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Koncernens intäkter i kvartalet uppgick till 145,2 
(52,8) MSEK. En ökning med 175 %

Intäkterna i den svenska verksamheten växte till 
118,1 (37,8) MSEK, en ökning med 212 %

Intäkterna i den kinesiska verksamheten växte till 
27,1 (15) MSEK, en ökning med 81 %

Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) upp-
gick till -8,3 (-1,3) MSEK. EBITDA har påverkats nega-
tivt av ej kassaflödespåverkande engångseffekter om 
-11,7 Mkr som ett resultat av höjda målsättningar och 
prognoser vilket lett till en ökning av avsättningar för 
tilläggsköpeskillingar

Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -28,4 
(-14,7) MSEK. EBIT har påverkats negativt av ej kas-
saflödespåverkande engångseffekter om -11,7 Mkr i 
enlighet med ovan

Periodens resultat efter skatt uppgick till -18,2, (-5,5) 
MSEK. Resultatet har påverkats av orealiserade kursdif-
ferenser i den kinesiska verksamheten med 40,1 (34,8) 
MSEK samt av ej kassaflödespåverkande engångsef-
fekter om -11,7 Mkr i enlighet med ovan

Periodens kassaflöde från den löpande verksam-
heten uppgick till -4,7 (-17,3)

Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till 
-101,7 (-61,4) MSEK 

Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,05)

Covid-19 har påverkat den svenska verksamheten i 
första kvartalet, främst i form av uppskjutna projekt. 
Orderingången är emellertid fortsatt god

Sverige
Soltech förvärvade 76 % av aktierna Annelunds Tak AB 
och 52 % av aktierna i Ljungs Sedum Entreprenad AB 

Soltech förvärvade resterande 40 % av aktierna i dot-
terbolagen Swede Energy och Merasol för att skapa 
bästa förutsättningarna att bli en ännu större aktör 
på solenergimarknaden. Soltech äger nu 100 % av 
bägge bolagen vilket stärker erbjudandet på företags- 
och fastighetsmarknaden inom solenergi

Soltech förvärvade 100 % av i aktierna elteknikföreta-
get Provektor Sweden med tillhörande dotterbolag 

Sex av Soltechs dotterbolag har tillsammans fått 
order om att bygga Nordens största solfasadprojekt 
med ordervärde om 12 MSEK

Nytt solsamarbete har påbörjats mellan Soltechs 
dotterbolag Soldags och LRF som kommer under-
lätta för fler lantbrukare att bli mikroproducenter av 
solenergi

Soltechs styrelseordförande Anna Kinberg Batra val-
des till ny styrelseordförande i Svensk Solenergi

Soltech sponsrar Arkitekturgalan

Kina
Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har under kvartalet 
tecknat sju order som totalt beräknas ge årliga 
intäkter om 11,1 MSEK, eller cirka 221,6 MSEK under 
avtalens 20-åriga löptider

Soltechkoncernen tilldelas pris i Kina som ” The most 
influential solar investment company 2020”

Soltechs dotterbolag i Kina har under kvartalet anslutit 
totalt 5,8 MW takbaserade solenergianläggningar och 
har totalt vid kvartalets utgång 182,4 MW i produce-
rande anläggningar 

Soltech förvärvade 100 % av aktierna i Rams El

Soltechs dotterbolag Swede Energy och Castellum 
vann Solenergipriset 2021 i kategorin ”Årets an-
läggning”. Den vinnande anläggningen är Hisingen 
Logistikpark med en takplacerad solcellsanläggning 
om 30 000 m2

 
Soltechs dotterbolag Swede Energy bygger solcells-
anläggning om 3 000 m2 på e-handlaren Matsmarts 
centrallager i Örebro

Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat tre order 
som totalt beräknas ge årliga intäkter om 1,2 MSEK, 
eller cirka 31,4 MSEK under avtalens 20-åriga löptider
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UTVALDA NYCKELTAL1

