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Fastställelseintyg 

 
Undertecknad styrelseledamot i Cassandra Oil AB intygar härmed dels att denna kopia av 
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på 
årsstämma 2021-06-29. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till 
resultatdisposition. 

 

Stockholm 2021-06-29 

 
 

Anders Olsson 
Verkställande direktör 
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Förvaltningsberättelse 

 
Styrelsen och verkställande direktören för Cassandra Oil AB, 556526-6516, med säte i Stockholm, får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

 

 
Allmänt om verksamheten 
Cassandra Oils affärsidé är att bidraga till en cirkulär ekonomi genom att utveckla och tillverka 
processutrustning som materialåtervinner olja, gas och kolpulver ur avfallsmaterial med höga halter av 
kolväten. För att driva sådana processanläggningar, skapar vi samarbeten med marknadsledande 
återvinningsföretag och andra intressenter. 

 
Kärnan i Cassandra Oils teknologi utgörs av en egenutvecklad processanläggning, som bryter 
bindningen mellan kolvätekedjorna och därigenom skapar lätta fraktioner av olja. Teknologin är 
patentskyddad och bygger på en kemisk termisk depolymerisering i kombination med friktion, 
virvelbäddsfunktion och katalysatoreffekt. 

 
Patent 
Cassandra Oil har sedan tidigare från Anders Olsson förvärvat samtliga rättigheter för tre patent. 
Dessa är patent SE 0901600-7, reaktor innefattande rotor, separationsreaktor, patent SE 1251493-1, 
fläktvingar, metod för att minska mängden partiklar av fast material som åtföljer en gasström från en 
reaktor och patent SE 1251096-2, värmeväxling, metod för att öka verkningsgraden i en reaktor och 
användning av reaktorn. Dessa tre patent återkommer i trettio internationellt registrerade patent. Dessa 
är sedemera överlåtna till Cassandra Ltd. 

 
Affärsmodell 
Cassandra Oils affärsmodell baseras på att i industrialiseringsfasen, som Cassandra Oil nu befinner 
sig i, ska finansieras av partners i olika joint ventures. 

 

Cassandra Oil kommer att processa råvara (kolvätehaltigt avfall) från bl a renhållningsföretag, 
markägare samt företag som samlar in uttjänta däck enligt regler om producentansvar. 

 
Den olja som med Cassandra Oils teknologi återvinns från plast och däck är av samma kvalitet som 
nordsjöoljan, Brent Light, eller bättre då den innehåller något större andel lätta fraktioner. Oljan kan 
användas som råvara till allt där man idag använder råolja t.ex. kemikalieproduktion, smörjmedel, 
drivmedel o.s.v. Uttjänta bildäck har dessutom fördelen av att till 48 % ha biologisk bakgrund, vilket gör 
den oljan extra attraktiv för att ingå som ickefossil del i drivmedel. Det föreligger också förslag inom EU 
att drivmedel som skapas från avfall ska kunna komma att betraktas som återvunna drivmedel. Detta 
skulle ytterligare förbättra de ekonomiska villkoren för materialåtervunnen olja. Oberoende av detta 
gäller att varje liter materialåtervunnen olja minskar behovet att pumpa upp ny fossil olja med en liter. 

 
Den gas som produceras består huvudsakligen av propan och butan och är en utomordentlig råvara 
för kemisk industri vid plasttillverkning. Den kan också användas för att ersätta gas från fossila källor. 

 
 

 
Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i Mkr 

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Resultat efter finansiella poster 0,2 -16,7 -13,4 -15,9 -13,4 

Balansomslutning 481 438 437 426 409 

Soliditet % 92,9 90,7 94,8 97,7 97,4 

Definitioner: se not      

 

Viktiga förhållanden 
Aktiehandel 
Cassandra Oils aktier handlades på Mangoldlistan i Stockholm. Handeln är sedan 2019-09-13 stoppad 
då företaget ligger i förhandling om större affär med internationell partner. Antalet aktieägare i 
Cassandra Oil uppgick till 7 128 per den 31 december 2020. 
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Aktiekapitalet 
Aktiekapitalet i Cassandra Oil AB uppgick vid räkenskapsårets utgång till 73 690 834,50 SEK fördelat 
på 147 381 669 aktier. 

