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Januari – december 2021
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 46,9 

(6,7) MSEK.

• Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till  
-1,0 (0,7) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten  
uppgick till -5,2 (2,7) MSEK.

• Periodens kassaflöde uppgick till 8,2 (2,2) MSEK.

• Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna.

Väsentliga händelser under perioden  
januari – december 2021

• Sun4Energy Group AB godkändes för notering  
på NGM Nordic SME.

• I samband med noteringen genomförde Bolaget  
en spridningsemission om 14 MSEK.

• Första handelsdag på Nordic SME var den  
26 november 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Sun4Energy Group AB har ingått avtal om att för-
värva 100 procent av aktierna i Atum Energi AB, för 
ett sammanlagt belopp om cirka 7,5 MSEK exklusive 
tilläggsköpeskilling. Tillträde av förvärvet skedde  
1 april 2022. 

• Sun4Energy Group AB tillförs 5 MSEK genom riktad 
nyemission till ett fåtal nya och befintliga investe-
rare. 

• Sun4Energy har öppnat kontor i Motala och  
Kramfors. 

• Det går i nuläget inte att bedöma omfattningen av 
eventuella effekter av det pågående kriget i Europa. 
Styrelsen och VD följer aktivt utvecklingen för att 
kunna vidta åtgärder för att begränsa effekten.

Perioden i korthet

2021 
jan-dec

2020 
aug-dec

Rörelseintäkter, KSEK 47 594 7 006

Rörelseresultat (EBIT), KSEK -1 041 731

Soliditet, % 59,0 14,5

Eget kapital, KSEK 17 078 1 058

Antal aktier, periodens utgång 4 262 000 1 000

Antal aktier, genomsnitt 2 591 082 1 000

Resultat per aktie, SEK -0,19 582,75

Kassa och bank, KSEK 10 443 2 197

Medelantalet anställda 23 10

Koncernens nyckeltal

* Finansiella siffror i parentes under ”Januari - december 2021” avser hela räkenskapsåret 2020,  
som inleddes i och med koncernens grundande den 25 augusti 2020.

** Justerat för aktiesplit 2000:1 och enligt datum för registreringar hos Bolagsverket.

Sun4Energy Group AB

Org.nr 559268-2255

Styrelsen och verkställande direktören för Sun4Energy Group AB avger följande årsredovisning  

och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas  

alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar, batterilösningar och elbilsladdare  

till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter 

samtliga moment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning till största del 

med interna resurser. Målet är att bidra med lösningar till kunden som påskyndar övergången  

till effektiva och fossilfria energilösningar. Sun4Energy finns representerade på flera orter och 

kan erbjuda sina tjänster i stora delar av Sverige med kontor i Stockholm, Örebro, Strömstad, 

Motala, Arvika och Kramfors. Koncernen har egna certifierade projektörer, elektriker och 

installatörer.

Kort om Sun4Energy Group AB
– Förnybar energi för en ljusare framtid
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Året 2021 har varit ett väldigt spännande och händelserikt år med framförallt börs- 

noteringen på NGM Nordic SME. Operativt sett har året varit lyckat med förvärvet av 

Delabglava AB i Värmland och förvärvet av de sista 49% av Sun4Energy Stockholm, 

kraftfull organisk tillväxt i samtliga regioner och flera lyckade rekryteringar inom både 

sälj och montage. Vi har genomfört flera stora kommersiella projekt samt hundratals 

villainstallationer. Området Elbilsladdning har fortlöpt enligt plan under året och ökar 

kraftfullt. Detta område ser jag som ett spännande tillväxtområde för koncernen, där vi 

har potential att ta stora marknadsandelar. 

Som VD är jag både stolt och imponerad av våra dedikerade medarbetare som bidragit 

till vår framgångsrika etablering av Sun4Energy. Organisationen har följt den plan vi 

satt upp för verksamhetsåret 2021, mycket tack vare en stark tillväxt under det tredje 

och fjärde kvartalet. Vår expansionsresa fortsätter med både organisk tillväxt och via 

förvärv.

Vårt försäljningsteam har slagit alla rekord och vi gick in i 2022 med en orderstock på 

drygt 20 miljoner. 

