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Första kvartalet i korthet:
 ◾ Koncernens totala intäkter uppgick till 52,8 (56,4) MSEK. 

En minskning med -6,3%

 ◾ Den svenska verksamhetens totala intäkter ökade till 37,8 (30,9) 
MSEK, en ökning med 22,4 %

 ◾ Den redovisade omsättningen i den kinesiska verksamheten är 
lägre för kvartalet jämfört med kvartal 1 - 2019, som en konse-
kvens av ändrade redovisningsprinciper (se not 2) och påverkan 
av Covid-19 pandemin

 ◾ Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 
-1 (20) MSEK

 ◾ Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -14,7 (10,9) MSEK

 ◾ Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,5 (-9,5) MSEK 

 ◾ Resultat per aktie uppgick till  -0,05 (-0,28)

 ◾ Kassflödet för koncernen uppgick till -61,3 (137,5)

 ◾ Covid-19 har påverkat den svenska verksamheten i begränsad 
omfattning. Verksamheten påverkas främst genom att pro-
jekt skjuts framåt i tiden, vilket drivs av en lägre aktivitet hos 
beställare 

 ◾ Koncernen har haft en god orderingång under kvartalet 

Väsentliga händelser under perioden
 ◾ Den 2 januari tillträdde Soltech som ägare till 100 procent av 

aktierna i Soldags i Sverige AB och till 60 procent av aktierna i 
Merasol AB

 ◾ Den 2 mars tillträdde Soltech som ägare till 70 procent av 
aktierna i Takorama AB

 ◾ Dotterbolaget Swede Energy tar en order från Castellum på 
Nordens hittills största takbaserade solanläggning med ett 
ordervärde om ca 20 MSEK

 ◾ Två nya nyckelpersoner tillträdde sina tjänster: Niclas Lundin 
som CFO och Josefin Sollander som Kommunikationschef

 ◾ Advanced Soltech Sweden AB (”ASAB”) planerade utgivning av 
gröna obligationer tillsammans med Nordea och DNB samt den 
planerade särnoteringen av aktierna tillsammans med Carnegie 
och DNB skjuts på framtiden. Detta på grund av Covid-19 och 
de osäkerheter som detta vållat på finansmarknaderna. När 
gynsammare förutsättningar föreligger kommer processen att 
återupptas. 

 ◾ Advanced Soltech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (”ASRE”) 
tecknar nytt samarbetsavtal med Rural Credit Cooperative i Hebi 
provinsen som fullt utbyggt beräknas ge cirka 363 MSEK i intäkt 
under avtalstiden

 ◾ Den 2 maj tillträder Soltech som ägare till 70 procent av aktierna 
i Fasadsystem i Stenkullen AB 

Soltech Facade som byggnadsmaterial och solenergilösning

Första kvartalet i sammandrag

Väsentliga händelser efter rapportperioden



3Soltech Energy Sweden AB (publ) Delårsrapport Q1

Utvalda nyckeltal

Soltech för in solen i vardagen 

1) Endast de optionsprogram vars emissionskurs understiger periodens genomsnittliga börskurs kan leda till utspädningseffekt
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VD har ordet
Bäste aktieägare och investerare!

Fortsatt tillväxt under helåret 2020 

Under den värsta mänskliga och ekonomiska krisen på decennier levererar Soltech ett starkt 

kvartal. Omsättningen är marginellt lägre än samma period förra året, men bättre vad gäller 

resultat efter skatt. Omsättningstappet hänger ihop med vår verksamhet i Kina och kan tillskrivas 

Covid-19-pandemin. Den svenska verksamheten ökar sin omsättning med 22,4 procent jämfört 

med kvartal 1, 2019. Covid-19 pandemin till trots, räknar vi med att vår expansionsresa fortsätter 

på en bra nivå och att årets omsättning överstiger förra årets med god marginal.