 
Enligt beslut vid bolagsstämman 2019 har Cassandra Oil två incitamentsprogram om vardera 1 miljon 
teckningsoptioner. Dessa har ej utnyttjats. 

 

 
Aktieägarstruktur (källa Euroclear Sweden AB)  

 
Cassandra Oil AB:s aktieägare 31 december 2019 

 
Antal aktier 

 
Andel i % 

FÖRVALTNING I GNISTA AB 12 249 549 8,3 

UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 6 140 079 4,2 

SOCIETE GENERALE 4 939 068 3,4 

GRYNINGSKUST HOLDING AB 4 367 321 3,0 

BÖRJESSON, ROBERT 3 564 626 2,4 

BNY MELLON NA (FORMER MELLON), W9 2 105 308 1,4 

ECHOES AB 2 000 000 1,4 

DANG, KHAI CHI 1 789 688 1,2 

ABDHE, AFRAM 1 700 000 1,2 

CLEARSTREAM BANKING S.A, W8IMY 1 672 888 1,1 

Övriga aktieägare 106 853 142 72,4 

Summa 10 största aktieägare 40 528 527 27,6 

Totalt 147 381 669 100 

 

Anders Olsson är störste aktieägare med 16 236 667 aktier. Anders Olssons aktier är 
förvaltarregistrerade och specificeras därför inte i tabellen. Den ende aktieägaren som ägde minst en 
tiondel av aktierna per den 31 december 2020 var Anders Olsson (grundare av Cassandra Oils 
nuvarande verksamhet) med cirka 11,0 procent av aktiekapital och röster. 

 

KONCERNSTRUKTUR 
Koncernen består av moderbolaget Cassandra Oil AB, det helägda svenska dotterbolaget Ardnassac 
AB (556865-4858) samt det till 99,99 procent ägda spanska dotterbolaget Cassandra Oil España S.L. 

 

STYRELSE OCH BOLAGSLEDNING 
 

Styrelsens sammansättning 
Moderbolagets styrelse utgjordes under perioden av Finn Johnsson (styrelseordförande), Björn 
Hedberg, och Anders Olsson (VD). Vid årsstämman den 30 juni 2020 omvaldes Finn Johnsson 
(styrelseordförande), Björn Hedberg och Anders Olsson. 

 
Styrelsens arbete under året 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten. Styrelsearbetet har fokuserat på 
tillverkningen av processanläggningar, finansiering och avtal med samarbetspartners. 

 
Styrelsens arbetsordning 
Styrelsens arbete styrs, utöver vad som följer av lag, av styrelsens arbetsordning som reglerar 
styrelsens arbetsformer och uppgifter. Arbetsordningen innehåller också instruktioner för verkställande 
direktören. Styrelsen ser årligen över arbetsordningen och fastställer den genom styrelsebeslut. 

 
Styrelseutskott 
Styrelsen har inte tillsatt något styrelseutskott utan samtliga frågor behandlas och beslutas av styrelsen 
i dess helhet. 
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Intern kontroll 
För den interna kontrollen har styrelsen fastställt attestinstruktioner och andra reglementen, vilka ses 
över årligen. Uppföljning sker genom att styrelsen får löpande rapporter avseende resultatutveckling 
och likviditet. I samband med kvartalsboksluten går styrelsen även igenom de enskilda dotterbolagens 
finansiella ställning. 

 
Ersättning till styrelsen 
Vid årsstämman 2020 beslutades om ett årligt arvode till styrelsen om totalt 250 000 SEK, varav 150 
000 SEK till ordföranden och 100 000 SEK till var och en av övriga ledamöter som ej är anställda i 
bolaget. Inget styrelsearvode har utbetalats under 2018, 2019 och 2020. Ej heller har arvode till VD, 
Anders Olsson, utbetalats under denna tid. Ersättning för arbete utanför styrelseuppdraget fastställs av 
styrelsen. Styrelseledamot deltar ej i beslut om egen ersättning. 

 
Verkställande direktör 
Anders Olsson är verkställande direktör i Cassandra Oil AB sedan 27 augusti 2015. 

 

AKTIEDATA OCH BOLAGSSTYRNING 
Aktiekapital och antal aktier 
Aktiekapitalet i Cassandra Oil AB uppgick vid ingången av räkenskapsåret till 73 690 834,50 SEK 
fördelat på 147 381 669 aktier, envar aktie med kvotvärdet 0,50 SEK. 