Sun4Energy Group bedriver verksamhet på fyra orter i Sverige. Vi har även dotterbolaget 

Sun4Energy Sales som ansvarar för den gemensamma försäljningen inom koncernen. 

Rekrytering av nya säljare till samtliga kontor pågår för fullt och vårt mål är att till som-

maren ha tio säljare på privatsidan och två kommersiella säljare för att stödja befintlig 

verksamhet.

Som VD och koncernchef är jag mycket nöjd med vårt ekonomiska resultat. Räknar man 

bort kostnader av engångskaraktär som är hänförda till vår börsnotering följer vi vår 

plan både i omsättning och lönsamhet. 

Vi har under 2021 lagt energi på att stärka vårt varumärke med ny hemsida, annon-

sering, profilering i sociala medier m.m. Målet med det stärkta varumärket är att öka 

försäljningen, stärka vår roll i branschen 

och stödja kommande rekryteringar. Jag 

är övertygad om att ett starkt varumärke 

kommer att förenkla rekrytering, försälj- 

ningen och skapa möjligheter för  

intressanta partnerskap. 

VD har ordet

Vår resa har bara börjat!

Mattias Leijon, 

VD och koncernchef



5Års- och koncernredovisning 2021 – Sun4Energy Group AB

Information om verksamheten
Sun4Energy Group AB, org. nr 559268-2255, bildades 
den 24 augusti 2020 och registrerades den 25 augusti 
2020. Nuvarande företagsnamn registrerades den 26 
september 2020. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebo-
lag. Styrelsen har sitt säte i Örebro kommun. Bolagets 
registrerade adress är Sun4Energy Group AB, Skjut- 
banevägen 11, 703 69 Örebro. Bolagets verksamhet är 
att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Koncernen ”Sun4Energy” består av moderbolaget Su-
n4Energy Group AB som vid årsskiftet 2021 bedrev
verksamhet via 5 dotterbolag. Dotterbolagen framgår i 
not 18 i årsredovisningen. Sun4Energy Group ABs aktien 
är listad på NGM Nordic SME sedan den 26 november 
2021 och handlas under kortnamnet SUN4. 

Sun4Energy är medlem i branschföreningen Svensk 
Solenergi.

Affärsidé
Koncernens affärsidé är att designa, installera och drift-
sätta solcellsanläggningar och batterilösningar och el-
bilsladdare, både AC- och DC-laddare, till privatpersoner, 
företag och kommuner. Målet är att bidra med lösningar 
till kunden som påskyndar övergången till effektiva och 
fossilfria energilösningar. Produkterna och tjänsterna 
bidrar till den nödvändiga energiomställningen samtidigt 
som den sänker driftkostnaderna för kunden.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Sun4Energy Group godkänns för notering på NGM 
Nordic SME, i samband med notering genomförs en
spridningsemission om 14 MSEK. Första handelsdag på 
NGM Nordic SME var 26 november.

Under räkenskapsåret har Sun4Energy förvärvat 1 st 
bolag, Delabglava AB och tillträtt 100 % av aktierna i 
Sun4energy Stockholm AB. 

Camilla Sundström valdes av årsstämman som hölls 
under 2021 till ny styrelseordförande.

Mentor
Augment Partners AB, tel +46 8-604 22 55,  
info@augment.se, är Bolagets Mentor i enlighet med 
regelverket för NGM Nordic SME.

Förväntad framtida utveckling samt  
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Sun4Energy avser att bibehålla målet om kraftfull 
tillväxt både genom organisk tillväxt och genom den 
förvärvsstrategi som Bolaget presenterat. Förvärv ska 
genomföras när synergier förväntas föreligga mellan 
Bolaget och entreprenören samt för att skapa en geo-
grafisk utbredning.

Kandidaterna för ett eventuellt förvärv är bolag som 
har lika höga kvalitetsmål och samsyn gällande 100% 
kundnöjdhet. Bolaget har som mål att via förvärv och 
organisk tillväxt nå en bra strategisk och geografisk 
täckning fram till 2025. Detta ligger till grund för en 
ansenlig tillväxt i Bolaget framgent. Målsättningen är 
att bli ledande solcellsbolaget i Sverige inom kvalitet 
och kundnöjdhet.
 