Hur påverkar Covid-19 Soltech 
Förutom nedanstående om vår kinesiska verksamhet så 
har Covid-19 pandemin även påverkat den svenska verk-
samheten. Utöver minskade intäkter märker vi framförallt 
att kundmöten skjuts upp både på konsument och före-
tagssidan, men vi bedömer inte att kunderna försvinner. 
Det handlar snarare om att många varken vill eller får ta 
emot besök. Intäkterna är lägre än vad vi hoppats på men 
kvartal 1 är å andra sidan normalt det sämsta kvartalet för 
solenergi på grund av väderförhållanden. Hur detta påver-
kar oss på helåret är alldeles för tidigt att uttala sig om, vi 
räknar dock med en god tillväxt under 2020 i förhållande 
till helåret 2019. Jag grundar detta på vår framgångsrika 
förvärvsstrategi, tillväxt i befintliga bolag och en större 
installerad bas i Kina som löpande ger intäkter. Vi följer 
utvecklingen dagligen, planerar för tuffa tider men tror på 
en bra utveckling.

Förvärvsstrategin levererar tre nya bolag 
Vi ser det som ett riktigt styrkebesked att, trots Covid-19 
pandemin, ha kunnat genomföra tre förvärv under kvar-
talet. Vi tillträdde som ägare till 100 procent av aktierna 
i Soldags i Sverige AB och till 60 procent av aktierna i 
Merasol AB den 2 januari. Den 2 mars tillträde Soltech 
som ägare till 70 procent av aktierna i Takorama AB. 
Dessa tre bolag jobbar inom konsument- respektive 
företagsmarknaden inom solenergi och marknaden för 
tätskiktstak, där solenergi ofta läggs. Men det viktigaste 
är att vi återigen lyckas förvärva riktigt fina företag 
med drivna och kompetenta ledare samt medarbetare. 
Dessutom har vi efter perioden förvärvat 70 procent av 
aktierna i Fasadsystem i Stenkullen AB med tillträde 4 maj. 
Fasadsystem blir vår nyckel till den växande marknaden för 
solenergi på fasader.

Att transformera traditionella branscher har stor potential 
Vi drivs av att leverera kvalitet till våra kunder, att bidra till 

»
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att samhället uppnår klimatmålen och av att leverera en 
god avkastning till våra aktieägare. Ett sätt att göra detta är 
att transformera traditionella företag inom branscher som 
tak-, fasad-, el-, ladd etc till bolag som även jobbar med so-
lenergi. Vårt första förvärv i denna strategi var takföretaget 
NP-Gruppen i januari 2019. I kvartal 1 adderar vi Takorama 
och i maj Fasadsystem. Vårt mål är att succesivt förvärva 
fler och fler liknande företag då vi bedömer potentialen för 
en god tillväxt och lönsamhet som stor.

Vår verksamhet i Kina 
Vår verksamhet har påverkats av nedstängningen som 
skedde av det kinesiska samhället efter utbrottet av 
Covid-19 i Wuhan. Intäkterna har också påverkats genom 
en retroaktiv prissänkning av elpriset om 5% från februari 
till juni, en större del av vår försäljning har gått till nätet 
istället för kunden eftersom fabrikerna varit stängda, samt 
en del nedstängd kapacitet p.g.a. tekniska orsaker hos 
nätbolagen. Vi bedömer att vi sammantaget har tappat ca 
5,5 MSEK i kvartalet p.g.a. detta. Dessa effekter bedömer 
vi vara av tillfällig natur. Kostnadssidan är densamma som 
vanligt med en mindre del underhållskostnader samt större 
del räntekostnader och avskrivningar. 