 
Cassandra Oil AB genomförde under 2019 en företrädesemission av konvertibla skuldebrev. De 
konvertibla skuldebreven löper över 24 månader med 12 procents årlig ränta och kan konverteras till 
stamaktier till konverteringskursen 0,50 kronor per aktie. Utfallet blev att 24 814 konvertibler tecknades 
till ett värde av 2 481 400 kronor. Vid konverteringstidens utgång hade begäran om konvertering av 1 
065 700 aktier gjorts. Detta tillförde 532 850 kronor i aktiekapital. 

 
Vid utgången av räkenskapsåret uppgick aktiekapitalet i Cassandra Oil AB till 73 690 834,50 SEK 
fördelat på 147 381 669 aktier, envar aktie med kvotvärdet 0,50 SEK. Varje aktie berättigar till en röst 
vid bolagsstämma. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i företagets tillgångar, vinst och utdelning. 

 
Marknadsnotering av aktien 
Cassandra Oil AB:s aktier handlades på Mangoldlistan i Stockholm under kortnamnet CASO. 
Cassandra Oil AB:s aktier handelsstoppades den 13 september 2019. 

 

Cassandra Oil AB:s styrelse meddelade 2019-09-13: 
Cassandra för dialoger med några potentiella samarbetspartner, med vilka avtal om konfidentiell 
informationshantering tecknats. Dessa dialoger avser att leda till att Cassandra får en stark partner 
som delägare, och/eller erhåller stöd för finansiering i olika form för projekt som kan producera olja av 
volymer stora nog för att vara av intresse för petrokemiska företag och raffinaderier. 

 
Cassandra Oil AB:s styrelse har mot ovanstående bakgrund beslutat att tillsvidare stoppa handeln av 
aktien på Mangolds lista, då information om dessa potentiella samarbeten bedöms vara starkt 
kurspåverkande. Handeln kommer att återupptas på lämplig lista när den pågående omstruktureringen 
är genomförd. 

 

Antalet aktieägare i Cassandra Oil uppgick den 31 december 2020 till 7 128. 
 

Årsstämman 
Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Moderbolagets årsstämma kommer att äga rum i 
Västerås den 29 juni 2021. 

 
Utdelningspolicy 
Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar till aktieägarna i Cassandra Oil är beroende av ett 
antal faktorer, såsom resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Först då en 
långsiktig lönsamhet kan förutses, kommer utdelning till aktieägarna att kunna ske. Under de närmaste 
åren förväntas det inte bli aktuellt med utdelning utan tillgängliga medel kommer att användas för 
Cassandra Oils expansion. 

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
Riskanalys 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika risker. En sammanställning av de riskfaktorer som 
bedöms ha störst betydelse för Cassandra Oil återfinns på bolagets hemsida, www.cassandraoil.se 

http://www.cassandraoil.se/
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Årsstämma 
Den ordinarie årsstämman hölls den 12 juni 2020 i Västerås. Vid stämman beslutades bland annat att 
bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 
besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant 
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan 
företrädesrätt for aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att möjliggöra slutförandet av pågående förhandlingar samt anskaffning av kapital för 
expansion, förvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av 
bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier. 

 
Årsstämman beslutade att godkänna de transaktioner som Bolagets styrelse genomfört som ett led i 
omstruktureringen syftandes till att Bolagets verksamhet kan fortsätta att utvecklas enligt plan. 

 

Cassandra Oils krav på Länsförsäkringar. 
Efter branden i Cassandras lokaler i maj 2017 har Länsförsäkringar vägrat att betala ut ersättning. 
Ardnassac AB (tidigare Cassandra Oil Technology AB) lämnade in stämningsansökan mot 
Länsförsäkringar Bergslagen till Västmanlands tingsrätt i september 2017. I januari 2019 hölls 
förhandlingar i Västmanlands tingsrätt i målet mot Länsförsäkringar Bergslagen. Tingsrätten 
meddelade dom den 29 mars 2019. Utfallet blev att Tingsrätten inte bifaller Cassandras talan. 

 
Domens utfall är enligt Cassandra och dess rådgivare felaktig och har därför överklagats. Svea Hovrätt 
beviljade prövningstillstånd den 3:e juni. Tid för förhandlingar i Svea Hovrätt var satt till februari 2021. 

