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▪  Koncernens intäkter i kvartalet uppgick till 565,8  
 (163,3) MSEK. En ökning med 247 %. Av intäkterna  
 beror 288 MSEK på särnoteringen av Advanced Soltech  
 Sweden AB (”ASAB”) då det vid avyttringen uppstått  
	 ett	ej	kassaflödespåverkande	omvärderingsresultat.		
 Exklusive denna effekt uppgick totala intäkter från  
 rörelsen till 277,8 MSEK.

▪ Intäkterna i den svenska verksamheten ökade till  
 266,6 (56,4) MSEK, en ökning med 373 %.

▪ Intäkterna i den kinesiska verksamheten uppgick till 
 11,2 MSEK. Verksamheten i Advanced Soltech  
 Sweden AB (”ASAB”) konsolideras endast fram till 29 
 oktober 2021, för resterande del av kvartalet redo- 
 visas ASAB enligt kapitalandelsmetoden. Resultatet  
 för perioden 30 oktober – 31 december uppgick till  
 1,8 MSEK och redovisas under rubriken resultat från  
 andelar i intresseföretag.

▪ Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) upp- 
 gick till 267,3 (14,6) MSEK. Ökningen var ett resultat  
 av särnoteringen av ASAB.

▪ Koncernens rörelseresultat (EBIT) utvecklades positivt  
 till 166,3 (-1,2) MSEK. EBIT har påverkats av särnote- 
 ringen av Advanced Soltech där det uppstått ett ej  
	 kassaflödespåverkande	omvärderingsresultat	om	288 
  MSEK. EBIT är också påverkat av ökade av- och ned- 
 skrivningar på goodwill som ett direkt resultat av  
 genomförda förvärv samt genomförda omstrukture- 
 ringar och omvärderingar av goodwill.

▪ Periodens resultat efter skatt uppgick till 138,2 (-80,4)  
 MSEK. Resultatet i kvartal fyra har påverkats negativt  
	 av	orealiserade,	ej	kassaflödespåverkande,	kursdif-	
 ferenser i den kinesiska verksamheten med -7,7  
 (-29,2) MSEK.

▪ Periodens	kassaflöde	från	den	löpande	verksam-	
 heten uppgick till -31 (-30,5) MSEK. 

▪ Periodens	kassaflöde	för	koncernen	uppgick	till		
	 -157,2	(27,2)	MSEK.	Periodens	kassaflöde	har	bland		
 annat påverkats av förvärv av dotterbolag, inves- 
 teringar i anläggningstillgångar samt särnotering av  
 Advanced Soltech.

▪ Resultat per aktie uppgick till 1,55 (-0,71) SEK. 

▪ Ingen utdelning föreslås.

▪  Koncernens intäkter för året uppgick till 1 239,8  
 (499,4) MSEK. En ökning med 148 %. Av intäkterna  
 beror 288 MSEK på särnoteringen av Advanced Sol- 
 tech Sweden AB (”ASAB”) då det vid avyttringen  
	 uppstått	ett	ej	kassaflödespåverkande	omvärderings-	
 resultat. Exklusive denna effekt uppgick totala intäkter  
 från rörelsen till 951,8 MSEK. Koncernens organiska 
 tillväxt uppgick till 29 %.

▪  Intäkterna i den svenska verksamheten ökade till  
 820,9 (353) MSEK, en ökning med 133 % jämfört med  
 föregående år.

▪  Intäkterna från Advanced Soltech Sweden AB (”ASAB”)  
 uppgick till 130,9 (146,1) MSEK och har konsoliderats  
 fram till och med särnoteringen den 29 oktober 2021.  
 Efter särnoteringen, för perioden 30 oktober – 31  
 december, redovisas ASAB enligt kapitalandels- 
 metoden.

▪  Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) upp- 
 gick till 317,6 (101,9) MSEK. En ökning med 212 %.  
 Ökningen var ett resultat av särnoteringen av ASAB.

▪  Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 150,7  
 (42,8) MSEK. En ökning med 252 %. EBIT har påver- 
 kats av särnoteringen av Advanced Soltech där det  
	 uppstått	ett	ej	kassaflödespåverkande	omvärderings-	
 resultat om 288 MSEK. EBIT är också påverkat av  
 ökade av- och nedskrivningar på goodwill som ett  
 direkt resultat av genomförda förvärv samt genom 
 förda omstruktureringar och omvärderingar av goodwill.

▪  Årets	resultat	efter	finansiella	poster,	valutaeffekter		
 och skatt uppgick till 77,6 (-141) MSEK. Valutaeffekter 
 av orealiserade kursdifferenser i den kinesiska verksam- 
 heten har påverkat resultatet med 51 (-42,8) MSEK.

