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Januari – december 2019
 ◾ Koncernens intäkter uppgick till 324 (53,7) MSEK, en ökning 

med 503%. 

 ◾ Svenska delen av verksamheten ökade till 201,4 (11,3) MSEK, 
en ökning med 1 682%. 

 ◾ Kinesiska delen1 ökade omsättningen till 122,6 (48,8) MSEK, 
en ökning med 151%.

 ◾ Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 49,1 (5,2) MSEK. 

 ◾ Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 
88,25 (17,6) MSEK.

 ◾ Koncernens resultat efter skatt uppgick till -33,2 (-15,4) MSEK. 
Rensat för engångs- och omstruktureringskostnader uppgick 
resultatet till -25,8 MSEK. 

 ◾ Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 9,65 (11,3) MSEK. 
Medtaget försäljningen inom koncernen och övriga intäkter 
uppgick intäkterna till 17,2 (14,3) MSEK. 

 ◾ Resultat per aktie uppgick till -0,61(-0,4) SEK. 

 ◾ Kassaflödet uppgick till 55,3 (1,6) MSEK. 

1 Se kommentar under avsnittet Omsättning och resultat.

Fjärde kvartalet 2019
 ◾ Nettoomsättningen uppgick till 90,7 (18,2) MSEK. 

 ◾ Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 10,9 (5,6) MSEK. 

 ◾ Kassaflödet för perioden uppgick till 8,8 MSEK. 

Efter rapportperiodens utgång
 ◾ Förvärv av majoritetspost i Merasol AB. Ett B2B solenergiföre-

tag med bas i Göteborg. 

 ◾ Förvärv av Soldags i Sverige AB. Ett försäljningsbolag riktat 
mot privatmarknaden.

 ◾ Förvärv av majoritetspost i Takorama AB. Ett takföretag med 
solambitioner och med bas i Ljungskile

 ◾ Castellum och HSB lägger order värda total 23,5 MSEK till 
dotterbolagen Swede Energy och Merasol.

 ◾ Niclas Lundin utses till ny CFO och tillträder den 25 mars 2020.

 ◾ ASRE skriver samarbetsavtal med Rural Credit Cooperation i 
Hebi provinsen, som fullt utbyggt under avtalstiden beräknas 
ge drygt 366 MSEK under avtalsperioden. 

 ◾ ASRE skriver avtal om två större affärer som beräknas ge 
77,4 MSEK under avtalstiden.

 ◾ ASAB skjuter upp planerad obligationsemission med Nordea 
och DNB på grund av Covid19.

Soltech ShingEl på radhusområde i Jonköping. 

2019 i sammandrag
Mycket stark tillväxt
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Utvalda nyckeltal
 KONCERNEN                                                           MODERBOLAGET

Q4 2019 Q4 2018     2019        2018 Q4 2019 Q4 2018 2019 2018

1. Rörelseintäkter KSEK 90 031 18 177 323 933 53 374 6 675 3 445 17 157 14 342

2. Försäljningsutveckling 395% - 503% 14% 94% - 20% 211%

3. Bruttovinstmarginal -62% 93% 55% 75% 21% 14% 24% neg

4. Rörelseresultat (EBIT), KSEK 10 891 5 610 49 111 5 244 -6 514 -4 333 -18 606 -16 498

5. Rörelseresultat (EBITDA), KSEK 50 031 9 367 88 250 17 584 -6 514 -4 268 -18 341 -16 337

Kapitalstruktur 2019-09-30 - 2019-12-31 - 2019-09-30 2019-12-31 2018-12-31

6. Soliditet 26% 33% 26% 33% 95% 97% 97% 97%

Data per aktie

7. Utestående antal aktier 54 599 358 42 418 696 54 599 358 42 537 744 - - -

8. Genomsnittligt antal aktier 54 539 358 42 418 696 48 568 551 36 695 877 - - -

9. Antal aktier efter utspädning 56 050 271 44 308 389 56 050 271 42 537 744 - - -

10. Resultat per aktie, SEK -0,49 -0,05 -0,61 -0,40 - - -

11. Resultat per aktie efter utspädning -0,47 0,07 -0,47 -0,33 - - -

12. Utdelning per aktie - - - - - - -

13. Eget kapital per aktie 6,13 3,33 4,44 3,44 - - -

14. Eget kapital per aktie efter 
utspädning1

5,97 3,19 4,32 3,44 - - -

1 Endast de optionsprogram vars emissionskurs understiger periodens genomsnittliga börskurs kan leda till utspädningseffekt. 

