328  156 283 
  
 
 
 

 

Not 3 Medelantal anställda 

               Koncernen                Moderbolaget 
 2022 2021  2022 2021 
      
Medelantal anställda      
Kvinnor 1 13  1 1 
Män 1 11  1 1 
Summa 2 24  3 3 
      
      
      

Not 4 Rättigheter och licenser 

 Koncernen 
 2022-12-31 2021-12-31 
   
Ingående anskaffningsvärden 1 1    
Omräkningsdifferenser - - 
Försäljningar och utrangeringar - - 
Försäljning av dotterbolag -1 - 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden - 1 
   
Ingående avskrivningar -1 - 
Försäljning av dotterbolag 1 - 
Årets avskrivningar - -1 
Omräkningsdifferenser - - 
Utgående ackumulerade avskrivningar - -1 
   
   
Utgående restvärde enligt plan 0 0 
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

     Koncernen       Moderbolaget 
 2022-12-31 2021-12-31  2022-12-31 2021-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 169 193  403 403 
Inköp - 1  - - 
Omräkningsdifferenser - 24  - - 
Försäljningar och utrangeringar - -49  - - 
Försäljning av dotterbolag -169 -  - - 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden - 169 

 
403 403 

      
Ingående avskrivningar -119 -133  -403 -403 
Försäljningar och utrangeringar - 38  - - 
Försäljning av dotterbolag 119     
Årets avskrivningar - -7  - - 
Omräkningsdifferenser - -18  - - 
Utgående ackumulerade avskrivningar - -119  -403 -403 
      
Utgående restvärde enligt plan - 50  0 0 
  
 
 
      
 
 

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2022-12-31 2021-12-31  2022-12-31 2021-12-31 
      
Upplupna löner och övriga 
personalkostnader - - 

 
- - 

Upplupna semesterlöner 304 383  248 258 
Upplupna sociala avgifter 24 -  18 21 
Upplupna finansieringsavgifter - -  - - 
Övriga poster 1 367 1563  1 326 1 428 
Summa 1 695 1 936  1 592 1 707 
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Not 7 Andelar i koncernföretag 

Koncernen Org. nr. Säte Kapitalandel (%) 
    
Misen Enterprises AB 556526-3968 Sverige 100 % 
Capital Oil Resources Sweden AB 556754-4878 Sverige 100 %  
 
Moderbolaget Kapital-

andel % 
Rösträtts-

andel % 
Antal aktier Bokfört värde  

2022-12-31 
Bokfört värde 

2021-12-31 
      
Misen Enterprises AB 100 100 50 000 260 199 249 199 
Summa    260 199 249 199 
  
  2022 2021 
Andelar i koncernföretag   
Ingående anskaffningsvärden 249 199 243 359 
Kapitaltillskott/återbetalning 11 000  3 000 
Förvärv av aktier - 2 840 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 260 199 249 199 
Utgående redovisat värde 260 199 249 199 
 
  

 

Not 8 Väsentliga händelser efter utgången av räkenskapsåret 2022 

BIT skiljeprocess mot Ukraina 
På grund av den ryska invasionen har BIT skiljeprocessen mot Ukraina skjutits upp. Bolaget följer 
utvecklingen och kommer att hålla marknaden informerad. 

Finansiering av koncernens svenska verksamhet 
Den 30 januari 2023 har Misen Energy och Powerful United Limited, ett Kompressor investmentbolag 
inriktat på energiproduktion med hemvist i Hong Kong, ingått ett låne- och optionsavtal. Under avtalet 
har PUL åtagit sig att ge ett lån om totalt EUR 2 miljoner som ska göras tillgängligt i tre 
delbetalningar till och med 31 juli 2023. Parterna har vidare kommit överens om att PUL till och med 
den 30 januari 2024 ska ha en rätt att för en tilläggsköpeskilling köpa aktierna i Misen Enterprises AB 
från Misen Energy AB (publ), inklusive krav enligt skiljeförfarandet mellan Misen Energy AB (publ) 
och Misen Enterprises AB v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/21/15. PUL kan utnyttja denna 
optionsrätt på egen hand eller tillsammans med medinvesterare. 

 

Not 9 Nyckeltalsdefinitioner 

Avkastning på totalt kapital: (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Genomsnittlig balansomslutning 
Avkastning på eget kapital: Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare/Genomsnittligt 
eget kapital 

Soliditet: Totalt eget kapital/Totala tillgångar 
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Försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat samt att 
förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets verksamhet, 
ställning och resultat och dessutom beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget står inför. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar också att 
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder, IFRS, som 
har antagits av EU, ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt att koncernens 
förvaltningsberättelse ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, 
ställning och resultat och dessutom beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen 
står inför. 

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 7 mars 2022 för fastställande. 

Stockholm den 7 mars 2023 

Andrius Smaliukas Dimitrios Dimitriadis 
Styrelseledamot, ordförande Styrelseledamot  

Gediminas Vaikasas Iryna Demchenko 
Styrelseledamot Styrelseledamot 

Göran Wolff 
Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 7 mars 2023 

Frejs Revisorer AB 

Ulf Johansson 
Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Misen Energy AB (publ.)