Omvärldsläget innebär utmaningar för hela energimark-
naden. Efterföljande leveransproblem från pandemin 
och det geopolitiska läget har skapat en turbulent 
råvarusituation med stigande priser och brist på kom-
ponenter. Hela marknaden har därav drivits med osäkra 
leveranser pga längre ledtider. Bolaget har tacklat 
denna utmaning genom att ha byggt upp ett strategiskt 
centrallager i Örebro för att både kunna säkra material 
och jämna utfluktuationerna i utbudet samt säkerställa 
service och kvalitet ut mot kund.
 
Tack vare den stora efterfrågan och kraftiga tillväxten 
i branschen är det är idag brist på erfaren och kom-
petent personal för att klara att möta den kraftiga 
efterfrågan på energilösningar.

Hållbarhetsupplysningar 
Riksdagen godkände i december 2020 ett nytt avdrag - 
Grönt Teknik avdraget. Avdraget dras direkt på kundens 
faktura och kan nyttjas av privatpersoner. Grönt Teknik 
avdrag kan även göras vid installation för energilag-
ringslösningar och ladd-infrastruktur för elfordon. 

Första juli förbättrades villkoren för kommersiella fastig-
heter då kW-gränsen för skattskyldighet vid egenprodu-
cerad solenergi höjdes frön 255 kW installerad effekt till 
500 kW. Sedan 2015 finns även en skattereduktion på 
60 öre per såld kWh för mikroproducenter.

Förvaltningsberättelse
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Ägarförhållanden
Namn  Kapital  Röster
Mattias Leijon  19,94%  19,94%
Mattias Thorsén  19,94%  19,94%
Johan Laurin  6,57%  6,57%
Per Norrthon  6,48%  6,48%
Hans-Christer Fischer  5,63%  5,63%
NV Strömstad AB  5,49%  5,49%
Jan Stefan Nydahl  1,98%  1,98%
Nordnet Pensionsförsäkring AB  1,74%  1,74%
Avanza pensionsförsäkringsbolaget  1,58%  1,58%
Thomas Karlsson  1,41%  1,41%

2021 2020

KONCERNEN

Nettoomsättning 46 923 6 729

Resultat efter finansiella poster -1 056 724

Soliditet i % 59 14

Rörelsemarginal i % -2 10

Avkastning på eget kapital i % -6 68

Eget kapital 17 078 1 058

Antal aktier, periodens utgång 4 262 000 1 000

Antal aktier, genomsnitt 2 591 082 1 000

Resultat per aktie, SEK -0,19 583,00

Kassa och Bank 10 443 2 197

Balansomslutning 28 939 7 302

Medelantal anställda 23 10

MODERBOLAGET

Nettoomsättning 811 40

Resultat efter finansiella poster -1 585 4

Soliditet i % 88 3

Rörelsemarginal i % -128 6

Avkastning på eget kapital i % -9 15

Eget kapital 17 751 27

Kassa Bank 8 111 40

Balansomslutning 20 263 962

Medelantal anställda 1 0

FLERÅRSÖVERSIKT (KSEK)
(5 mån)

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Antal aktier, genomsnitt har justerats för aktiesplit 2000:1 och enligt datum för registreringar hos Bolagsverket.
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Aktie- 
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat
Minoritets- 

intresse Totalt

KONCERNEN

Belopp vid årets ingång 25 000 439 638 593 485 1 058 123

Nyemission 656 920 20 206 080 20 863 000

Emissionskostnader -2 155 131 -2 155 131

Justering anskaffningsvärde för dotterbolag 48 000 48 000

Förändring koncernstruktur -1 338 765 -581 235 -1 920 000

Övriga justeringar 6 021 6 021

Årets resultat -905 315 83 305 -822 010

Belopp vid årets utgång 681 920 18 050 949 -1 750 421 95 555 17 078 003

Aktie- 
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat Totalt

MODERBOLAGET

Belopp vid årets ingång 25 000 2 374 27 374

Nyemission 656 920 20 206 080 20 863 000

Disposition enligt beslut av  
årets årsstämma: 2 374 -2 374 0

Emissionskostnader -2 155 131 -2 155 131

Årets resultat -984 740 -984 740

Belopp vid årets utgång 681 920 18 050 949 2 374 -984 740 17 750 503
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel…