Det som dock påverkat oss mest är det faktum att akti- 
viteten på den finansiella marknaden upphörde helt i 
februari. Detta har inneburit att både ASAB:s utgivning 
av gröna obligationer tillsammans med Nordea och DNB 
samt den planerade särnoteringen av bolaget tillsammans 
med Carnegie och DNB skjuts på framtiden. Detta påverkar 
vår tillväxt i Kina negativt för tillfället. Det är av stor vikt 
att påpeka att efterfrågan på vårt erbjudande är fortsatt 
högt. Ledningen i ASAB fortsätter tillsammans med våra 
partners att arbeta med dessa processer och kommer så 
fort det råder mer fördelaktiga marknadsförutsättningar 
att slutföra dem så att vi kan fortsätta växa vår affär i Kina.

Fullt fokus på synergier och expansion 
Vi har nu sju dotterbolag i den svenska verksamheten och 
siktar på att bli fler under året. Det finns stora synergier 
att hämta inom inköp, lager & logistik, HR, sälj, marknads-
föring etc. Det är något vi jobbar hårt med och vi börjar 
se tecken på att det går väldigt bra. Ett exempel är bättre 
inköpspriser på solceller och växelriktare. Det viktigaste för 
framtiden och resultatet är att vi lyckats samla ett härligt 
gäng av drivna, kompetenta och trevliga entreprenörer som 
trivs ihop och som siktar mot samma mål.

Vi är mitt inne i kämpiga tider men jag är trygg i att vi 
kommer ur denna situation stärkta och peppade att 
satsa ännu hårdare framöver.

Med vänliga hälsningar, 

Stefan Ölander, VD

»

Närbild på Soltech RooF monterad på en Villa i täby.
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Väsentliga händelser under första kvartalet 2020 

 ◾ Första kvartalet kom att domineras av Covid-19 pandemin. 
Som ett resultat av denna och i syfte att få kontroll på smitt 
spridningen, förlängde kinesiska myndigheter ledigheten i Kina 
med två veckor i samband det kinesiska nyåret. 

 ◾ ASAB:s verksamhet har påverkats rent operationellt av Covid-
19. Bolaget beräknas ha tappat intäkter motsvarande cirka 
4 MCNY, eller cirka 5,5 MSEK under kvartalet som ett resultat 
av större försäljning av el till elnätet istället för direkt till kunden 
vilket beror på nedstängda fabriker på grund av Covid-19. 
Restriktioner kring Covid-19 orsakade även att vi som mest 
hade ca. 35 MW av Bolagets produktionskapacitet helt avstängt 
under en period i kvartalet. Denna effekt är dock av engångs-
natur och beror på att Bolagets anläggningar är inkopplade 
till elnätet via kundens egen anslutning. Samtlig installerad 
kapacitet förväntas vara tillbaka i produktion i mitten av maj. 

 ◾ I syfte att stimulera ekonomin i Kina efter Covid-19 fattade 
NDRC (National Development and Reform Commission), som 
styr elpriset i Kina, beslutet att tillfälligt sänka priset med 
5 procent till industrier under perioden februari – juni 2020.   

 ◾ Solinstrålningen över ett normalår i Kina och därmed också 
intäkterna, fördelar sig med ca 18% i Q1, ca 31% i Q2, ca 33% 
i Q3 och ca 18% i Q4. Den ökade försäljningen till elnätet, den 
nedstängda kapaciteten i kombination med prissänkningen 
infaller till stor del i ett kvartal då ASAB har en mindre del av sin 
el-produktion och intäkter på grund av solinstrålningen.

 ◾ Kommande kvartal kommer att påverkas betydligt mindre och 
helåret 2020, med nuvarande 139,2 MW installerad kapacitet 
som referens, ser vi en avvikelse på mindre än 10 procent i 
förhållande till ursprunglig prognos. Detta skall endast ses som 
en referens (allt annat lika) och betyder inte att Bolaget kommer 
att sluta investera, bygga och ansluta ytterligare kapacitet 
under 2020.