Org.nr 556526-3968

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Inga uttalanden görs

Vi har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Misen Energy 
AB (publ.) för år 2022.

Som en följd av hur betydelsefullt det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" är kan vi 
inte uttala oss om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen, eller om de ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 2022-12-31 eller av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Vi kan heller inte uttala oss om huruvida förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" kan vi varken till- eller 
avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen.

Grund för uttalanden

Bedömningen av värdet på moderbolagets andelar i dotterbolaget Misen Enterprises AB, som uppgår

till 260 199 TSEK vilket motsvarar 97 % av moderbolagets totala tillgångar och därmed representerar en 
avsevärd del av moderbolagets tillgångar, är helt beroende av utvecklingen av pågående juridisak processer 

mellan deltagarna i JA.

Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de 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 och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens 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.
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Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen

som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. På grund av det förhållande

som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" kunde vi inte inhämta tillräckliga och ändamålsenliga

revisionsbevis som grund för våra uttalanden avseende denna årsredovisning och koncernredovisning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Inget uttalande görs respektive uttalande

Utöver det uppdrag vi har haft att utföra en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi

även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Misen Energy AB (publ.)

för räkenskapsåret 2022 samt haft i uppdrag att utföra en revision av förslaget till dispositioner

beträffande bolagets vinst eller förlust.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" kan vi varken till- eller

avstyrka att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet

för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Som framgår av vår Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen kan vi bland annat varken till-

eller avstyrka att balansräkningen fastställs för moderbolaget och koncernen.

Vi har utfört revisionen av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning enligt god revisionssed i

Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i

förhållande till moderbolaget och koncernen 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 vårt

uttalande.

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 och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken

av moderbolagets och koncernens 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 och koncernens 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. 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
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eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- 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.

Göteborg den 7 mars 2023

Frejs Revisorer AB

_________________________________

Ulf Johansson

Auktoriserad revisor
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Styrelsen 

Dr. Andrius Smaliukas, styrelseordförande (ledamot sedan 2013) 

Dr. Andrius Smaliukas är delägare i Milasauskas, Martinkute, Smaliukas and Partners 
(Litauen). Han är också ordförande i Minexa Ltd (Singapore), styrelseordförande i 
Staticus Group UAB (Litauen) och styrelseledamot i Asia Investment Holdings PTE 
(Singapore). Dr. Andrius Smaliukas fungerar ofta som skiljeman, sakkunnig och 
rådgivare vid internationella skiljedomsförfaranden.  

Dr. Andrius Smaliukas har en doktorsexamen i juridik från Vilnius universitet och en 
masterexamen från Queen Mary University of London. Dessutom har han varit 

verksam som forskare vid Oxford University, och har genomgått ledarskapsutbildning vid University 
of Cambridge Judge Business School och Harvard Law School. 

Oberoende: oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt i förhållande till större 
aktieägare.  

 

Dimitrios Dimitriadis, ledamot (sedan 2011) 

Dimitrios Dimitriadis är grundare och ledande delägare i DD Partners AG, ett globalt 
verksamt företag baserat i Zürich (Schweiz) som erbjuder ett brett spektrum av 
tjänster avseende kapitalstrukturering och företagsrådgivning till internationella 
företag och privatpersoner. Han arbetar som förvaltare av flera opportunistiska 
fonder. Innan han kom till DD Partners AG arbetade Dimitrios Dimitriadis i över 15 
år hos olika finansinstitut i Schweiz. Som medlem av ledningsgruppen för olika 
fonder och större enskilda portföljer delade han ansvaret för kapitalplacering och 

investeringsverksamhet. Dessutom ledde han förhandlingar med och kontraktering av leverantörer av 
finansiella tjänster. Han har erfarenhet av arbete med internationella kunder med stor 
nettoförmögenhet.  

Andra uppdrag: 
• Vd för HF SWISS, ett globalt förmögenhetsförvaltnings- och family office-företag med säte i 

Schweiz. 
• Rådgivare och representant för östeuropeiska och grekiska kunder inom energi- och 

byggsektorn. 
• Ordförande för Sensap Swiss, ett schweiziskt teknikföretag. 
• Ordförande för Innomedis, ett globalt medicintekniskt företag. 
• Ordförande för AMD Telecom LLC, ett globalt telekommunikationsbolag. 

Dimitrios Dimitriadis har en examen i ekonomi från universitetet i Zürich och AZEK, Swiss Training 
Centre for Investment Professionals. Hans tidigare studier omfattar en schweizisk federal examen i 
tandlaboratorieteknik. 

Oberoende: oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men inte i förhållande till större 
aktieägare (Nellston Holdings Ltd.). 

Iryna Demchenko, ledamot (sedan 2021) 
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Iryna Demchenko är advokat och delägare i en välrenommerad advokatbyrå Victoria 
Legis (Ukraina). 