Soltech ShingEl och Soltech RooF på Glasberga villaområde i Södertälje
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VD har ordet
Bäste aktieägare och investerare!

Vi är ett tillväxtföretag med stora mål 

Vi är ett uttalat tillväxtföretag och jämfört med 2018 levererar vi 503 procents tillväxt på 

koncernnivå och 1 682 procents tillväxt om vi endast ser på den svenska verksamheten. Men ännu 

visar vi inte vinst på sista raden. Ett stort skäl till det är att vi har stora engångskostnader för att 

bygga rätt plattform för vår expansion. Vi måste investera för att bygga en bas som ska klara av 

våra högt ställda mål. En annan starkt bidragande orsak är att vi har för höga kostnader för att ta 

in kapital till vår verksamhet i Kina och sedan höga löpande räntekostnader. När vi byggt klart vår 

plattform för framtiden och då vi lyckats sänka finansieringskostnaderna kommer resultatet bli 

bättre. När vi sedan lägger till en ökad affärsvolym samt ökade synergieffekter inom koncernen 

tror vi på ett bra resultat framöver. 

Dubblad aktiekurs och antal aktieägare 
Sammanfattningsvis är 2019 utan tvekan vårt mest spän-
nande år någonsin. Glädjande för alla aktieägare är att vår 
aktiekurs mer än fördubblats under året. Vi är dessutom 
riktigt stolta över det förtroende alla våra nya aktieägare 
givit oss. Under 2019 har nämligen antalet aktieägare ökat 
från runt 15 000 till cirka 32 000 st. För våra ägare har vi 
under året uppvisat en stark tillväxt i våra affärer i Kina och 
inte minst ett bra resultat av vår förvärvsstrategi i Sverige. 

Solenergimarknaden är unik 
Det är få förunnat att verka i en bransch som i Sverige 
förväntas att dubblas årligen. Även i det globala perspekti-
vet är den årliga tillväxten god och uppgår för närvarande 
till cirka 20 procent. Att vi dessutom verkar i solener-
gibranschen som gör gott

för världens klimat är verkligen det som får oss att kämpa 
vidare för att uppnå våra mål. Vi på Soltech, precis som 
våra aktieägare, vill få en god avkastning på vår investering 
och samtidigt göra gott för klimatet.

Vi är ett tillväxtföretag med stora mål 
Solenergimarknaden är i en uppbyggnadsfas och med 
många bolag som säljer standardpaneler pressas priserna 
vilket minskar marginalerna. Inom segmentet för standard-
paneler satsar vi på volym för att fortsatt vara en av de 
största på marknaden. Som kronan på verket har vi våra 
byggnadsintegrerade tak och väggpaneler där vi har bättre 
marginal. Här jobbar vi bland annat med Vattenfall som 
samarbetspartner. En kombination av standard och våra 
integrerade paneler kommer att bana vägen för god 
framtida lönsamhet. »
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Under hösten 2019 offentliggjorde vi vårt mål om att nå 
4,7 miljarder kronor i omsättning inom fem år (2024). Det 
är ett aggressivt mål men fullt nåbart med vår uttalade 
förvärvsstrategi, starka organiska tillväxt, våra egna 
byggnadsintegrerade produkter och en kraftigt växande 
marknad i Sverige och internationellt.

Soltech har alltid varit ett bolag med många små aktieägare 
och det är något vi är stolta över och värnar om. Samtidigt 
vore det ett styrkebesked att ha ett antal institutionella inves-
terare i ägarkretsen. Sedan hösten 2019 har vi märkt ett ökat 
intresse från denna grupp både på hemmaplan, men även 
från internationella investerare. Vi kommer i linje med detta 
undersöka olika finansieringskällor under året för att skapa 
förutsättningar att uppnå våra expansionsmål.