 
I januari 2019 ingick Cassandra ett avtal om finansiellt stöd för rättegångsförhandlingarna med 
Therium Nordic (www.therium.no), som är den nordiska delen av Therium Group, ett internationellt 
bolag som fokuserar på att investera i rättsprocesser de anser ha stor potential till framgång. Theriums 
stöd innebär att Cassandra kan fortsätta processen mot full ersättning även genom högre instanser. 
Svea hovrätt meddelade den 3:e maj 2021 dom i tvisten mellan Ardnassac AB och Länsförsäkringar 
Bergslagen. Svea hovrätt bifaller inte Ardnassacs talan och ändrar således inte tingsrättens dom. 
Ardnassac AB har givit fullmakt för sina advokater att söka prövningstillstånd för överklagande i 
Högsta Domstolen. 

 

KONCERNENS OPERATIVA VERKSAMHET UNDER 2020 OCH EFTER RÄKENSKAPSÅRETS 
UTGÅNG 

 
Industriella samarbeten 
Samarbete i Danmark 
Den reaktor, CASO 003, som stått i Spanien, flyttades under hösten 2019 till lokaler som disponeras 
hos Cassandras samarbetspartner Reaktor ApS i Fredriksvaerk i Danmark. Den används där för 
demonstrationer och testkörningar. 

 
En ny reaktor CASO 005 är under konstruktion och montering i verkstaden i Västerås. Transport till 
mottagare i Danmark är bokad till den 16 juli 2021. 

 
I Danmark färdigställs hos Cassandras samarbetspartner en ny produktionslokal för att härbärgera och 
drifta tre processorer av typ CASO 005. 

 
Övriga marknader 
Vi upplever ett fortsatt och under senaste tiden ökat stort intresse från flera kontakter för Cassandras 
teknik. Kontakter vars avfallsproblem kvarstår och Cassandras unika snabbpyrolys anses vara en 
högst intressant lösning. Dessa diskussioner visar på stor potential. 

 

Personal 
Efter omstruktureringen har koncernen inga anställda. 
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Miljöfrågor 
Cassandra Oils verksamhet är föremål för en omfattande miljörättslig reglering, som detaljstyr 
produktion, leverans och transport av avfall och olja. Erforderliga miljötillstånd har beviljats för de 
pågående verksamheterna i Danmark och Spanien. 

 

Omstrukturering 
Cassandra Oil AB, där våra aktieägare finns, äger dotterbolagen Ardnassac AB och Cassandra Oil 
Espana S.L: 

 

- Ardnassac AB äger processen mot Länsförsäkringar Mälardalen. 
- Cassandra Oil Espana S.L. är vilande 
- I Cassandra Ltd som är registrerat på Guernsey äger Cassandra Oil AB 14,5 %. 
- Cassandra Ltd i sin tur äger Malström Reactor Technologies Ltd som för närvarande har 
dotterbolagen Cassandra Processing AB (registrerat i Västerås och utvecklar och bygger reaktorer). 

 
Cassandra Oil AB blir en av flera starka aktieägare i Cassandra Ltd. Övriga aktieägare är olika 
investerare som träder in i Cassandrasfären med nytt nödvändigt kapital. Cassandra Oil AB:s 
ägarandel i Cassandra Limited kan fastställas först när nytt kapital anskaffats. 

 
 
 

Fortsatt drift - going concern 
Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens likviditet och finansiella resurser både i det korta och 
längre perspektivet. I samband med årsredovisningens upprättande har styrelsen att särskilt bedöma 
denna fråga ur ett tolvmånadersperspektiv (frågan om fortsatt drift, going concern). 

 
Vid denna förvaltningsberättelses upprättande har Cassandra Oil en processanläggning installerad i 
Danmark samt kompletta underlag för tillverkning av ytterligare processanläggningar till Danmark och 
övrig marknad. 

 
För fortsatt expansionen och drift av projekt fram till den tidpunkt då dessa börjar generera intäkter, 
utvärderar Cassandra Oil olika finansieringsalternativ, där det handlar om att väga hög expansionstakt 
mot ett ökat rörelsekapitalbehov på ett optimal t sätt. 