200101 200101

Kv1 2021 Kv1 2020 201231 Kv1 2021 Kv1 2020 201231

1. Rörelseintäkter KSEK 145 177 52 844 499 383 1 959 2 131 7 852

2. Försäljningsutveckling 175  % -6  % 65  % -8  % -29  % -54  %

3. Bruttovinstmarginal 52  % 43  % 52  % 100  % 100  % 78  %

4. Rörelseresultat (EBIT), KSEK -28 378 -14 726 42 813 -8 369 -4 376 -23 106

5. Rörelseresultat (EBITDA), KSEK -8 277 -1 317 101 926 -8 366 -4 376 -23 103

Kapitalstruktur

6. Soliditet 29  % 26  % 26  % 76  % 61  % 86  %

Data per aktie

7. Utestående antal aktier 70 792 568 55 135 956 69 529 332 70 792 568 55 135 956 69 529 332

8. Genomsnittligt antal aktier 70 160 950 54 867 657 60 671 945 70 160 950 54 867 657 60 671 945

9. Antal aktier efter utspädning1 70 792 568 56 586 859 69 529 322 70 792 568 56 586 859 69 529 322

10. Resultat per aktie, SEK -0,33 -0,05 -1,30 -0,11 -0,07 -0,36

11. Resultat per aktie efter utspädning -0,33 -0,05 -1,30 -0,11 -0,07 -0,36

12. Utdelning per aktie - - - - - -

13. Eget kapital per aktie 6,59 4,62 6,10 6,25 4,50 5,82

14. Eget kapital per aktie efter utspädning1 6,59 4,50 6,10 6,25 4,39 5,82

 KONCERNEN MODERBOLAGET

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

MYCKET STARK TILLVÄXT 
UNDER KVARTALET

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

Soltechs dotterbolag hjälps åt att bygga 

Sveriges största solcellsfasad om 3 500 m2 på 

en industrifastighet i Jönköping
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Trots att Coronapandemin påverkar 
samhället i högre grad första kvartalet i 
år jämfört med 2020 så lyckas Soltech 
leverera en mycket stark tillväxt. Kon-
cernens intäkter ökar med hela 175 % till 
145,2 MSEK och den svenska verksam-
heten med hela 212 % till 118,1 MSEK. 

FÖRVÄRVSRESAN FORTSÄTTER I 
HÖG TAKT
Direkt efter nyår förvärvade vi majoriteten av aktierna 
i Annelunds Tak och Ljungs Sedum Entreprenad. Att 
takbolag har en given plats i solenergimarknaden vet 
vi sedan länge, och nu utökar vi vårt erbjudande med 
sedumtak. Något som efterfrågas mer och mer på 
egen hand, eller i kombination med solenergi. 

Bara några dagar senare förvärvade Soltech reste-
rande 40 % av aktierna i våra befintliga dotterbolag 
Swede Energy och Merasol, och vi äger nu 100 % av 
bägge bolagen. Swede Energy och Merasol är två 
framstående solenergiföretag som utvecklats mycket 
bra inom Soltechgruppen. Nu skapar vi förutsättning-
ar för att accelerera denna utveckling och jag ser 
fram mot att göra det tillsammans med de skickliga 
ledarna och medarbetarna i bägge bolagen.

Jag är extra stolt över att vi under kvartalet lyckades 
förvärva vårt första elteknikbolag, Provektor AB. 
Detta blev dessutom vårt största förvärv hittills då 
Provektor har ca 130 anställda i Skaraborg och om-
sätter ca 150 MSEK. Elteknikbolag har en viktig roll 
att spela i solenergibranschen då deras kompetens 
är avgörande för säkra och långsiktiga lösningar. 

SYNERGIER & SAMARBETEN
Det som gläder mig mest är när jag ser hur våra 15 
dotterbolag finner varandra och börjar samarbeta 
inom t.ex. inköp, försäljning och personalfrågor. 
Det är ett starkt bevis på att vi lyckas förvärva rätt 
kompetenser och inte minst rätt människor som trivs 
ihop. Detta kommer leda till en god organisk tillväxt 
och ökade marginaler.

Ett väldigt bra exempel på det är när sex av kon-
cernens bolag tillsammans offererade och vann ett 
projekt med helhetsgaranti som kommer bli Nordens 
största fasadintegrerade solenergianläggning på 
3500 m2. Det är Lustgården Ädelmetallen AB i Jön-
köping som beställde anläggningen med ett totalt or-
dervärde på 12 MSEK. Jag är mycket stolt över denna 
affär då den påvisar unika synergieffekter mellan 

sex av våra bolag och även styrkan i koncernen. Jag är 
säker på att fler och fler byggbolag och fastighetsägare 
kommer vilja minimera antalet entreprenörer och få en 
helhetsgaranti genom att göra som Lustgården Ädelme-
tallen AB gjorde.

CORONAPANDEMIN
Soltechs olika bolag har drabbats olika av den pågående 
pandemin. En del märker av högre frånvaro p.g.a. att alla 
måste vara hemma om någon i familjen är sjuk. Det ne-
gativa vad gäller kunder är som under 2020 att besluts- 
tiderna blir längre. Men vi ser ljuset i tunneln som alla 
andra och tror på en snabb återhämtning.