 ◾ Som ett resultat av Covid-19 och den osäkerhet som därmed 
uppstått i de finansiella marknaderna, har ASAB i samråd med 
sina rådgivare skjutit upp en planerad obligationsemission och 
även den planerade noteringen av ASAB:s aktier på First North 
Growth Market, intill dess att mer gynnsamma förutsättningar 
föreligger. Samarbetet med Carnegie Investmentbank och DNB 
Markets i syfte att notera ASAB:s aktier på First North Growth 
Market ligger fast, och utgör tillsammans med den tidigare 
aviserade planen att emittera gröna säkerställda obligationer 
tillsammans med Nordea och DNB Markets, ASAB:s finansie-
ringsplan för den fortsatta expansionen i Kina.

 ◾ Vid utgången av kvartalet har ASAB 139,2 MW i installerad 
och intäktsgenererande kapacitet med 17,6 år i kvarvarande 
genomsnittlig kontraktslängd. Under första kvartalet har ASAB 
producerat 14,71 miljoner kWh, vilket minskat utsläppen av CO2 i 
Kina med 9 458 ton. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 
Kinas mycket resoluta agerande mot Covid-19 pandemin förefaller 
ha fungerat väl. Det vi nu ser är en gradvis återgång till ett normal 
-läge i Kina. I syfte att säkerställa tillväxten i Kina i det korta 
perspektivet, utvärderar ASAB alternativa finansieringslösningar, 
däribland undersöks möjligheten att emittera obligationer under 
nuvarande gröna obligationsramverk om 1500 MSEK.

Advanced Soltech´s kinaverksamhet
Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”ASAB”) erbjuder genom helägda dotterbolag i Kina kommersiella 

kinesiska kunder elektricitet från solenergi producerad på kundens eget tak. Erbjudandet till kunden innebär 

att ASAB investerar i, äger och driver solenergianläggningen 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, hittills främst obligationsemissioner, och eget kapital från ASAB. 

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.
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Omsättning och resultat
Soltech-koncernen minskar omsättningen något för det 
första kvartalet, då denna uppgick till 52,8 MSEK jämfört 
med 56,4 MSEK samma period föregående år. Det första 
kvartalet är generellt ett kvartal med låg volym både i 
Kina och i Sverige. Minskningen gentemot föregående år 
är först och främst relaterad till den kinesiska delen och 
effekterna av Covid-19 som resulterade i att delar av nätet 
stängdes av samtidigt som priserna sänktes på energi-
marknaden. Produktion och försäljning i kvartalet utgör i 
normalfallet dock endast 18 % av årsproduktionen varpå 
effekterna på helår bedöms vara begränsade. 

I den svenska delen av verksamheten finns tendenser att 
beställare skjuter projekt framåt. Orderingången bedöms 
dock fortsatt vara god men en stor del av arbetet utförs i 
kommande perioder. De tre förvärven som genomförts i 
kvartalet har bidragit med 14,5 MSEK i omsättning.

Koncernens rörelseresultat har i perioden utvecklats 
negativt, delvis som en effekt av den lägre aktiviteten i 
Kina men också som ett direkt resultat av de investeringar 
som genomförs i de förvärvade svenska bolagen samt 
ökade avskrivningar i form av goodwill och avskrivningar 
på solanläggningar i Kina. De ökade kostnaderna är enligt 
plan och ingår som en del av förvärvsstrategin och arbetet 
i att ställa om bolag från traditionella bolag till solbolag 
samtidigt som vi bygger en grund för tillväxt. De finansiella 
kostnaderna fortsätter att vara höga och drar ner resultatet 
efter finansiella poster till -7,9 (-4,2) MSEK. Skatt och latent 
skatt har beräknats på periodens resultat med 2,3 (-5,3) 
MSEK och resultatet efter skatt uppgår till -5,5 (-9,5) MSEK. 