▪  Årets	kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten		
 uppgick till -103,7 (-8,7) MSEK.

▪  Årets	kassaflöde	för	koncernen	uppgick	till	115,2		
	 (120,6)	MSEK.	Årets	kassaflöde	har	bland	annat		
 påverkats av nyemission, förvärv av dotterbolag,  
 investeringar i anläggningstillgångar samt sär- 
 notering av Advanced Soltech.

▪  Covid-19 har under året påverkat den svenska verksam 
 heten genom höjda transportkostnader och prisökningar 
  på bland annat solpaneler. Ökad sjukfrånvaro har med- 
 fört vissa förseningar i färdigställande av projekt.

JANUARI - DECEMBER I KORTHETFJÄRDE KVARTALET I KORTHET

YTTERLIGARE ETT ÅR MED
STARK TILLVÄXT
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▪ Soltech Energy Sweden AB:s dotterbolag Advanced  
 Soltech Sweden AB (ASAB) särnoterades på Nasdaq  
 First North Growth Market den 29 oktober. I samband  
 med särnoteringen uppstod ett omvärderingsresultat  
 i koncernen. Omvärderingsresultatet uppgick till 288  
 MSEK baserat på koncernmässiga värden per avytt- 
 ringstidpunkten för andelarna i ASAB. 

	 Omvärderingsresultatet	är	ej	kassaflödespåverkande		
	 och	redovisas	under	övriga	intäkter	och	specificeras		
 i  Not 1. Efter särnoteringen uppgår Soltechs innehav  
 till 29,35 % vilket innebär att Soltech Energy Sweden  
	 AB	(publ)	inte	längre	har	det	bestämmande	inflytandet. 
  ASAB redovisas därför inte som ett dotterbolag utan  
 som ett intressebolag enligt kapitalandelsmetoden.

▪ Soltech Energy Sweden AB:s dotterbolag Swede 
 Energy och Merasol har under det fjärde kvartalet  
 fusionerats och Soltech Sales & Support delvis inte- 
 grerats, det nya bolaget heter Soltech Energy  
 Solutions 1988 AB.

▪ Soltech Energy Sweden AB (publ) förvärvade 100 
 procent av aktierna i Neabgruppen med tillträde den  
 1 oktober 2021.

▪ Soltech Energy Sweden AB (publ) förvärvade 100 
 procent av aktierna i ESSA Glas & Aluminium AB 
 (ESSA) med tillträde den 30 december 2021.

▪ Soltech Energy Sweden AB (publ) förvärvade 70  
 procent av aktierna i Falu Plåtslageri AB (Falu Plåt- 
 slageri) och Tak & Bygg i Falun AB (Takab) med  
 tillträde den 5 januari 2022.

▪ Soltech Energy Sweden AB (publ) förvärvade rest- 
 erande 40 procent av aktierna i dotterbolaget Miljö &  
 Energi Ansvar Sverige AB (Measol) med tillträde den  
 31 december 2021. 

▪ Valberedningen inför bolagsstämma 12 maj 2022 i  
 Soltech Energy Sweden AB (publ) har utsetts.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RAPPORTPERIODEN

▪ Soltechs dotterbolag ESSA Glas & Aluminium AB har 
 vunnit en upphandling om utförande av en fasad- 
 entreprenad med byggstart under sommaren 2022.  
 Uppdraget utförs åt Region Stockholm, genom  
 Locum AB, och har ett ordervärde om 92 MSEK.

▪ Soltech Energys dotterbolag Soltech Energy  
 Solutions och Falkenklev Logistik fördjupar sitt 
 samarbete. Utöver den 1,5 hektar stora solpark 
 Soltech ska bygga, ska båda bolagen tillsammans  
 med Scania även uppföra Sveriges största ladd- och  
	 batteripark	för	lastbilar.	Projektet	delfinansieras	av		
 Naturvårdsverket. Soltechs ordervärde för batteriparken  
 uppgår till 20 MSEK.

▪ Soltech Energys dotterbolag, Soltech Energy  
 Solutions ska uppföra Sveriges största solpark  
 kopplad till enbart en industri åt Åbro Bryggeri i  
 Vimmerby. Solparken kommer att täcka en yta om 
 10 hektar och kommer att bidra till att Åbro Bryggeri  
 blir helt självförsörjande på solel. Parken planeras  
 driftsättas under senare delen av 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
FJÄRDE KVARTALET

Soltech har installerat solpaneler på ett sedumtak på HSB:s parkeringshus vid Turning Torso i Malmö.  
Anläggningen är nominerad till Skåne Solar Award 2021.  

SOL OCH SEDUM - 
EN GRÖN KOMBINATION
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Soltech Energys dotterbolag Fasadsystem ska installera flera hundra kvadratmeter 
solfasad på Fastpartners fastighet i Solna, strax norr om Stockholm.