FULLT FOKUS FRAMÅT
Vi följer vår strategi att expandera genom förvärv samt 
organisk tillväxt och det syns tydligt på vår stora omsätt-
ningsökning. Men självklart kostar det att växa så fort 
och på sista raden finns fortfarande en del jobb att göra. 
Med växande volym inom alla områden, inte minst inköp 
kombinerat med synergier mellan våra olika verksam-
hetsbolag kommer vi framöver kunna skörda frukterna 
av vår storlek. 

Jag ser fram mot att leda Soltech till nya höjder.

Stefan Ölander

Verkställande Direktör 

” Det som gläder mig 
mest är när jag ser hur 
våra 15 dotterbolag finner 

varandra och börjar 
samarbeta inom t.ex. 
inköp, försäljning

och personalfrågor.”

VD HAR 
ORDET
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Bolaget installerade under kvartalet totalt 5,8 (0) MW 
takbaserade solenergianläggningar och hade vid 
utgången av kvartalet 182,4 (139,2) MW installerad 
och intäktsgenererande kapacitet. Under kvartalet 
producerades 29,0 (14,7) miljoner kWh, vilket mins-
kade Kinas CO2-relaterade utsläpp med cirka 18 000 
(9000) ton

Vid utgången av kvartalet hade bolaget 31 MW i 
tecknade order samt projekt under bearbetning om 
124 MW

Under kvartalet har bolaget tecknat sju kontrakt som 
uppgår till en total installerad kapacitet om 16,1 MW. 
Vilket beräknas ge årliga intäkter om 11,1 MSEK, eller 
cirka 221,6 MSEK under avtalens 20-åriga löptider

Advanced Soltech har tilldelats pris i Kina som ”The 
most influential solar investment company 2020”. 
Som motivering till priset framförs bland annat ”Den 
innovativa affärsmodellen som inte tar värdefull mark 
i anspråk och den höga tillförlitlighet och kvalitet som 
Advanced Soltech levererar i sina installationer”. Solar 
Energy Cup lanserades redan 2012 och är en auktori-
tet inom den kinesiska solenergibranschen

Intäkterna för första kvartalet 2021 uppgick till 27,1 
(15) MSEK, en ökning med 81 procent jämfört med 
samma period 2020

Periodens resultat efter finansiella poster och skatt 
uppgick till 15 (8,2) MSEK och påverkas av en ej 
kassaflödespåverkande valutaeffekt om 40,1 (26,6) 
MSEK. Rensat för denna post uppgick periodens 
resultat till -25,1 (-18,4) MSEK

Coronapandemin bedöms ha påverkat bolagets 
intäkter och resultat med -0,6 (-5,5) MSEK under 
kvartalet

Efter rapportperioden har tre nya order tecknats som 
beräknas ge årliga intäkter om drygt 1,6 MSEK, eller 
cirka 31,4 MSEK under avtalens 20-åriga löptider
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SOLTECH ENERGYS  
VERKSAMHET I SVERIGE
Soltech drivs av att göra bra affärer som bidrar 
till en god miljö. Bolaget har sitt ursprung från 
en innovation som föddes på KTH, Kungliga 
Tekniska Högskolan i början av 2000-talet. 
Sedan dess har bolaget utvecklat, sålt och 
installerat olika solenergilösningar och egna 
produkter.

Idag bygger Soltech en koncern inom solenergi och 
cleantech och är en helhetsleverantör med marknads-
ledande kompetens gällande energi och solteknologi. 
Strategin är kraftig tillväxt och en del i att nå detta är 
förvärv av bolag inom sol-, tak, elinstallation och fasad- 
branscherna. Ambitionen är också att växa inom ladd-
nings- och lagringslösningar samt smarta tekniska 
kombinationslösningar. På detta sätt bidrar vi till den 
gröna omställningen i samhälletoch stärker vår position 
och vårt erbjudande på marknaden.

Ambitionen är att integrera solen i vardagen och Soltech 
jobbar för att bidra till en snabbare klimatomställning 
samtidigt som värde skapas för aktieägarna.

Koncernens bolag utvecklar, säljer, installerar och opti-
merar alltifrån tak och fasader med och utan integrerade 
solceller till ladd stolpar och lagringslösningar. Genom 
att ta ansvar för hela värdekedjan, från utveckling till 
installation, kan alla former av fastigheter förvandlas till 
effektiva energiproducenter. Många kunder efterfrågar 
fortsatt traditionella solenergilösningar, inte minst inom 
B2B, och därför levereras även detta inom koncernen.