Moderbolagets omsättning är något lägre än samma 
period föregående år vilket drivs av att bolagets egna 
produkter numera säljs via dotterbolag. Moderbolagets 
rörelseresultat uppgår till -4,4 (-3,6) MSEK. 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 
31 mars 2020 till 40,4 MSEK. Räntebärande skulder, 
uppgick per rapportdatum till 904 (590) MSEK. I skul-
derna ingår bl.a. obligationslån upptagna i dotterbolaget 
Advanced Soltech Sweden AB (publ). 

Periodens kassaflöde uppgår till -61 (137) MSEK och har 
påverkats dels av upptagna lån och investeringar i dot-
terbolag och solenergianläggningar. Koncernens soliditet 
uppgick per rapportdatum till 26% (24%).

Finansiella poster 
Se not 1.

Investeringar 
Den 2 januari förvärvades 100% av aktierna i Soldags 
i Sverige AB. Samtliga aktier värderades till 23,5 MSEK 

förutsatt att uppställda omsättnings- och vinstmål uppnås. 
Förvärvet betaldes med en initial kontantdel om 4,7 MSEK 
samt nyemitterade aktier i Soltech Energy Sweden AB 
(publ) till ett värde av 4,7 MSEK. Efter 12, 24 respektive 
36 månader kan ytterligare totalt 14,1 MSEK betalas ut 
i tilläggsköpeskilling om uppställda omsättning- och 
lönsamhetsmål uppnås. 

Den 2 januari förvärvades 60% av aktierna i Merasol AB. 
Samtliga aktier värderades till 25 MSEK förutsatt att 
uppställda omsättnings- och vinstmål uppnås. Förvärvet 
betaldes med en initial kontantdel om 4,5 MSEK samt 
nyemitterade aktier i Soltech Energy Sweden AB (publ) till 
ett värde av 3 MSEK. Efter 12 respektive 24 månader kan 
ytterligare totalt 7,5 MSEK betalas ut i tilläggsköpeskilling 
om uppställda omsättning- och lönsamhetsmål uppnås. 

Den 2 mars förvärvades 70% av aktierna i Takorama AB. 
Samtliga aktier värderades till 14,5 MSEK förutsatt att 
uppställda omsättnings- och vinstmål uppnås. Förvärvet 
betaldes med en initial kontantdel om 4,5 MSEK samt 
nyemitterade aktier i Soltech Energy Sweden AB (publ) till 
ett värde av 2,03 MSEK. Efter 12, 24 respektive 36 månader 
kan ytterligare totalt 3,82 MSEK betalas ut i tilläggskö-
peskilling om uppställda omsättning- och lönsamhets-
mål uppnås. 

Investeringar i solenergianläggningar, inklusive påbörjade 
men ej färdigställda projekt, i ASRE uppgick per rapportdatum 
till totalt 985 (808) MSEK. Valutaeffekter till följd av uppgång 
i den kinesiska valutan jämfört med den svenska har påverkat 
koncernens anskaffningsvärde med 55 (48) MSEK.  

Personal
Personalkostnaderna uppgick till 13,4 (8,4) MSEK. 
Ökningen är primärt en följd av de företagsförvärv som 
har genomförts men även ett resultat av investeringar i 
befintlig verksamhet.

Framtidsutsikter
Allt fler företag, offentlig sektor och privatpersoner 
investerar i solenergi och kommande steg i utvecklingen 
är den byggnadsintegrerade solenergin, som utgörs av 
produkter som fungerar både som en solenergilösning och 
som ett byggnadsmaterial. Här anser sig Soltech mycket 
väl positionerat med estetiskt tilltalande produkter för 
byggnadsintegrerad produktion av elektricitet.

I en sådan expansiv bransch som solenergi sker det efter 
ett antal års kraftig uppgång en sättning på marknaden i 
form av konkurser, förvärv och fusioner. Soltech är aktiva 
på marknaden och kan agera snabbt för att ta tillvara 
på affärsmöjligheter genom att utnyttja vår ekonomiska 
styrka och korta beslutsvägar. Bolaget bedömer framtids-
utsikterna för expansion som mycket goda.