Förvärvsstrategin gav fem nya dotterbolag 
Under senhösten 2018 lanserade vi vår förvärvsstrategi för 
att skapa en starkare plattform av affärer i Sverige. Både 
för våra egna estetiska och byggnadsintegrerade produkter 
men även för att ta vår del av den stora marknaden för 
utanpåliggande standardsolceller. Under första kvartalet 
2019 förvärvade vi majoriteten av Nyedal Solenergi, NP 
Gruppen och Swede Energy. Med hjälp av vår lyckade 
företrädesemission i maj/juni 2019 fortsatte vi arbetet och i 
september förvärvade vi resterande 49 procent av Nyedal 
Solenergi. Precis innan jul förvärvade vi Soldags och 
Merasol, där vi tillträde som ägare den 2 januari, 2020. Vi 
inleder 2020 års förvärv med att den 25 februari presentera 
förvärvet av 70 procent 
av Takorama AB som vi tillträder 2 mars.

Transformationen av traditionella branscher 
är samhällsförändrande 
Vi drivs av att göra bra affärer som bidrar till en god miljö. 
Att vara med och transformera traditionella branscher 
är en ny dimension som vi börjat med under året. Det är 
en stor tillfredsställelse för oss och för medarbetarna 
på traditionella takföretag, fasadföretag, elektriker mfl. 
att utveckla sina företag mot ett mer miljöinriktat håll. 
Med Soltechs finansiella och kunskapsmässiga stöd blir 
dessa företag hållbara framtidsföretag genom att addera 
solenergilösningar till sitt erbjudande. Med denna strategi 
förändrar vi samhället på riktigt. Takorama är årets första 
exempel på det.

Vår verksamhet i Kina 
Advanced Soltech som ger ut gröna obligationer i Sverige 
för att finansiera utbyggnaden av solenergianläggningar 
i Kina har växt från 91 megawatt (MW) till 139 MW per 
årsskiftet 2019. Vår nya tillväxtplan om en gigawatt (GW) 
fullt anslutet till nätet 2024 ligger fast. Detta motsvarar 
ungefär effekten hos en kärnreaktor i Forsmark. Angående 
Coronavirusets utbrott är det vår bedömning i dagsläget 
att det kommer att påverka Advanced i en begränsad 
omfattning.

Listning av Advanced Soltech (ASAB) 
För att bistå med den planerade listningen av ASAB på 
Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 
2020 har ASAB mandaterat Carnegie Investment Bank och 
DNB Markets som rådgivare. Listningsprocessen är pågå-
ende och följer planen. Alla aktieägare i Soltech kommer i 
god tid få information om listningen per brev. 

Ny grafisk profil och hemsida 
I december månad bytte moderbolaget grafisk profil sam-
tidigt som en ny modern hemsida lanserades. Vår strategi 
är att denna nya profil ska användas av alla dotterbolag 
i koncernen, men dessa kommer att behålla sina befint-
liga namn. Med en gemensam grafisk profil skapar vi en 
starkare varumärkeskännedom vilket gynnar oss både i 
försäljnings- och rekryteringsarbetet.

Vi står inför det stora genombrottet 
Vi har kommit en bit in på detta spännande år och planen 
är att expandera kraftigt på en marknad som verkligen 
står inför sitt genombrott. Vi har drivet, resurserna, 
produkterna och timingen på vår sida. Välkommen att följa 
med på resan.

Med vänliga hälsningar, 

Stefan Ölander, VD

»
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Advanced Soltech´s kinaverksamhet

Advanced Soltech Sweden AB (publ) ”ASAB” erbjuder genom 
helägda dotterbolag i Kina kommersiella kinesiska kunder elektri-
citet från solenergi producerad på kundens eget tak. Erbjudandet 
till kunden innebär att ASAB investerar i, äger och driver solener-
gianläggningen på kundens tak mot att denne köper den el som 
anläggningen producerar på ett 20-årigt kontrakt till ett i förväg 
överenskommet pris. 

Verksamheten i Kina finansieras genom lån och eget kapital 
från ASAB i Sverige. Genom finansieringen kan investerare ta del 
av den starka tillväxten i kinesisk solenergi och bidra till kraftigt 
minskade koldioxidutsläpp. En producerad kWh solenergi i Kina 
ersätter en smutsig energimix baserad på kol med ca 10 gånger 
högre utsläpp av växthusgaser än i Sverige.