FÖRVÄRVSRESAN
Transformation av traditionella branscher är samhälls-
förändrande och Soltech omvandlar traditionella bolag 
och utvecklar dessa mot en mer modern och miljöinrik-
tad verksamhet.

I början av 2019 tog förvärvsresan fart i Soltechs svenska 
verksamhet och första året förvärvades tre bolag. Resan 
har fortsatt och under 2020 adderades åtta bolag till den 
svenska verksamheten och ytterligare fyra bolag har ad-
derats hittills under 2021. Totalt har 15 bolag förvärvats 
och Soltech har tillförts många drivna och engagerade 
entreprenörer och medarbetare som kommer skapa stor 
nytta för koncernen och våra aktieägare.

Soltech har skapat en förvärvsmodell som gynnar alla 
parter och skapar positiva effekter för miljön, dotter- 
bolag, kunder, aktieägare och koncernen i stort. Detta 
sker genom att vi säljer egna produkter, vi växer organisk 
och satsar på befintliga bolag. Men inte minst genom att 
fortlöpande förvärva fler bolag som bidrar med omsätt-
ning och vinst samt till att utveckla koncernens kompe-
tens och närvaro på marknaden.

ADVANCED SOLTECHS  
VERKSAMHET I KINA
Advanced Soltech Sweden AB (ASAB) erbjuder 
genom helägda dotterbolag i Kina kommersi-
ella kinesiska kunder elektricitet från sol- 
energi producerad på kundens eget tak.  
Erbjudandet till kunden innebär att ASAB inves-
terar 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. El 
som kunden inte köper säljs till elnätet.

Verksamheten i Kina finansieras genom lån, hittills 
främst obligationsemissioner, och eget kapital från 
ASAB och vår kinesiska partner ASP. Genom finansie-
ringen kan investerare ta del av den starka tillväxten i 
kinesisk solenergi och bidra till kraftigt minskade koldi-
oxidutsläpp. En producerad kWh solenergi i Kina ersätter 
en smutsig energimix baserad på kol med ca. 10 gånger 
högre utsläpp av växthusgaser än i Sverige.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

Advanced Solar Power Hangzhou Inc. 1 MW

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
FÖRSTA KVARTALET
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FINANSIELL ÖVERSIKT
KONCERNEN
INTÄKTER OCH RESULTAT
Januari-mars 2021
Koncernens intäkter ökade till 145,2 MSEK jämfört med 
52,8 MSEK samma period föregående år. Intäktsökning-
en uppgår till 175 %.

Under första kvartalet genomfördes tre stycken förvärv 
och dessa har under första kvartalet bidragit med 18,5 
MSEK i omsättning till koncernen. 

Koncernens rörelseresultat (EBITDA) är sämre än mot-
svarande period föregående år och uppgår till -8,3 (-1,3) 
MSEK.  Detta drivs delvis av de ökade personalkostna-
der i samband med den kraftiga expansionen men även 
av engångseffekter om -11,7 Mkr avseende inlösen av 
minoritetsandelar samt omvärdering av tilläggsköpe- 
skillingar. 

Soltech har under perioden fortsatt investera i både be-
fintliga dotterbolag och i nya förvärv vilket lett till ökade 
avskrivningar på både goodwill och solenergianläggning-
ar. Investeringarna är enligt plan och ingår som en del av 
förvärvsstrategin och utbyggnadsmålet i Kina & Sverige. 
Arbetet fortgår med att ställa om förvärvade bolag från 
traditionella bolag till solbolag och samtidigt bygga för 
fortsatt tillväxt.

Finansiella intäkter och kostnader påverkas i väsentlig 
omfattning av orealiserade valutakurseffekter från den 
kinesiska verksamheten om 40,1 (34,8) vilket påverkar 
resultatet efter finansiella poster i väsentlig grad. Planen 
är fortsatt att kostnadsoptimera och sänka finansie-
ringskostnaderna som ett led i den tilltänkta särnotering-
en av Advanced Soltech Sweden ABs aktier på Nasdaq 
First North Growth Market.

Bolaget redovisar poster av engångskaraktär med -11,7 
(0) MSEK. Kostnaden är en effekt av inlösen av minori-
tetsandelar samt omvärdering av tilläggsköpeskillingar.