Balanserad vinst 2 374

Överkursfond 18 050 949

Årets förlust -984 740

17 068 583

…disponeras så att i ny räkning överföres

17 068 583

17 068 583

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande  
resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Not
2021-01-01 
-2021-12-31

2020-08-25 
-2020-12-31

Nettoomsättning 46 923 088 6 728 870

Övriga rörelseintäkter 670 531 276 675

47 593 619 7 005 545

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -30 657 116 -4 459 219

Övriga externa kostnader 1, 2 -7 193 062 -528 115

Personalkostnader 3 -10 110 396 -1 178 491

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -555 038 -89 773

Övriga rörelsekostnader -119 144 -18 839

-48 634 756 -6 274 437

Rörelseresultat -1 041 137 731 108

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 136 974

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -15 484 -8 322

-15 348 -7 348

Resultat efter finansiella poster -1 056 485 723 760

Resultat före skatt -1 056 485 723 760

Skatt på årets resultat 6 234 473 -141 007

Årets resultat -822 010 582 753

Hänförligt till moderföretagets aktieägare -905 315 439 638

Hänförligt till minoritetsintresset 83 305 143 117

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(5 mån)
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Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 7 2 699 838 779 491

2 699 838 779 491

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 8 400 10 800

Inventarier, verktyg och installationer 9 536 528 237 898

544 928 248 698

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 10 600 000 0

600 000 0

Summa anläggningstillgångar 3 844 766 1 028 189

Omsättningstillgångar

Varulager m.m

Råvaror och förnödenheter 3 280 111 928 231

3 280 111 928 231

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 262 695 2 575 537

Övriga fordringar 410 223 181 866

Upparbetad, ej fakturerad intäkt 6 010 174 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 687 703 391 121

11 370 795 3 148 524

Kassa och bank 10 443 037 2 196 879

Summa omsättningstillgångar 25 093 943 6 273 634

SUMMA TILLGÅNGAR 28 938 709 7 301 823

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 12

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 681 920 25 000

Övrigt tillskjutet kapital 18 050 949 0

Annat eget kapital inklusive årets resultat -1 750 421 439 638

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 16 982 448 464 638

Eget kapital hänförligt till miniritetsintresset

Eget kapital hänförligt till miniritetsintresset 95 555 593 485

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresset 95 555 593 485

Summa eget kapital 17 078 003 1 058 123

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 14 238 113 31 376

238 113 31 376

Långfristiga skulder

Övriga skulder 15 0 150 000

0 150 000

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 31 988 30 000

Leverantörsskulder 4 462 907 2 902 303

Aktuell skatteskulder 483 537 191 704

Övriga skulder 4 547 594 2 554 373

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 2 096 567 383 944

11 622 593 6 062 324

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 938 709 7 301 823

KONCERNENS BALANSRÄKNING 
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Not
2021-01-01
-2021-12-31

2020-08-25
-2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -1 056 482 723 760

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 17 555 038 89 773

Betald skatt -17 172 82 073

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

-518 616 895 606

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager och pågående arbeten -1 398 706 -928 231

Förändring kundfordringar -4 493 783 -2 575 539

Förändring av kortfristiga fordringar -5 428 409 -572 987

Förändring leverantörsskulder 4 267 535 2 902 303

Förändring av kortfristiga skulder 2 410 128 2 968 317

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -5 161 851 2 689 469

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -122 454 -248 698

Investeringar i dotterbolag -5 972 000 -779 491

Anskaffad kassa vid förvärv 794 594 510 599

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 299 860 -517 590

Finansieringsverksamheten  

Nyemission 18 707 869 25 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 707 869 25 000

Årets kassaflöde 8 246 158 2 196 879

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 2 196 879 0

Likvida medel vid årets slut 10 443 037 2 196 879

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(5 mån)
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Not
2021-01-01
-2021-12-31

2020-08-25
-2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 811 296 40 000