Väsentliga händelser under året. Ägaröverföringen av ASAB´s 
verksamhetsdrivande dotterbolag i Kina, ASRE, blev klar i slutet av 
september 2019 och ASAB äger nu 100% av bolaget. ASAB ägs till 
51% av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49% av Soltech 
Energys kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. 
”ASP”. ASAB har under 2019 förstärkts med en CFO/COO samt 
en controller. Vidare har en ny grafisk profil tagits fram och en 
hemsida har lanserats: www.advancedsoltech.com 

Finansiering av verksamheten. ASAB´s kapital har hittills främst 
kommit från de gröna obligationsemissioner bolaget genomfört. 
Sedan i juni månad 2016 har ASAB emitterat fem obligationer, 
SOLT1-5.  

SOLT 1–4 riktade till allmänheten och SOLT5 till institutionella 
investerare. Totalt har dessa fem obligationer genererat cirka 
854 MSEK för solenergiinvesteringar i Kina. I skrivande stund 
har ASAB pausat en obligationsemission tillsammans med 
Nordea och DNB på grund av Coronaviruset. Denna återupptas så 
snart marknadsläget stabiliserats. Under tiden utreds alternativa 
lösningar.

Verksamheten i Kina växer enligt plan och per 31 december 2019 
var solenergianläggningar motsvarande 139 MW anslutna 
till elnätet. 

Intresset för ASRE:s koncept och erbjudande är fortsatt starkt och 
vi behöver löpande kapital till färdiga order och fortsatt expansion. 
ASAB´s nya långsiktiga mål, att 2023 nå en installerad kapacitet 
om 1000 MW som 2024 är fullt driftsatt, ligger fast. 

Under perioden har arbetet med att notera ASAB på Nasdaq 
First North Growth Market under första halvåret 2020 påbörjats 
tillsammans med våra rådgivare Carnegie och DNB. Samtliga 
aktieägare i Soltech kommer att informeras i god tid via post om 
denna särnotering. 

Kina är världens största solenergimarknad

BILD
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Verksamheten under året

Omsättning och resultat
Soltech koncernen bedriver verksamhet inom två affärs-
områden, egen utvecklade integrerade solenergiprodukter 
samt standardsolenergilösningar som säljs främst i 
Sverige samt Energi (försäljning av elektricitet) som 
bedrivs av det kinesiska företagen ASRE och Suqian. 
Tillväxten har varit god inom båda dessa områden under 
2019. Genom flera förvärv har omsättning ökat och uppgår 
till 201 MSEK (11,3) MSEK för den svenska verksamheten. 
Intäkterna i Kina, från försäljning av el och inklusive bidrag, 
uppgick till 122,6 (48,8) MSEK.

Verksamheten i Kina har för första gången konsoliderats 
för ett helt år efter att en omstrukturering av ägandet har 
gjorts under året. Advanced Soltech Renewable Hangzhou 
Co. Ltd. (”ASRE”) är sedan september 2019 ett helägt dot-
terbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”ASAB”) 
vilket i sin tur ägs till 51% av Soltech Energy Sweden AB 
(publ). Resterande 49% ägs av Soltech Energys kinesiska 
partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc (”ASP”) som 
under 2019 genom en kvittningsemission bytte ut sina 
direktägda aktier i ASRE till aktier i ASAB. 

Genom omstruktureringen av ägandet i ASRE blev ett 
revisorsbyte till koncernens revisor nödvändigt. Vid en 
närmare granskning, genomförd av den nya revisions-

byrån i Kina, PWC, framkom vissa oklarheter gällande 
den redovisningsmässiga tidpunkten för ett förvärv av 
en portfölj motsvarande 21,4 MW solenergianläggningar, 
vilket motsvarar omkring 16% av ASAB:s totala installerade 
solenergikapacitet i Kina.

I köpeavtalet av portföljen stipuleras att intäkterna från 
portföljen skall tillgodoräknas ASRE från 1 november 2018. 
En periodisering av dessa har i den kinesiska redovis-
ningen gjorts till 2019, till följd av att betalning för anlägg-
ningarna erlades 2019. Förvärvet av portföljen var slutligt 
registrerat hos kinesiska myndigheter i maj 2019, vilket 
skulle kunna leda till tolkningen att förvärvet skall konsoli-
deras från detta datum. Frågan utreds vidare och kommer 
att klarläggas i den ordinarie redovisning som läggs fram 
för årsstämman 2020.