Skatt och uppskjuten skatt har påverkat resultatet med 
-1,7 (-2,4) MSEK och resultatet efter skatt uppgår i perio-
den till -18,2 (-5,5) MSEK.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL 
STÄLLNING
Januari-mars 2021
Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 
31 mars 2021 till 120,8 (40,4) MSEK. Räntebärande 
skulder, uppgick per vid utgången av tredje kvartalet till 
963 (904) MSEK. I skulderna ingår bl.a. obligationslån 
upptagna i dotterbolaget Advanced Soltech Sweden AB 
(publ).

Periodens kassaflöde uppgår till -101,7 (-61,4). Kassa-
flöde har påverkats i hög utsträckning av investeringar i 
solenergianläggningar och bolagsförvärv. 

Koncernens soliditet uppgick per rapportdatum till 29 % 
(26 %).

Finansiella poster
Se not 1.

INVESTERINGAR
Januari-mars 2021
Investeringar i solenergianläggningar, inklusive påbör-
jade men ej färdigställda projekt, i ASRE uppgick vid 
utgången av första kvartalet till totalt 1 091 (985) MSEK.

Den 4 januari tillträdde Soltech 76 % av aktierna i An-
nelunds Tak AB och 52 % av aktierna i Ljungs Sedum 
Entreprenad AB. 

Soltech har den 4 januari förvärvat resterande 40 % av 
aktierna i dotterbolagen Swede Energy och Merasol för 
att skapa bästa förutsättningarna att bli en ännu större 
aktör på solenergimarknaden. Soltech äger nu 100 % av 
bägge bolagen vilket stärker erbjudandet på företags- 
och fastighetsmarknaden inom solenergi.
 
Den 1 mars förvärvades och tillträddes 100 % av aktierna i 
Provektor Sweden AB.

PERSONAL
Januari-mars 2021
Personalkostnaderna i första kvartalet uppgick till 48,1
(13,4) MSEK. Ökningen är primärt en följd av de före-
tagsförvärv som har genomförts men även ett resultat 
av investeringar och satsningar i befintlig verksamhet.

FRAMTIDSUTSIKTER
Solenergimarknaden i Sverige växer kraftigt och allt fler 
företag, offentlig sektor och privatpersoner investerar i 
solenergi. Nästa steg i utvecklingen är den byggnads- 
integrerade solenergin, som utgörs av produkter som 
fungerar både som en solenergilösning och ett bygg-
nadsmaterial. Här är Soltech bra positionerat med 
egenutvecklade och estetiskt tilltalande produkter för 
byggnadsintegrerad produktion av elektricitet.

Intresset politiskt och det allmänna stödet för solenergi 
fortsätter att öka. EU-kommissionen har föreslagit större 
satsningar än någonsin på gröna investeringar och i Sve-
rige har regeringen beslutat om ett nytt avdrag för pri-
vatpersoners installation av grön energi, som omfattar 
både solceller och laddningsmöjligheter och som trädde 
i kraft första januari 2021. Första juli höjs även kW-grän-
sen för skattskyldighet vid egenproducerad solenergi, 
från 255 kW installerad effekt till 500 kW, vilket förbättrar 
villkoren för kommersiella fastigheter. Arbetet med att 
riva hinder för större solenergiinvesteringar fortsätter, 
inte minst genom bolagets engagemang i branschfören-
ingen Svensk Solenergi.

I en expansiv bransch som solenergi sker det hela tiden 
förändringar när marknaden växer så som konkurser, 
förvärv och fusioner. Samtidigt hårdnar också kon-
kurrensen om nyckelkompetens. Soltech är aktiva på 
marknaden och har möjlighet att agera snabbt för att ta 
tillvara på den kompetens och de affärsmöjligheter som 
uppstår, delvis genom att utnyttja vår ekonomiska styrka 
och våra korta beslutsvägar. Framtidsutsikterna för 
expansion bedöms fortsatt som mycket goda. 

MODERBOLAGET
Moderbolagets intäkter under det första kvartalet upp-
gick till 2 (2,1) MSEK. 

Moderbolagets rörelseresultat (EBITDA) uppgick till
-8,4 (-4,4) MSEK under det första kvartalet. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under perioden har verksamheten i Kina köpt solpane-
ler från närstående om ca 93,4 MSEK. Transaktionerna 
har skett till marknadsmässiga villkor. I övrigt har inga 
väsentliga närstående transaktioner, utöver normala af-
färstransaktioner, skett i koncernen och i moderbolaget 
under perioden.

AKTIEN
Antalet aktieägare i Soltech Energy Sweden AB (publ) 
uppgår i i maj 2021 till drygt 65 000 st. Aktien handlas 
på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn 
SOLT (ISIN kod SE0005392537). Antalet aktier uppgick 
till 70 792 568 stycken per den 31 mars 2021. 

REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncern- redovisning (K3). Delårsrapporten har 
upprättats i enlighet med 9 kapitlet årsredovisningslagen. 
Bolag där Soltech innehar majoriteten av rösterna på bo-
lagsstämma klassificeras som dotterföretag och konsoli-
deras i koncernredovisningen.

NYCKELTAL
I Soltechs finansiella rapporter ingår både finansiella 
nyckeltal som specificeras i gällande regler för finansiell 
rapportering, alternativa nyckeltal enligt ESMA:s defi-
nition 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
Soltechs verksamhet och arbete har fortgått som vanligt 
i största möjliga utsträckning, trots restriktioner och an-
dra effekter av pandemin. Anställda har fortsatt att arbe-
tat hemifrån i den mån detta bedömts som nödvändigt 
och resandet har begränsats. Dialog med kunder och 
olika samarbetspartners har skett både via olika former 
av digital 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 inom 
den svenska verksamheten.

Vad gäller koncernens verksamhet i Kina är påverkan av 
Covid-19 större, i form av både valutakurs- och elpris-
effekter.

Effekterna på längre sikt är svårbedömda och vi följer 
utvecklingen noggrant och ser löpande över om det finns 
behov att vidta åtgärder för att möta utvecklingen. Vi har 
under första kvartalet sett en större påverkan än tidigare 
med framförallt förlängda beslutsprocesser.

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.
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Belopp i KSEK Not Kv1 2021 Kv1 2020 201231 Kv1 2021 Kv1 2020 201231

Nettoomsättning 133 043 48 174 434 140 1 959 2 131 7 852

Förändring varulager 3 375 - 2 407 - - -

Övriga rörelseintäkter 8 759 4 670 62 836 - - -

Summa intäkter 145 177 52 844 499 383 1 959 2 131 7 852

Rörelsens kostnader

Råvaror förnödenheter och handelsvaror -69 748 -30 202 -241 901 - - -1 697

Övriga externa kostnader -23 885 -10 224 -59 907 -7 236 -4 461 -19 197

Personalkostnader -48 112 -13 414 -95 455 -3 089 -1 986 -10 061

Avskrivningar och nedskrivningar -20 101 -13 409 -59 113 -3 - -3

Övriga rörelsekostnader -11 709 -321 -194 - -60 -

Rörelseresultat -28 378 -14 726 42 813 -8 369 -4 376 -23 106

Resultat från finansiella investeringar 1

Ränteintäkter och liknande resultatposter 40 65 2 015 768 655 12 333

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 387 6 754 -171 755 -2 -1 -7 393

Resultat efter finansiella poster -19 951 -7 907 -126 927 -7 603 -3 722 -18 166

Bokslutsdispositioner - - - - - -7 164

Skatt 1 772 2 391 -14 048 - - -

Periodens resultat -18 179 -5 516 -140 975 -7 603 -3 722 -25 330

Hänförligt till moderbolagets ägare -23 458 -2 510 -90 442

Minoritetsintresse 5 279 -3 009 -50 534

Resultat per aktie, SEK -0,33 -0,05 -1,30 -0,11 -0,07 -0,36

 KONCERNEN MODERBOLAGET

RESULTATRÄKNINGAR
Affärsrisker
Normala affärsrisker förekommer i alla företag och ris-
ker såsom lägre intresse för Bolagets produkter än för-
väntat, 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 tek-
nik. Det kan visa sig att kunderna föredrar konkurrenters 
system vilket även det skulle påverka Bolagets resultat 
och ställning negativt.

Globala ekonomiska förhållanden
Ändrade förutsättningar och förhållanden i den globala 
ekonomin kan ha oförutsedd inverkan på Bolagets ut-
veckling. Exempelvis påverkas Bolagets vinst av föränd-
rade förhållanden mellan den svenska och kinesiska 
valutan samt Euron liksom av olika länders energi- och 
hållbarhetspolitik. Ökade räntor lokalt eller globalt påver-
kar såväl upplåningskostnad som kunders kalkyler.