Övriga rörelseintäkter 0 20 000

811 296 60 000

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 1,2 -1 356 590 -56 334

Personalkostnader 3 -489 124 0

 -1 845 714 -56 334

Rörelseresultat -1 034 418 3 666

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 4 -550 000 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -322 0

-550 322 0

Resultat efter finansiella poster -1 584 740 3 666

Resultat före skatt -1 584 740 3 666

Skatt på årets resultat 6 600 000 -1 292

Årets resultat -984 740 2 374

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(5 mån)
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Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 7 390 750 918 750

Uppskjuten skattefordran 10 600 000 0

7 990 750 918 750

Summa anläggningstillgångar 7 990 750 918 750

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 3 761 590 4 500

Övriga fordringar 393 365 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 5 494 0

4 160 449 4 500

Kassa och bank 8 111 349 40 437

Summa omsättningstillgångar 12 271 798 44 937

SUMMA TILLGÅNGAR 20 262 548 962 687

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
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Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 12,13

Bundet eget kapital

Aktiekapital 681 920 25 000

681 920 25 000

Fritt eget kapital

Fri överkursfond 18 050 949 0

Balanserad vinst eller förlust 2 374 0

Årets resultat -984 740 2 374

17 068 583 2 374

Summa eget kapital 17 750 503 27 374

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 733 442 743

Skulder till koncernföretag 12 847 0

Aktuella skatteskulder 0 1 292

Övriga skulder 1 493 856 889 278

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 271 900 45 000

Summa kortfristiga skulder 2 512 045 936 313

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 262 548 963 687

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING



16Års- och koncernredovisning 2021 – Sun4Energy Group AB

Not
2021-01-01
-2021-12-31

2020-18-25
-2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -1 034 740 3 666

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 17 -550 000 0

Betald skatt -1 292 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital

-1 586 032 3 666

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kundfordringar -3 761 590 0

Förändring av kortfristiga fordringar -394 359 -4 500

Förändring av leverantörsskulder 745 546 743

Förändring av kortfristiga skulder 831 478 934 278

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 164 957 934 187

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -6 472 000 -918 750

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 472 000 -918 750

Finansieringsverksamheten  

Nyemission 18 707 869 25 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 707 869 25 000

Årets kassaflöde 8 070 912 40 437

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 40 437 0

Likvida medel vid årets slut 8 111 349 40 437

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(5 mån)



17Års- och koncernredovisning 2021 – Sun4Energy Group AB

Noter

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och

kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster  

och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i

den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker

som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Pågående tjänsteuppdrag

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material

levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt.

Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt

redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad.

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma

period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld,

vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade

beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive

färdigställandegrad, så kallad successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen

genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter.

När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga

uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna  

på balansdagen.

Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt

endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas

av beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala  

uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten som en kostnad omgående i

resultaträkningen.



18Års- och koncernredovisning 2021 – Sun4Energy Group AB

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters

identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.

Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade

nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterföretag

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt

eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och

därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska

fördelar.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för

förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över

dotterföretaget. För årets förvärv har man avrundat till närmsta månadsbryt. Det är vår uppfattning att

detta inte leder till väsentliga avvikelser i koncernredovisningens balans eller resultat.

Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och nettotillgångar i koncernredovisningen

hänförliga till egetkapitalinstrument som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av

moderföretaget.

Minoritetsintresse redovisas i koncernens balansräkning som en särskild post inom koncernens egna

kapital. Redovisningen tar sin utgångspunkt i koncernen som en enhet enligt den så kallade enhetsteorin.

Samtliga tillgångar som koncernen har bestämmande inflytande över inkluderas i koncernens

balansräkning, även de som delvis har andra ägare. Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas

separat som minoritetsandel.

Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

Transaktioner mellan koncernföretag

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade

vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen

motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.

Goodwill

Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än  

värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna

goodwillen som en tillgång i balansräkningen.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
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Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 5 år

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera

ekonomiska fördelar.

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när

bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen

när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i

stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från

balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I

anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella

kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som

förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för

transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid

förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet

och det belopp som ska återbetalas.

Leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella

leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på

balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med

försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då

underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i

eget kapital.
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Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs

inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per

balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.

Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder

och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive

skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med

ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av

förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten

skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag

redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga

överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna

skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret

eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst

men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.

Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och

ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en

skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare

händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där 

fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa

avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de

tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Aktieägartillskott

I balansräkning ÅRL redovisas lämnade aktieägartillskott hos det ägande företaget under rubriken
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Finansiella anläggningstillgångar i posten Andelar i koncernföretag. Mottagande företag redovisar erhållna

aktieägartillskott under rubriken Eget kapital i posten Balanserad vinst eller förlust.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker

och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har

en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i

investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Nettoomsättning avser rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt inäktskorrigerinar.

Soliditet, %

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Rörelsemarginal, %

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Avkastning på eget kapital, %

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Resultat per aktie

Nettointäkter minus utdelningar dividerad med viktat medelvärde för utestående aktier.

Antal aktier i genomsnitt

Genomsnittligt antal aktier är vägt antal utestående aktier under året efter återköp av egna aktier.

Medelantal anställda

Summan av antalet arbetade timmar dividerad med normal årsarbetstid.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens

bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen

görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,

som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de

redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det

verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden

ses över regelbundet.

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna

innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder

under nästa räkenskapsår.
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NOT 1 OPERATIONELL LEASING

2021
2020-08-25
2020-12-31

KONCERNEN
Operationell leasing förekommer för bilar och  
transportfordon samt lokalhyra.

Kostnadsförda leasingavgifter avseende  
operationella leasingavtal

Ska betalas inom 1 år 1 470 080 136 668

Ska betalas inom 1-5 år 7 350 402 683 339

Ska betalas senare n 5 år 0 0

8 820 482 820 007

Räkenskapsårets leasingavgifter

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 1 470 080 136 668

1 470 080 136 668

MODERBOLAGET

Kostnadsförda leasingavgifter avseende 
operationella leasingavtal

Ska betalas inom 1 år 4 029 0

Ska betalas inom 1-5 år 20 145 0

Ska betalas senare n 5 år 0 0

24 174 0

Räkenskapsårets leasingavgifter

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 4 029 0

4 029 0
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NOT 2 ARVODE TILL REVISORER

KONCERNEN

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande  

direktörens förvaltning, 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.

2021
2020-08-25
2020-12-31

Grant Thornton Sweden AB

Revisionsuppdrag 582 063 45 000

582 063 45 000

MODERBOLAGET

Grant Thornton Sweden AB

Revisionsuppdrag 190 152 20 000

190 152 20 000

NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2021
2020-08-25
2020-12-31

KONCERNEN

Medelantalet anställda

Kvinnor 2 0

Män 21 10

23 10

Löner och andra ersättningar samt sociala  
kostnader inklusive pensionskostnader

Löner och andra ersättningar 5 670 560 529 524

Sociala kostnader och pensionskostnader 2 107 606 266 088

(varav pensionskostnader) (371 349) (75 811)

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 1 369 989 291 401

Sociala kostnader och pensionskostnader till  
styrelse och VD

587 945 91 478

Totala löner, andra ersättningar,  
sociala kostnader och pensionskostnader

9 736 100 1 178 491

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 9,5 % 0 %

Andel män i styrelsen 90,5 % 100 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %

I sociala kostnader och pensionskostnader till styrelse och VD avser 155 169 (21 955)
pensionskostnader
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2021
2020-08-25
2020-12-31

MODERBOLAGET

Medelantalet anställda

Män 1 0

1 0

Löner och andra ersättningar samt  
sociala kostnader inklusive pensionskostnader

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 355 704 0

Sociala kostnader och pensionskostnader till  
styrelse och VD

112 711 0

(varav pensionskostnader) (0 0)

Totala löner, andra ersättningar,  
sociala kostnader och pensionskostnader

468 415 0

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 50 % 0%

Andel män i styrelsen 50 % 100%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100% 100%

I moderbolaget ingår endast lön för verkställande direktör i 3 månader

NOT 4 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2021
2020-08-25
-2020-12-31