Finansiell översikt
januari – mars 2020
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Stockholm den 7 maj 2020

Stefan Ölander
Verkställande direktör 

Aktien
Antalet aktieägare i Bolaget uppgår i mars månad 2020 
till drygt 32 800 st. Aktien handlas på Nasdaq First North 
Growth Market Stockholm under kortnamn SOLT (ISIN 
kod SE0005392537). Antalet aktier uppgår till 55 135 956 
stycken per balansdagen. 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Bolagets redovisningsprinciper innebär bl.a. att Bolaget 
tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3). Bolag där Soltech innehar majoriteten av 
rösterna på bolagsstämma klassificeras som dotterföretag 
och konsolideras i koncernredovisningen. 

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

Soltechs åtgärder beträffande covid-19 
I den svenska delen av Soltechs verksamhet har arbe-
tet fortgått som vanligt i största möjliga utsträckning. 
Anställda har arbetat hemifrån i den mån detta bedöms 
nödvändigt och resande har hållits nere till ett minimum. 
Dialog med kunder och olika samarbetspartners har skett 
både via olika former av mobila verktyg men även via 
platsbesök. Då besök och arbetet som sådant till största 
del sker utomhus har riskerna med smittspridning hållits 
på en låg nivå. 

Merparten av materialleveranser kommer från internatio-
nella aktörer i Europa och Kina. I pandemins initiala skede 
fanns vissa tecken på störningar i leverans och logistikked-
jor. Soltech stod dock väl rustat då viss lageruppbyggnad 
hade skett redan innan, delvis för att hantera det kinesiska 
nyåret. Situationen övervakas kontinuerligt men finns i 
dagsläget inga tecken på problem i materialförsörjningen. 

Soltech följer utvecklingen noggrant och ser löpande 
över om behov finns att ta del av de olika stödpaket som 
utfärdas av regeringen. 

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 solenergi finns även många aktörer med 
liknande eller annan teknik. Det kan visa sig att kunderna 
föredrar konkurrenters system vilket även det skulle påver-
ka 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, kinesiska valutan samt Euron. Ökade räntor 
lokalt eller globalt påverkar såväl upplåningskostnad som 
kunders kalkyler.

Covid-19 
Turbulensen på de finansiella marknaderna med hänsyn 
till Covid-19 pandemin har skjutit både på planerade 
noteringen av dotterbolaget Advanced Soltech Sweden 
AB samt den planerade obligationsemissionen med 
Nordea och DNB. 

Koncernen förväntar sig inga väsentliga förändringar i 
framtida affärsplaner som bedöms påverka värdering av 
värdering av goodwill.

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

Kommande rapport
Rapport för första halvåret 2020 offentliggörs den 27 
augusti 2020.

Göran Starkebo
Styrelseledamot

Ninna Engberg
Styrelseledamot

Frederic Telander
Styrelseordförande
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Resultaträkningar

Soltech ShingEl på radhus i Jönköping
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Balansräkningar i sammandrag

Belopp i KSEK Not 2020-03-31 2019-12-31 2020-03-31 2019-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Patent, varumärken samt liknande rättigheter 2 64 273 0 0 0

Goodwill 140 325 58 351 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 204 598 58 351 0 0
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 238 241

Maskiner och  inventarier 1 353 841 0 0

Solenergianläggningar 985 287 894 006 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar 986 878 895 088 0 0
Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 12 388 2 912

Andelar i koncernföretag 0 335 158 164 533

Fordringar hos koncernföretag 0 36 744 33 597

Andra långfristiga fordringar 98 174 85 511 459 459

Summa finansiella anläggningstillgångar 110 561 88 423 372 360 198 589
Summa anläggningstillgångar 1 302 037 1 041 862 372 360 198 588
Omsättningstillgångar

Varulager
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror 19 394 16 573 0 0