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

STYRELSENS FÖRSÄKRAN 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de 
företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 12 maj 2021 

Anna Kinberg Batra  Ninna Engberg  Göran Starkebo  

Styrelseordförande Styrelseledamot  Styrelseledamot

Frederic Telander Stefan Ölander

Styrelseledamot Verkställande direktör

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

FINANSIELL KALENDER

21-05-26  Bolagsstämma
21-08-24  Kvartal 2 rapport
21-11-09  Kvartal 3 rapport
22-02-24  Bokslutskommuniké 2021
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Belopp i KSEK Not Kv1 2021 Kv1 2020 201231 Kv1 2021 Kv1 2020 201231

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella tillgångar 44 600 64 273 42 641 - - -

Goodwill 292 219 140 325 204 303 - - -

Summa immateriella anläggningstillgångar 336 819 204 598 246 944 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar - - -

Byggnader och mark 26 405 238 - - - -

Maskiner och  inventarier 9 990 1 353 7 513 30 - 33

Solenergianläggningar 1 091 148 985 287 978 172 - - -

Summa materiella anläggningstillgångar 1 127 543 986 878 985 685 30 0 33

Finansiella anläggningstillgångar - - -

Andelar i koncernföretag - - - 467 371 335 158 311 649

Fordringar hos koncernföretag - - - 46 466 36 744 41 728

Uppskjuten skattefordran 11 670 12 388 7 858 - - -

Andra långfristiga fordringar 99 072 98 174 89 833 459 459 459

Summa finansiella anläggningstillgångar 110 741 110 562 97 691 514 295 372 361 353 836

Summa anläggningstillgångar 1 575 103 1 302 038 1 330 320 514 325 372 361 353 869

Omsättningstillgångar

Varulager

Varulager 42 594 19 394 28 483 - - -

Förskott till leverantörer 1 037 10 155 1 - 187 -

Summa varulager 43 632 29 549 28 484 0 187 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 109 092 56 026 94 532 461 6 955 521

Fordringar hos koncernföretag - - - 393 3 142 3 572

Upparbetade men ej fakturerade intäkter 37 460 18 408 17 734 - 1 827 -

Skattefordran 2 451 594 153 - - -

Övriga fordringar 24 993 29 372 22 161 1 470 332 1 493

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 41 057 2 496 29 974 3 339 2 179 1 048

Summa kortfristiga fordringar 215 054 106 896 164 554 5 663 14 435 6 634

Kassa och bank 120 781 40 430 222 488 62 023 18 687 112 648

Summa omsättningstillgångar 379 467 176 875 415 526 67 686 33 309 119 282

Summa tillgångar 1 954 571 1 478 913 1 745 846 582 011 405 670 473 151

 KONCERNEN MODERBOLAGET

BALANSRÄKNINGAR 
I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK Not Kv1 2021 Kv1 2020 201231 Kv1 2021 Kv1 2020 201231

Eget kapital och skulder

Eget kapital 571 100 385 279 539 131 442 751 248 369 404 621

Summa eget kapital 571 100 385 279 539 131 442 751 248 369 404 621

Minoritetsintresse i eget kapital 104 896 130 621 115 041 - - -

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 13 982 11 610 10 745 - - -

Garantiskulder 2 470 980 2 301 - - -

Övriga avsättningar 123 186 45 874 59 222 122 754 - 58 789

Summa Avsättningar 139 638 58 464 72 268 122 754 0 58 789

Långfristiga skulder

Checkkredit 10 478 5 901 989 - - -

Skulder till kreditinstitut 21 328 40 126 1 251 - - -

Obligationslån 893 558 797 418 882 699 - - -

Övriga skulder 37 736 41 467 45 476 - 107 396 -

Summa Långfristiga skulder 963 100 884 912 930 415 0 107 396 0

Kortfristiga skulder

Förutbetald, ej upparbetad intäkt 13 286 4 432 17 639 - - -

Skulder till koncernföretag - - - 1 800 - 3 538

Leverantörsskulder 154 272 104 632 82 154 2 013 3 167 830

Aktuella skatteskulder 14 725 5 346 14 410 84 25 72

Övriga skulder 46 428 5 855 38 850 10 905 45 259 2 557

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 52 022 29 993 50 979 1 703 1 454 2 744

Summa Kortfristiga skulder 280 733 150 258 204 032 16 505 49 905 9 741

Summa eget kapital och skulder 1 954 571 1 478 913 1 745 846 582 011 405 670 473 151

 KONCERNEN MODERBOLAGET

BALANSRÄKNINGAR  
I SAMMANDRAG FORT.
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Belopp i KSEK Not Kv1 2021 Kv1 2020 201231 Kv1 2021 Kv1 2020 201231

Löpande verksamhet

Rörelseresultat -28 378 -14 726 42 813 -8 369 -4 376 -23 106

Ej kassaflödespåverkande poster 31 968 13 410 60 140 3 - 3

Erhållen ränta och utdelning 40 65 2 015 198 655 1 058

Erlagd ränta -39 159 -28 118 -106 674 -2 -1 -236

Betald inkomstskatt -2 071 1 935 458 - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital -37 600 -27 434 -1 248 -8 170 -3 722 -22 281