Rörelseresultaet (EBIT) för koncernen uppgick för helåret 
2019 till 49,1 (5,2) MSEK och för moderbolaget till -18,6 
(-16,5) MSEK. Räntenetto för helåret 2019 uppgick för 
koncernen till -78,5 (-20,8) MSEK. I räntenettot ingår av-
skrivning på kostnader för kapitalanskaffning och förluster 
hänförliga till valutaeffekter på fordringar och skulder. För 
moderbolaget uppgick räntenettot till 5,5  (-0,2). I moder-
bolagets räntenetto ingår utdelning från dotterföretag. 

Eget kapitals utveckling över perioden

KONCERNEN AKTIEKAPITAL BALANSERAD VINST M.M. SUMMA INNEHAV UTAN 
BESTÄMMANDE 

INFLYTANDE

Vid årets början 2 127 139 270 141 397 94 342

Årets resultat -28 116 -28 116 -5 095

Valutakursdifferenser vid 
omräkning dotterföretag 
m.m.

7 101 7 101

Nyemission, kontant 504 95 873 96 377

Nyemisson kvittning 100 17 121 17 221

Insatt kapital minoritet 0 11 217

Vid årets slut 2 731 231 249  233 980 100 464

MODERBOLAGET AKTIEKAPI-
TAL

BALANSERAT 
RESULTAT

ÖVERKURSFOND ÅRETS  
RESULTAT

TOTALT EGET 
KAPITAL

Vid årets början 2 126 -93 592 249 516 -16 264 141 786

Resultatdisposition -16 264 16 264 16 264

Nyemission, kontant 504 95 873 95 873

Nyemission, kvittning 100 17 121 17 121

Årets resultat -13 060

Vid årets slut 2 730 -109 856 362 510 -13 060 242 324
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Stockholm den 27 februari 2020

Stefan Ölander
Verkställande direktör

Engångs- och omstruktureringskostnader ingår i det redo-
visade resultatet med 7,4 MSEK och innefattar kostnader 
för kapitalanskaffning till Kinaverksamheten, kostnader 
för avveckling av ett holländskt holdingbolag, framtagning 
av ny hemsida och grafisk profil samt omstrukturering av 
koncernen och bl.a överföring av utvecklingsverksamheten 
till nytt dotterbolag. 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 31 
december 2019 till 101,8 (45,5) MSEK. Räntebärande skul-
der uppgick till 915,5 (414) MSEK. I skulderna ingår bl.a. 
obligationslån upptagna i dotterbolaget Advanced Soltech 
Sweden AB (publ). 

För helåret 2019 uppgick kassaflödet till 55,3 (1,6) MSEK. 
Kassaflödet har påverkats dels av inkomna likvider från 
nyemission, upptagna lån och investeringar i dotterbolag 
och solenergianläggningar. 

Investeringar
Koncernens huvudsakliga investeringar utgörs av investe-
ringar i solenergianläggningar. Genomförda investeringar 
i materiella och finansiella tillgångar uppgick under året 
uppgick till 531 (392) MSEK. 

Personal
Kostnader för personal uppgick för helåret till 45,1 (11,8) 
MSEK. För fjärde kvartalet uppgick kostnaden till 13,4 
(2,6) MSEK.  

Aktien
Antalet aktieägare i januari månad 2020 uppgick till drygt 
32 000 vilket är en fördubbling jämfört med januari 2019. 
Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market 
under kortnamnet SOLT, ISIN kod SE0005392537. 

Efter årets utgång har bolaget genomfört två riktade ny-
emissioner i samband med förvärv av aktier i Merasol AB 
och Soldags i Sverige AB. Antalet aktier efter dessa riktade 
nyemissioner uppgår till 55 028 718 stycken. Tecknade och 
utestående optioner uppgår till 1 450 913 st. vilka vid fullt 
utnyttjande skulle medföra en utspädning av antalet aktier 
med cirka 2,6%. 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Samma redovisnings- och värderingsprinciper har tilläm-
pats i denna delårsrapport som i Bolagets årsredovisning 
för 2019. Dessa innebär bl.a. att Bolaget tillämpar årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Bolag där Soltech innehar majoriteten av rösterna på 

bolagsstämma klassificeras som dotterföretag och konso-
lideras i koncernredovisningen från förvärvsdatum.