Iryna Demchenko  har arbetat inom energi- och infrastrukturindustrin i nästan 15 år. 
Hon har lång erfarenhet av att ge råd till energibolag i olika frågor som rör ukrainsk 
lag och internationell tvistlösning. 

Hon var tidigare chef för den juridiska avdelningen på Karpatygaz LLC (Ukraina), 
som är ett helägt dotterbolag till Misen Enterprises AB (Sverige) och hon var advokat på Ilyashev & 
Partners Law Firm (Ukraina), den ledande advokatbyrån i Central- och Östeuropa . Tidigare var hon 
biträdande generaldirektör för juridiska frågor i Datagroup, som r det ledande ukrainska 
telekommunikationsföretaget. 

I mer än 10 år var Iryna Demchenko biträdande professor vid den juridiska fakulteten vid Taras 
Shevchenko National University of Kiev och hon har skrivit ett antal artiklar om ukrainska rättsfrågor. 

Iryna Demchenko har en magisterexamen i juridik från Taras Shevchenko National University of Kiev 
(2003) och har en examen i bolagsstyrning (2011). 

Oberoende: icke-oberoende i förhållande till bolaget (tillhandahåller konsulttjänster), oberoende i 
förhållande till bolagets ledning, icke-oberoende i förhållande till större aktieägare (Panagiotis Kinanis 
(CY). 

 

Gediminas Vaikasas, ledamot (sedan 2021) 

Gediminas Vaikasas är projektledare med erfarenhet av projekt som omsatt flera 
miljoner dollar. Sedan han började på Misen Group 2011 har han varit assistent till 
Tore I. Sandvold (styrelseordförande i Misen Energy AB (publ)), verkställande 
direktör för Misen Enterprises AB och strategikonsult till ledningen och styrelsen i 
Misen Energy AB (publ).   

Gediminas Vaikasas tidigare erfarenheter inkluderar hanterandet av radionätverk för 
den internationella mediekoncernen Metromedia Inc., att arbeta med företag genom 

Exportrådet, att utöka internationell närvaro i Baltikum och Samväldet av Oberoende Stater för 
Consolis SA NV-företaget HeidelbergCement AG ON och att utveckla fastighetsprojekt i Illinois och 
South Carolina, USA.  

Övriga uppdrag: 
• Styrelseledamot på Kuro Aparatura UAB (Litauen) 
• Konsult på Balit LLC (USA) 

Herr Vaikasas studerade humaniora vid Vytautas Magnus University (Litauen) och företagsekonomi 
vid Handelshögskolan i Stockholm (Sverige-Lettland). 

Oberoende: icke-oberoende i förhållande till bolaget (tillhandahåller konsulttjänster), oberoende i 
förhållande till bolagets ledning och oberoende i förhållande till större aktieägare. 
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Koncernledning 

På balansdagen hade moderbolagets ledning följande sammansättning: 

Göran Wolff, verkställande direktör och ekonomidirektör 

Göran Wolff har varit ekonomidirektör för moderbolaget sedan februari 2012 och 
utsågs till verkställande direktör senare samma år. Han har över 30 års erfarenhet av 
företagsledning inom industrisektorn. Han har haft en rad uppdrag som 
ekonomidirektör och controller hos svenska börsnoterade och privatägda företag, 
senast Geveko, som tidigare var noterat på NASDAQ OMX småbolagslista. Göran 
Wolff har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet. 

 

 

Pavel Stolayev, koncerncontroller, ACCA, CFA 

Pavel Stolayev anställdes hos Misen Energy AB (publ) i september 2013. Han har 
erfarenhet av investeringsbankverksamhet och professionell rådgivning. Han har 
tidigare arbetat hos Ernst & Young LLC i Ukraina som ansvarig för 
transaktionsrådgivning. 

Pavel Stolayev har en examen från Donetsk University of Economics and Law. Han 
har även genomgått ett utbildningsprogram vid Deloitte Academy, International 
Business Institute i Kiev.  

Pavel Stolayev är medlem av ACCA sedan 2011 och diplomerad finansanalytiker sedan 2016. 

 

Raimonda Kundrotaite, chefsjurist 

Raimonda Kundrotaite anställdes hos Misen Energy AB (publ) i november 2015. 
Tidigare var hon biträdande jurist vid den ledande Pan-Baltiska advokatbyrån 
Valiunas Ellex i Litauen. 

Raimonda Kundrotaite har i över fem år arbetat med bolagsrätt, global energirätt och 
internationell skiljedomsrätt. Hon har erfarenhet av att arbeta med internationella 
investeringar och kommersiella skiljeförfaranden i mångmiljonklassen i olika frågor 
inom energibranschen i Östeuropa. Hennes ansvarsområden omfattar att hantera 

övergripande bolagsfrågor, skiljedomar och konflikter, samt projektleda finansiella transaktioner. 

Raimonda Kundrotaite är huvudförfattare på Claims (Oxford University Press) och personalredaktör 
på Texas Journal of Oil, Gas, and Energy Law (Austin). Hon är medlem av Association of 
International Petroleum Negotiators (Houston) och medlem av Rocky Mountain Mineral Law 
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