KONCERNEN

Övriga ränteintäkter 136 974

136 974

MODERBOLAGET

Årets nedskrivning -550 000 0

-550 000 0
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NOT 5 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2021
2020-08-25
-2020-12-31

KONCERNEN

Övriga räntekostnader -15 484 -8 322

-15 484 -8 322

MODERBOLAGET

Övriga räntekostnader -322 0

-322 0

NOT 6 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

% 2021 2020

KONCERNEN

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt 20,60 -270 113 -109 631

Förändring av uppskjuten skatt 504 586 -31 376

Totalt redovisad skatt 234 473 -141 007

Avstämning av effektiv skatt
redovisat resultat före skatt -1 056 482 723 760

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 217 635 -154 885

Skatteeffekt från dotterbolag  
utan koncernbidragsrätt 27,17 -287 049 0

Ej avdragsgilla kostnader -1,16 16 936 0

Avdragsgilla kostnader  
som inte ingår i resultatet 42,04 -444 145 0

Temporär skillnad avseende obesk. reserver -9,03 95 415 -31 376

Temporär skillnad avseende underskottsavdrag -56,79 600 000 0

Övrigt -3,38 35 681 45 254

Redovisad effektiv skatt 234 473 -141 007
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% 2021 2020

MODERBOLAGET

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt 20,6 0 1 292

Förändring av uppskjuten skatt 600 000 0

Totalt redovisad skatt 600 000 1 292

Avstämning av effektiv skatt
redovisat resultat före skatt -1 584 740 3 666

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 326 456 -785

Ej avdragsgilla kostnader -7,52 119 227 -507

Avdragsgilla kostnader  
som inte ingår i resultatet 28,03 -444 145 0

Temporär skillnad avseende underskottsavdrag 37,86 600 000 0

Övrigt 0,10 -1 538 0

Redovisad effektiv skatt 600 000 -1 292

NOT 7 GOODWILL

2021-12-31 2020-12-31

KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden 821 786

Inköp 2 316 338 821 786

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 138 124 821 786

Ingående avskrivningar -42 295

Årets avskrivningar -395 991 -42 295

Utgående ackumulerade avskrivningar -438 286 -42 295

Utgående redovisat värde 2 699 838 779 491
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NOT 8 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

2021-12-31 2020-12-31

KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden 11 100

Inköp 11 100

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 100 11 100

Ingående avskrivningar -300

Årets avskrivningar -2 400 -300

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 700 -300

Utgående redovisat värde 8 400 10 800

NOT 9 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2021-12-31 2020-12-31

KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden 285 076

Inköp 944 043 285 076

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 229 119 285 076

Ingående avskrivningar -47 178

Avskrivningar förvärv -488 766

Årets avskrivningar -156 647 -47 178

Utgående ackumulerade avskrivningar -692 591 -47 178

Utgående redovisat värde 536 528 237 898

I årets inköp ingår förvärvade ingående balanser från Delabglava.
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NOT 10 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

2021-12-31 2020-12-31

KONCERNEN

Hänförlig till temporära skillnader för underskott 600 000 0

600 000 0

MODERBOLAGET

Hänförlig till temporära skillnader för underskott 600 000 0

600 000 0

NOT 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2021-12-31 2020-12-31

KONCERNEN

Hyra 81 086 65 094

Leasing 510 179 74 385

Försäkring 30 062 16 349

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 66 376 235 293

687 703 391 121

MODERBOLAGET

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 494 0

5 494 0
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NOT 12 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Aktie- 
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat
Minoritets- 

intresse Totalt

KONCERNEN

Belopp vid årets ingång 25 000 439 638 593 485 1 058 123

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

Nyemission 656 920 20 206 080 20 863 000

Emissionskostnader -2 155 131 -2 155 131

Justering anskaffningsvärde för dotterbolag 48 000 48 000

Förändring koncernstruktur -1 338 765 -581 235 -1 920 000

Övriga justeringar 6 021 6 021

Årets resultat -905 315 83 305 -822 010

Belopp vid årets utgång 681 920 18 050 949 -1 750 421 95 555 17 078 003

Aktie- 
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat Totalt

MODERBOLAGET

Aktiernas kvotvärde uppgår till 0,16kr (25kr)
Antal aktier: 4 262 000

Belopp vid årets ingång 25 000 2 374 27 374

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

Balanseras i ny räkning 2 374 -2 374 0

Nyemission 656 920 20 206 080 20 863 000

Emissionskostnader -2 155 131 -2 155 131

Årets resultat -984 740 -984 740

Belopp vid årets utgång 681 920 18 050 949 2 374 -984 740 17 750 503
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NOT 13 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