Nyckeltal 
I Soltechs finansiella rapporter ingår både finansiella nyck-
eltal som specificeras i gällande regler för finansiell rappor-
tering, alternativa nyckeltal enligt ESMA:s definition och 
andra nyckeltal relaterade till verksamheten. De alternativa 
nyckeltalen betraktas som relevant för en investerare som 
bättre vill förstå bolagets resultat och finansiella ställning. 

Väsentliga risker i sammandrag 
Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett 
risktagande och verksamheten i Soltech Energy Sweden 
AB (publ) utgör därvid inget undantag. Vid en bedömning 
av Bolaget är det av vikt att beakta ett antal riskfaktorer av 
vilka ett urval presenteras nedan i starkt sammandrag.

Affärsrisker – normala affärsrisker förekommer i alla 
företag och är risker såsom lägre intresse för bolagets 
produkter än förväntat, marknaden kan vara mindre än 
förväntat, risk för reklamationer, risker i kundfordringar, risk 
för tvister och garantiförbindelser. Samtliga dessa risker 
kan påverka bolagets resultat och finansiella ställning 
negativt. Inom affärsområdet solpaneler för generering av 
elektricitet finns även många aktörer med liknande eller 
annan teknik. Det kan visa sig att kunderna föredrar kon-
kurrenters system vilket även det skulle påverka bolagets 
resultat och ställning negativt.

Globala ekonomiska förhållanden – ändrade förutsätt-
ningar och förhållanden i den globala ekonomin kan ha 
oförutsedd inverkan på bolagets utveckling. Exempelvis 
påverkas bolagets vinst av förändrade förhållanden mellan 
den svenska och kinesiska valutan respektive förändringar 
av dessa valutor gentemot euron. Ökade räntor lokalt eller 
globalt påverkar såväl upplåningskostnad som kunders 
kalkyler. Det pågående virusutbrottet kring Covid19 kan 
självklart också påverka bolaget.

Revision
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisor. 

Finansiell kalender
•  Årsredovisning publiceras den 29 maj 2020 
•  7 maj 2020, Q1 rapport
•  24 juni 2020, årsstämma
•  27 augusti 2020, Q2 rapport
•  3 november Q3-rapport
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Koncernens resultaträkningar

BELOPP I KSEK
AVRUNDNINGSFEL KAN FÖREKOMMA NOT Q4 2019 Q4 2018 2019 2018

Nettoomsättning 90 717 18 165 323 328 53 731

Övriga rörelseintäkter -686 12 605 -357

Summa intäkter 90 031 18 177 323 933 53 374

Rörelsens kostnader

Råvaror förnödenheter och handelsvaror -42 276 -1 353 -146 076 -13 046

Övriga externa kostnader -13 022 -3 954 -38 330 -10 723

Personalkostnader -13 394 -2 638 -45 137 -11 831

Avskrivningar -8 708 -3 757 -39 139 -12 340

Övriga rörelsekostnader -1 740 -865 -6 140 -190

Rörelseresultat 10 891 5 610 49 111 5 244

Resultat från finansiella investeringar 1

Ränteintäkter och liknande resultatposter 276 580 392 5 827

Räntekostnader och liknande resultatposter -39 587 -7 940 -78 969 -26 647

Resultat efter finansiella poster -28 420 -1 750 -29 466 -15 576

Bokslutsdispositioner -887 0

Skatt 2 319 -311 -3 745 123

Periodens resultat -26 988 -2 061 -33 211 -15 453

Hänförligt till moderbolagets ägare -26 239 -26 613 -15 873

Minoritetsintresse -749 -6 598 420
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Koncernens balansräkningar 
i sammandrag

NOT 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent, varumärken samt liknande rättigheter 0 143

Goodwill 58 351

Summa immateriella anläggningstillgångar 58 351 143

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och  inventarier 1 082 740

Solenergianläggningar 894 006 527 599

Pågående nyanläggningar 0 14 566

Summa materiella anläggningstillgångar 895 088 542 905

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 2 912

Andra långfristiga fordringar 85 511 12 669

Summa finansiella anläggningstillgångar 88 423 12 669

Summa anläggningstillgångar 1 041 862 555 717

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 16 572 6 644

Förskott till leverantörer 25 752 73

Summa varulager 42 325

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 61 656 9 637

Skattefodran 442

Övriga fordringar 33 145 92 680

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 585 1 918

Summa kortfristiga fordringar 96 828 104 235

Kassa och bank 101 777 46 449

Summa omsättningstillgångar 240 930 157 401

SUMMA TILLGÅNGAR 1 282 793 713 118
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Koncernens balansräkningar i sammandrag forts.