Förskott till leverantörer 10 155 25 752 187 0

Summa varulager 29 548 42 325 187 0
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 56 026 61 657 6 955 7 571

Fordringar hos koncernföretag 0 0 3 142 2 596

Upparbetade men ej fakturerade intäkter 18 408 5 789 1 827

Skattefordran 594 442 0 0

Övriga fordringar 29 372 27 355 332 506

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 496 1 585 2 179 3 025

Summa kortfristiga fordringar 106 897 96 828 14 436 13 698
Kassa och bank 40 430 101 777 18 688 43 312

Summa omsättningstillgångar 176 875 240 930 33 310 57 010
Summa tillgångar 1 478 913 1 282 792 405 670 255 598

K o n c e r n e n M o d e r b o l a g e t
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Koncernens balansräkningar i sammandrag forts.

Belopp i KSEK 2020-03-31 2019-12-31 2020-03-31 2019-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital 385 279 334 444 248 369 242 323

Minoritetsintresse i eget kapital 130 621 105 559
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 11 610 716 0
Garantiskulder 980 863 0
Avsättningar 45 843 8 300

Pensioner 31 31 0
Avsättningar 58 464 9 910 0 0
Långfristiga skulder
Checkkredit 5 901 2 338 0

Skulder till kreditinstitut 40 126 37 578 0

Obligationslån 797 418 787 397 0

Övriga skulder 41 467 27 989 107 396

Skulder till koncernföretag 0 0

Långfristiga skulder 884 912 855 302 107 396 0
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 4 432 2 959 0 0

Leverantörsskulder 104 632 33 342 3 167 1 776

Skulder till koncernföretag 0 0

Skatt 5 346 1 520 25 19

Övriga skulder 5 855 7 537 45 259 8 628

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 994 37 778 1 454 2 853

Kortfristiga skulder 150 258 83 136 49 905 13 276
Summa eget kapital och skulder 1 478 913 1 282 792 405 670 255 598

K o n c e r n e n M o d e r b  o l a g e t
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Eget kapitals utveckling under perioden
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Kassaflödesanalyser
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Noter till den finansiella översikten
Not 1 Finansiella poster

Not 2 

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 minorite-
tens andel / utestående antal aktier vid periodens slut. 

11. Resultat per aktie inklusive utestående optioner 
vars emissionskurs understigit periodens genom-
snittliga börskurs.  

12. Beslutad och / eller utbetald utdelning för perioden. 

13. Eget kapital vid periodens slut, minskat med minorite-
tens andel/ utestående antal aktier vid periodens slut. 

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

Not 1 Finansiella poster

(KSEK) Q1 2020 Q1 2019 2019
Ränteintäkter 64 23 392
Valutaeffekter av utländska fordringar och skulder 34 872 -896 -3 394
Räntekostnader -25 192 -13 851 -65 524
Avskrivning av aktiverade lånekostnader -2 925 -460 -10 051

6 819 -15 184 -78 577

Not 3 Definitioner av nyckeltal

Genom omstruktureringen av ägandet i ASRE blev ett revisorsbyte till koncernens revisor nödvändigt. Vid en närmare 
granskning, genomförd av den nya revisionsbyrån 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 redovisningen gjorts till 
2019, till följd av att betalning för anläggningarna erlades 2019. Förvärvet av portföljen var slutligt registrerat hos kinesiska 
myndigheter i maj 2019, vilket skulle kunna leda till tolkningen att förvärvet skall konsolideras från detta datum. Detta 
påverkar jämförelsesiffrorna för 2019 i koncernen. I kvartalsrapporten har hänsyn tagits till förändringar i koncernens 
balansräkning, dock är jämförelsesiffror för 2019 ej uppdaterade i denna rapport då revisionsberättelse för 2019 ännu 
ej avlämnats. Effekterna kommer att klarläggas i den ordinarie årsredovisning som läggs fram för årsstämman 2020.
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