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning varulager m.m. -4 099 16 552 24 897 - - -

Ökning/minskning av rörelsefordringar -14 293 37 966 -18 458 678 -2 678 605

Ökning/minskning korta skulder 51 247 -44 418 -13 856 -1 333 -919 -9 740

Kassaflöde från löpande verksamhet -4 745 -17 334 -8 665 -8 825 -7 319 -31 416

Investeringsverksamheten

Imm. anl. tillgångar - -17 354 -1 442 - - -

Materiella anl.tillg. -64 284 -22 898 -175 500 - - -36

Förvärv av dotterföretag -34 412 -11 916 -30 970 -35 530 -13 806 -43 607

Finansiella tillgångar -3 812 -11 006 0 -4 000 -3 500 -16 905

Kassaflöde från investeringsverksamheten -102 508 -63 174 -207 912 -39 530 -17 306 -60 548

Finansieringsverksamheten

   Nyemission - - 310 406 - - 161 300

   Förändring av lån 5 547 19 089 26 810 -2 270 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 547 19 089 337 216 -2 270 0 161 300

Periodens kassaflöde -101 706 -61 419 120 639 -50 625 -24 625 69 336

Ökning/Minskning av likvida medel

Likvida medel vid periodens början 222 488 101 849 101 849 112 648 43 312 43 312

Likvida medel vid periodens slut 120 782 40 430 222 488 62 023 18 687 112 648

 KONCERNEN MODERBOLAGET

KASSAFLÖDESANALYSER

Belopp i (KSEK) Aktiekapital Balanserat resultat Överkursfond Årets resultat Totalt eget kapital

Vid årets början IB 2021-01-01 3 476 -122 878 549 353 -25 330 404 621

Resultatdisposition -35 330 25 330 -10 000

Nyemission 63 45 670 45 733

Periodens resultat -7 603 -7 603

Vid periodens slut 2021-03-31 3 539 -158 208 595 023 -7 603 432 751

 MODERBOLAGET

EGET KAPITALS 
UTVECKLING UNDER ÅRET

Belopp i (KSEK) Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet 
eget kapital

Omräknings- 
reserv

Balanserade 
vinstmedel 
inklusive  

årets resultat

Summa
Innehav utan 

bestämmande  
inflytande

Summa eget 
kapital

Vid årets början IB 2021-01-01 3 476 520 727 -19 716 -80 396 424 091 115 041 539 132

Årets resultat -23 458 -23 458 5 279 -18 179

Transaktioner med minoriteten -2 069 -2 069 -27 518 -29 587

Omräkningsdifferenser 21 908 21 908 21 908

Nyemission 63 45 670 45 733 45 733

Insatt kapital minoritetInsatt kapital minoritet 00 12 09412 094 12 09412 094

Vid periodens slut 2021-03-31 3 539 564 328 2 192 -103 855 466 204  104 896 571 100

 KONCERNEN
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(KSEK) Kv1 2021 Kv 1 2020

Ränteintäkter 40 65

Valutaeffekter av utländska fordringar och skulder 40 772 34 873

Räntekostnader m.m. -32 385 -28 117

8 427 6 821

 

 KONCERNEN

NOT 1. FINANSIELLA POSTER

NOT 2. DEFINITIONER AV NYCKELTAL
Samtliga intäkter, inklusive förändring av pågående
arbeten.

Ökning av totala intäkter jämfört med samma
period föregående år.

Bruttovinst i procent av totala intäkter.

Rörelseresultatet inklusive avskrivningar på anlägg-
ningstillgångar och goodwill.

Rörelseresultatet exklusive avskrivningar på anlägg-
ningstillgångar och goodwill.

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Antalet utestående aktier vid periodens slut, 
exklusive utestående optioner. 

Genomsnitt av utestående aktier under perioden, 
exklusive utestående optioner.

Antal utestående aktier efter tilldelning och utnytt-
jande av utestående optioner vars emissionskurs 
understiger periodens genomsnittliga börskurs. 

Periodens resultat efter skatt, minskat med minorite-
tens andel / utestående antal aktier vid periodens slut.

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

Beslutad och / eller utbetald utdelning för perioden.

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

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Soltech Energy Sweden AB (publ)
Tegnérgatan 1

111 40 Stockholm
08-425 03 150

info@soltechenergy.com
soltechenergy.com
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