NOT 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 334 444 235 739

Minoritetsintresse i eget kapital 105 559 94 342

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 716

Garantiskulder 863

Pensioner 31

Avsättningar 1 610 0

Långfristiga skulder

Checkkredit 2 338

Skulder till kreditinstitut 37 578 497

Obligationslån 787 397

Övriga skulder 25 386 322 174

Skulder till intresseföretag 796

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

853 495 322 671

Förskott från kunder 2 959 536

Leverantörsskulder 33 342 61 116

Skatt 1 520 411

Övriga skulder 17 644 75 599

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 37 778 17 046

Kortfristiga skulder 93 244 154 708

Summa eget kapital och skulder 1 282 793 713 118
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Koncernens kassaflödesanalyser
B E LO P P I  K S E K,
AV R U N D N I N G S F E L K A N F Ö R E KO M M A NOT Q4 2019 2019 2018

Löpande verksamhet

   Rörelseresultat 10 891 49 269 5 244

   Ej kassaflödespåverkande poster 7 548 41 631 14 682

   Erhållen ränta och utdelning 195 392

   Erlagd ränta -19 417 -56 990 -21 987

   Betald inkomstskatt -705 -2 237 533

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

-1 488 32 065 -1 528

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

  Ökning/minskning varulager m.m. -3 016 -15 645 1 743

  Ökning/minskning av rörelsefordringar 124 047 13 936 -17 692

   Ökning / minskning korta skulder -41 222 -70 534 -32 142

Kassaflöde från löpande verksamhet 78 321 -40 178 -49 619

Investeringsverksamheten

  Immateriella anl. tillgångar 34

  Materiella anl.tillgångar -66 004 -384 606 -329 522

  Finansiella tillgångar -63 857 -146 558 -7 570

Kassaflöde från investeringsverksamheten -129 861 -531 164 -337 058

Finansieringsverksamheten

   Nyemission 96 377 78 800

   Förändring av lån 1 60 330 530 293 309 553

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 60 330 626 670 388 353

Periodens kassaflöde 8 790 55 328 1 676

Ökning/Minskning av likvida medel

   Likvida medel vid periodens början 92 987 46 449 44 773

Likvida medel vid periodens slut 101 777 101 777 46 449
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Moderbolagets resultaträkningar

NOT Q4 2019 Q4 2018 2019 2018

Nettoomsättning 6 675 3 959 16 968 11301

Förändring av pågående arbeten -161 0 -481

Övriga rörelseintäkter 0 -353 189 3 522

Summa intäkter 6 675 3 445 17 157 14 342

Rörelsens kostnader

Råvaror förnödenheter och handelsvaror -5 258 -2 956 -13 056 -11 020

Övriga externa kostnader -4 446 -2 596 -12 552 -12 046

Personalkostnader -3 209 -2 450 -9 557 -7 613

Avskrivningar 0 -65 -265 -161

Övriga rörelsekostnader -276 289 -333 0

Rörelseresultat -6 514 -4 333 -18 606 -16 498

Resultat från finansiella investeringar 1

Ränteintäkter och liknande resultatposter 860 203 6 028 334

Räntekostnader och liknande resultatposter -753 108 -499 -95

Resultat efter finansiella poster -6 407 -4 022 -13 077 -16 259

Bokslutsdispositioner 16 16

Skatt 0 -6 -6

Periodens resultat -6 391 -4 027 -13 061 -16 265
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Moderbolagets balansräkningar

NOT 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent, varumärken samt liknande rättigheter 0 143