 
Vid rapportens utgivande saknar bolaget likviditet och kassaflöde för att kunna driva bolaget vidare 
under de närmaste 12 månaderna. Eftersom finansiering inte är säkrad för kommande 
tolvmånadersperiod finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende bolagets finansieringssituation som 
kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta den planerade verksamheten. 
Rapporten är upprättad på antagande om fortsatt drift då ledningens bedömning är att det finns ett 
flertal alternativ för att erhålla finansiering. Styrelsens bedömning är att de pågående förhandlingarna 
kommer att lösa bolagets finansiering under 2021. 
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Eget kapital  

Aktiekapital, 

    
Reservfond 

 

 nyemission  Uppskrivnings-  övr bundna 

Bundet eget kapital under reg  fond  fonder 

Ingående balans 73 691  -  7 260  

Uppskrivning av anläggningstillgångar   51 800    

Vid årets utgång 73 691  51 800  7 260  

     
Balanserat 

 

 Överkurs-  Fond för  resultat inkl  

Fritt eget kapital 
Ingående balans 

fond 
874 007 

 verkligt värde  årets resultat 
-557 704 

 

Ej genomförd nyemission -2 000      

Årets resultat     196  

Vid årets utgång 872 007    -557 508  

Förslag till disposition av företagets vinst 
     

 
Belopp i kkr 

 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:       

balanserat resultat     314 303  

årets resultat     196  

Totalt     314 499  

disponeras för 
      

balanseras i ny räkning     314 499  

Summa     314 499  
 

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

Belopp i kkr Not 2020-01-01-  2019-01-01-  

  2020-12-31  2019-12-31  

 
Nettoomsättning 

  
- 
  

- 
 

Övriga rörelseintäkter 3 65 183  -  

  65 183  -  

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

 
4 

 
-7 770 

  
-6 698 

 

Personalkostnader 5 -1 642  -2 500  

Övriga rörelsekostnader  -  -  

Rörelseresultat  55 771  -9 198  

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag 

 
6 

 
-51 850 

  
- 

 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar      

som är anläggningstillgångar  -1 102  -  

Ränteintäkter och liknande resultatposter  -  -  

Räntekostnader och liknande resultatposter  -2 623  -7 489  

Resultat efter finansiella poster  196  -16 687  

Resultat före skatt  196  -16 687  

Skatt på årets resultat  -  24  

Årets resultat  196  -16 663  
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Belopp i kkr Not 2020-12-31  2019-12-31  

 

TILLGÅNGAR 
     

Anläggningstillgångar      

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 

 
7 

 
386 504 

  
430 029 

 

Andelar i intresseföretag och      

gemensamt styrda företag 8 76 800  -  

  463 304  430 029  

Summa anläggningstillgångar  463 304  430 029  

Omsättningstillgångar 
     

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernföretag 

  
- 

  
3 693 

 

Fordringar hos intresseföretag och      

gemensamt styrda företag  17 676  -  

Aktuell skattefordran  -  2 023  

Övriga fordringar  225  2 025  

  17 901  7 741  

Kassa och bank  -  -  

Summa omsättningstillgångar  17 901  7 741  

SUMMA TILLGÅNGAR  481 205  437 770  
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Belopp i kkr Not 2020-12-31  2019-12-31  

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

     

Eget kapital      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  73 691  73 691  

Uppskrivningsfond  51 800  -  

Reservfond  7 260  7 260  

  132 751  80 951  

Fritt eget kapital      

Överkursfond  872 007  874 007  

Balanserat resultat  -557 704  -541 041  

Årets resultat  196  -16 663  

  314 499  316 303  

Summa eget kapital  447 250  397 254  

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder 

  
- 

  
144 

 

Leverantörsskulder  4 989  9 267  

Skulder till koncernföretag  4 822  -  

Skatteskulder  29  -  

Övriga kortfristiga skulder 9 16 530  25 212  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7 585  5 893  

  33 955  40 516  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  481 205  437 770  
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Noter 

 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i kkr om inget annat anges 

 
 

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

 
 

Ändrade redovisningsprinciper 
Företaget som utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag enl not 3, upprättar ej 
koncernredovisning med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap. 3§. 

 
 

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

 
 

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt 

andelar i koncernföretag 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess 
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som 
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. 
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av 
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de 
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har 
förändrats. 

 
 

Finansiella instrument 
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier: 

 

- Lånefordringar och kundfordringar 
- Övriga finansiella skulder 

 
Klassificeringen är beroende av för vllket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen 
fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället. 