2021-12-31

MODERBOLAGET

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst 2 374

Överkursfond 18 050 949

Årets förlust -984 740

17 068 583

Disponeras så att i ny räkning överföres 17 068 583

17 068 583

NOT 14 AVSÄTTNINGAR

2021-12-31 2020-12-31

KONCERNEN

Uppskjuten skatteskuld

Belopp vid årets ingång 31 376 0

Hänförligt till periodiseringsfond 206 737 31 376

238 113 31 376

NOT 15 LÅNGFRISTIGA SKULDER

2021-12-31 2020-12-31

KONCERNEN

Långfristiga skulder som förfaller inom 1-5 år 0 150 000

0 150 000
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NOT 16 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2021-12-31 2020-12-31

KONCERNEN

Upplupna löner 1 006 982 168 713

Upplupna sociala avgifter 307 877 53 010

Upplupen ränta 0 5 367

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 781 708 156 854

2 096 567 383 944

MODERBOLAGET

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 271 900 45 000

271 900 45 000

NOT 17 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

2021-12-31 2020-12-31

KONCERNEN

Ej kassaflödespåverkande poster

Avskrivningar för immateriella och materiella
anläggningstillgångar 555 038 89 773

555 038 89 773

MODERBOLAGET

Ej kassaflödespåverkande poster

Nedskrivning av andelar i dotterbolag -550 000 0

-550 000 0
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NOT 18 SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal 
andelar

Bokfört 
värde

MODERBOLAGET

Namn

Sun4Energy Örebro AB 100% 100% 50 400 000

Sun4Energy i Strömstad AB 100% 100% 500 50 000

Sun4Energy Stockholm AB 100% 100% 500 2 828 000

Sun4Energy Sales AB 51% 51% 128 12 750

Delabglava 100% 100% 1 000 4 100 000

7 390 750

Org.nr Säte

Sun4Energy Örebro AB 559040-2458 Örebro

Sun4Energy i Strömstad AB 559215-0683 Örebro

Sun4Energy Stockholm AB 559177-9177 Täby

Sun4Energy Sales AB 559288-6294 Örebro 

Delabglava 556365-0786 Arvika

NOT 19 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

MODERBOLAGET

Sun4Energy Group AB har ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Atum Energi AB, för ett sam-

manlagt belopp om cirka 7,5 MSEK exklusive tilläggsköpeskilling. Tillträde av förvärvet skedde 1 april 2022.

Sun4Energy Group AB tillförs 5 MSEK genom riktad nyemission till ett fåtal nya och befintliga investerare.

Sun4Energy har öppnat kontor i både Motala och Kramfors.

Det går i nuläget inte att bedöma omfattningen av eventuella effekter av det pågående kriget i Europa. 

Styrelsen och VD följer aktivt utvecklingen för att kunna vidta åtgärder för att begränsa effekten.

NOT 20 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2021-12-31 2020-12-31

KONCERNEN

Styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser.

Företagsinteckning 1 200 000 500 000

1 200 000 500 000

MODERBOLAGET

Företaget har inga ställda säkerheter och styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser.
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med  

årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har  

tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Örebro

Camilla Sundström 

Ordförande

Per Norrthon

Styrelseledamot

Therese Grahn 

Styrelseledamot

Mattias Leijon

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats

Grant Thornton Sweden AB

Charlotta Ekman

Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Sun4Energy Group AB 
Org.nr. 559268-2255 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Sun4Energy Group AB för år 2021. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 5-35 
i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen, och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 
1-4. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 

väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder 
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som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Sun4Energy Group AB för år 2021 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 

och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Örebro den                 

 

Grant Thornton Sweden AB 

 

 

Charlotta Ekman 

Auktoriserad revisor 
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