Summa immateriella anläggningstillgångar 0 143

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och  inventarier 0 339

Summa materiella anläggningstillgångar 0 339

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 164 533 99 117

Fordringar hos koncernföretag 33 596 3 797

Andra långfristiga fordringar 459 8 900

Summa finansiella anläggningstillgångar 198 588 111 814

Summa anläggningstillgångar 198 588 112 295

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 0 6 645

Förskott till leverantörer 0 73

Summa varulager 0 6 718

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7 571 2 435

Fordringar hos koncernföretag 2 596 1 071

Övriga fordringar 505 321

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 025 884

Summa kortfristiga fordringar 13 698 4 711

Kassa och bank 43 312 22 447

Summa omsättningstillgångar 57 010 33 876

SUMMA TILLGÅNGAR 255 598 146 171
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Moderbolagets balansräkningar forts.

NOT 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 242 323 141 786

Kortfristiga skulder 0 0

Förskott från kunder 0 293

Leverantörsskulder 1 776 1 873

Skulder till koncernföretag 0 66

Skatt 19 2

Övriga skulder 8 626 371

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 853 1 781

Kortfristiga skulder 13 275 4 386

Summa eget kapital och skulder 255 598 146 171
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Moderbolagets kassaflödesanalyser
B E LO P P I  K S E K,
AV R U N D N I N G S F E L K A N F Ö R E KO M M A NOT Q4 2019 2019 2018

Löpande verksamhet

   Rörelseresultat -6 514 -18 606 -16 499

   Ej kassaflödespåverkande poster 836 2 177 133

   Erhållen ränta och utdelning 4 972 322

   Erlagd ränta -6 -95

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

-5 678 -11 463 -16 139

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

  Ökning/minskning varulager m.m. 4 875 6 645 -5 666

  Ökning/minskning av rörelsefordringar -6 861 -8 987 5 821

   Ökning / minskning korta skulder 10 338 8 889 -21 482

Kassaflöde från löpande verksamhet 2 674 -4 916 -37 466

Investeringsverksamheten

  Immateriella anl. tillgångar -102

  Materiella anl.tillgångar -140

  Finansiella tillgångar -10 338 -87 817 -30 352

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 338 -87 817 -30 594

Finansieringsverksamheten

   Nyemission 113 598 49 793

   Förändring av lån 1 -912

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 113 598 48 881

Periodens kassaflöde -7 664 20 865 -19 179

Ökning/Minskning av likvida medel

   Likvida medel vid periodens början 50 976 22 447 41 626

Likvida medel vid periodens slut 43 312 43 312 22 447
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Noter till den finansiella översikten

Not 1 Finansiella poster 2019 2018

Ränteintäkter 392 69

Realisationsvinster 0 5 758

Räntekostnader -65 524 -22 890

Valutaeffekter i fordringar -3 394 -2 582

Periodiserade lånekostnader -10 051 -1 675

Totalt -78 577 -21 320

Definitioner av nyckeltal
1. Samtliga intäkter, inklusive förändring av pågåen-

de arbeten. 
2. Ökning av fakturerad försäljning jämfört med samma 

period föregående år. 
3. Bruttovinst i procent av omsättningen
4. Rörelseresultatet inklusive avskrivningar på anlägg-

ningstillgångar och goodwill.
5. Rörelseresultatet exklusive avskrivningar på anlägg-

ningstillgångar och goodwill. 
6. Eget kapital i procent av balansomslutningen. 
7. Antalet utestående aktier vid periodens slut, exklusive 

utestående optioner.
8. Genomsnitt av utestående aktier under perioden, 

exklusive utestående optioner. 

9. Antal utestående aktier efter tillldelning och utnytt-
jande av utestående optioner vars emissionskurs 
understiger periodens genomsnittsliga börskurs. 

10. Periodens resultat efter skatt, minskat med mino-
ritetens andel / utestående antal aktier vid peri-
odens slut.

11. Resultat per aktie inklusive utestående optioner vars 
emissionskurs understigit periodens genomsnittliga 
börskurs. 

12. Beslutad och / eller utbetald utdelning för perioden.
13. Eget kapital vid periodens slut, minskat med mino-

ritetens andel/ utestående antal aktier vid perio-
dens slut..

14. Eget kapital per aktie inklusive utestående optioner 
vars emissionskurs understigit periodens genom-
snittsliga börskurs.
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