 

(a) Lånefordringar och kundfordringar 
 

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller 
fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i 
omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Bolaget har endast andra 
fordringar och likvida medel. 

 

(b) Övriga finansiella skulder 
 

Förskott från kunder, leverantörsskulder och den del av övriga kortfristiga skulder som avser 
finansiella instrument klassificeras som övriga finansiella skulder. 
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Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande 
verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de 
förfaller inom ett år eller tidigare. Om inte, tas de upp som långfristiga låneskulder. 

 
 

Ersättningar till anställda 
Pensionsförpliktelser 
Huvuddelen av bolagets pensionsförpliktelser regleras via lagstadgade sociala kostnader. Ytterligare 
vissa kostnader finns där pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos 
försäkringsföretag. Dessa planer är avgiftsbestämda och enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter 
till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala 
ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar 
till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare 
perioder. 

 

Ersättning vid uppsägning 
Ersättning vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av koncernen före normal 
pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. 
Koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda 
enligt detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättning vid uppsägning 
som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång. Förmåner som förfaller 
mer än 12 månader efter balansdagen diskonteras till nuvärde. 

 

Optionsprogram 
Vid bolagsstämman 2016 beslutades om emission av högst 2 000 000 st teckningsoptioner i 
Cassandra Oil AB. Teckningsoptionerna har fått köpas av styrelse, ledande befattningshavare och 
övriga nyckelpersoner för marknadsvärdet beräknat enligt Black & Scholes modell. 

 

Programmet löper över 3 år. I de fall någon som omfattas av programmet avgår eller avslutar sin 
anställning överförs proportioneligt antal optioner från tecknaren till Ardnassac AB. Tecknaren återfår 
då den del av inbetalt belopp som motsvarar anskaffningsvärdet för de optioner som överförs till 
Ardnassac AB. 

 

Med hänsyn till att inbetalt belopp kan komma att återbetalas redovisas inbetalt belopp inledningsvis 
som en skuld. Skulden reduceras sedan linjärt mot eget kapital under optionsprogrammets löptid. 

 
 

Skatt 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler om är beslutade på balansdagen. 

 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning. 

 

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. 
 

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är 
hänförlig till en händels eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas 
även skatteeffekten i eget kapital. 
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
Värdering av aktier i dotterbolag 
Om indikation på nedskrivning av aktier i dotterbolag föreligger beräknas återvinningsvärdet för aktier i 
dotterbolag genom beräkning av nyttjandevärdet vilket kräver att vissa antaganden måste göras. 
Beräkningarna utgår från kassaflödesprognoser och antaganden fastställda av bolagets ledning och 
styrelse efter bästa bedömning. Det kan inte uteslutas att de intäkter som prognosticeras inte kommer 
att infrias eller att faktiska intäkter avviker väsentligt från det som prognosticerats. För mer information 
om värderingen av aktier i dotterbolag, se not 5. 

 
Uppskjuten skattefordran och förlustavdrag 
Bolaget har valt att inte redovisa någon uppskjuten skattefordran avseende bolagets skattemässiga 
underskott, då det är osäkert när i tiden dessa kommer att kunna utnyttjas. Uppbokning av uppskjuten 
skattefordran kommer att ske när det med rimlig säkerhet kan antas att underskottsavdragen kan 
nyttjas mot framtida skattepliktigt överskott. 

 
 

Not 3 Övriga rörelseintäkter  
2020-01-01- 

  
2019-01-01- 

 

 2020-12-31  2019-12-31 

Realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar 40 955  -  

Övrigt 24 228  -  

Summa 65 183  -  

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 
 
 

2020-01-01- 

  
 

2019-01-01- 

 

 2020-12-31  2019-12-31  

Kaijser Konsult AB     

Revisionsuppdrag 100  200  

 
 
 

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 5 Anställda och personalkostnader 

 
Medelantalet anställda  

 2020-01-01-    2019-01-01-    

 2020-12-31  Varav män  2019-12-31  Varav män  

Sverige 2  2  3  1  

Totalt 2  2  3  1  

 
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m. fl. och övriga anställda 

2020-01-01- 2019-01-01- 

2020-12-31 2019-12-31 

Löner och andra ersättningar, styrelse och VD 250 250 

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 0 kr (0 kr) andra ledande 
befattningshavare än styrelse och VD. 
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Redovisning av könsfördelning i företagsledningar  

 2020-12-31 2019-12-31 

Andel kvinnor 
Styrelsen 

 
0% 

 
0% 

Övriga ledande befattningshavare 0% 0% 

 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 
 2020-01-01- 2019-01-01- 

2020-12-31 2019-12-31 

Löner och andra ersättningar: 989 1 929 

Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader) 1) 

321 468 

 
1) Av företagets pensionskostnader avser 0 (f.å. 0) företagets VD och styrelse. Företagets utestående 
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0). 

 
 

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag  
2020-01-01- 

  
2019-01-01- 

 

 2020-12-31  2019-12-31 

Realisationsresultat vid avyttring av andelar -50    

Nedskrivningar -51 800    

Summa -51 850    

Not 7 Andelar i koncernföretag 
 
 

2020-12-31 

  
 

2019-12-31 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden:     

-Vid årets början 430 029  427 029  

- Lämnade aktieägartillskott -  3 000  

-Förvärv 8 325  -  

-Avyttring -50  -  

-Nedskrivningar -51 800  -  

Redovisat värde vid årets slut 386 504  430 029  
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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 

 
Kapitalandel 

Redovisat 

värde 
 

Ardnassac AB, 556865-4858, Västerås 100 382 772  

Cassandra Oil Espana, S.L, B90104027, Sevilla 99,9 3 732  

  386 504  

 
Not 8 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 

 
företag 
2020-12-31 

  
 

2019-12-31 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden:     

-Vid årets början   -  

-Förvärv 25 000    

Vid årets slut 25 000  -  

Ackumulerade uppskrivningar: 
    

-Årets uppskrivningar 51 800  -  

Vid årets slut 51 800  -  

Redovisat värde vid årets slut 76 800  -  

 

Spec av företagets innehav av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt 
antal aktier. 

 
Intresseföretag/ 

org nr, säte 

Antal 

andelar i %1) 

 Redovisat 

värde 
 

Direkt ägda     

Cassandra Ltd 14,5  76 800  

1-67571, Guernsey     

   76 800  

Not 9 Kortfristiga skulder 
 
 

2020-12-31 

  
 

2019-12-31 

 

Personalrelaterade skulder -  168  

Brygglån 6 023  7 429  

Skulder till närstående 3 548  577  

Övriga kortfristiga skulder 5 726  17 038  

 
 

15 297  25 212  

 
Not 10 Transaktioner med närstående 
Under perioden 1 januari 2019 - 31 december 2020 har Cassandra Oil redovisat följande närstående 
transaktioner. Ersättningar till närstående innefattar följande och har skett till marknadsmässiga villkor. 

 
Ersättningar till Thomas Concrete Group, där Finn Johnsson är ordförande, för hyra och administration 
uppgående till 14 TSEK. Skulden per 31 december 2020 är 120 TSEK. 

 
Styrelsearvode till Finn Johnsson är redovisat enligt stämmobeslut med 150 TSEK. Inget arvode är 
utbetalt. Skuld per 31 december 2020 25 TSEK exklusive upplupet styrelsearvode. 

 
Ersättning för styrelsearvode till Björn Hedberg är redovisat till 100 TSEK enligt stämmobeslut. Inget 
arvode är utbetalt. 
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Per 31 december 2020 har bolaget en utestående skuld till Anders Olsson uppgående till 3 317 TSEK. 
 

Konsultarvode till PeOl Consulting, där Per Olsson är ägare, för uppdrag som senior advisor, 
uppgående till 200 TSEK. Per 31 december 2020 har bolaget en utestående skuld till PeOl Consulting 
uppgående till 2 716 TSEK. Per 31 december 2020 har bolaget en utestående skuld till Per Olsson 
uppgående till 231 TSEK. 

 
 
 

 
Not 11 Nyckeltalsdefinitioner 
Balansomslutning: 

Totala tillgångar. 

 
Soliditet: 

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar. 

 

 

Underskrifter 

 
Stockholm 2021-06-29 

 
 
 

 
Finn Johnsson Anders Olsson 

Styrelseordförande Verkställande direktör 

 
 
 

Björn Hedberg 

 
 
 
 

Min revisionsberättelse har lämnats den 

 
 
 
 

Johan Kaijser 

Auktoriserad revisor 