UTVALDA NYCKELTAL

210101 200101 210101 200101

Belopp i KSEK Kv4 2021 Kv4 2020 211231 201231 Kv4 2021 Kv4 2020 211231 201231

1. Rörelseintäkter 
KSEK  565 811  163 279  1 239 829  499 383  5 272  3 068  16 106  7 852 

2. Försäljnings-
utveckling 247 % 142 % 148 % 65 % 72 % -54 % 105 % -54 %

3. Bruttovinst-
marginal 73 % 48 % 60 % 52 % 100 % 10 % 94 % 20 %

4. Rörelseresultat 
(EBIT), KSEK  166 267 -1 164  150 715  42 813 -17 835 -9 297 -38 917 -23 106 

5. Rörelseresultat 
(EBITDA), KSEK  267 286  14 628  317 577  101 926 -17 831 -9 294 -38 905 -23 103 

Kapitalstruktur

6. Soliditet 63 % 31 % 63 % 31 % 80 % 86 % 80 % 86 %

Data per aktie

7. Utestående antal
aktier  94 581 000  69 529 332  94 581 000  69 529 332  94 581 000  69 529 332  94 581 000  69 529 332 

8. Genomsnittligt 
antal aktier  94 558 781  69 237 226  80 358 480  61 083 346  94 558 781  69 237 226  80 358 480  61 083 346 

9. Antal aktier efter 
utspädning  94 581 000  69 529 332  94 581 000  69 529 332  94 581 000  69 529 332  94 581 000  69 529 332 

10. Resultat per 
aktie, SEK 1,55 -0,71 0,86 -1,30 -1,12 -0,36 -1,41 -0,36

11. Resultat per aktie 
efter utspädning 1,55 -0,71 0,86 -1,30 -1,12 -0,36 -1,41 -0,36

12. Utdelning per aktie  -  -  -  - 

13. Eget kapital per aktie  9,92  7,75  9,92  7,75  8,63  5,82  8,63  5,82 

14.
Eget kapital per 
aktie efter  
utspädning 

 9,92  7,75  9,92  7,75  8,63  5,82  8,63  5,82 

 KONCERNEN MODERBOLAGET
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YTTERLIGARE ETT ÅR TILL MED 
KRAFTIG TILLVÄXT 
När vi nu sammanfattar 2021 är det vårt 
tredje år i rad med kraftig tillväxt efter att 
vi inledde vår förvärvsstrategi 2019. Vi når  
951,8 MSEK från rörelsen och levererar  
91 % tillväxt på koncernnivå, exklusive 
omvärderingseffekter från särnoteringen 
av Advanced Soltech om 288 MSEK. Kon-
cernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 
150,7 (42,8) MSEK, en ökning med 252 %.

Just nu upplever vi globalt mycket osäkra tider med oro 
för	högre	räntor,	inflation	och	t.o.m.	krig	i	Ukraina.	Det	all-
varliga och osäkra omvärldsläget påverkar oss alla, även 
vår verksamhet. Samtidigt påminner det om vikten av att 
minska beroendet av fossila energikällor och investera i 
långsiktigt hållbar energiförsörjning som solenergi. Där 
står Soltech redo att vara en stark partner i den gröna 
energiomställningen.  

ORGANISK TILLVÄXT PÅ 29 %
Soltech är ett förvärvsintensivt bolag som levererar 
kraftig tillväxt genom denna strategi. Jag är även väldigt 
stolt över att vi under 2021 hade en organisk tillväxt 
på hela 29 % i koncernen. Det bevisar att vi inte bara 
kan	förvärva,	utan	även	hjälpa	våra	befintliga	bolag	att	
utvecklas och växa.  

FÖRVÄRVSSTRATEGIN GAV TIO  
NYA BOLAG
Trots ett tufft år i skuggan av coronapandemin med en 
rad mötesrestriktioner lyckades vi förvärva hela tio bo-
lag. Vi har under en tid letat efter bra bolag inom elteknik 
eftersom den kompetensen är avgörande när det gäller 
solenergi. Under 2021 är vi därför glada över att ha för-
värvat Provektor, Rams El och Neabgruppen.  
 

BOLAG INOM FYRA OLIKA BRANSCHER 
SKAPAR FÖRDELAR 
Grunden i bygget av vår koncern är solenergibolag. Men 
redan från början insåg vi fördelarna av att även äga före-
tag inom tak/plåt, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa 
företag har nämligen avgörande kompetens som behövs 
för en högkvalitativ solenergiinstallation, plus att de har en 
lång rad kunder som gärna köper solenergi från dem. Vi 

förvärvar med andra ord både kompetens och affärsmöjlig-
heter och transformerar dessa bolag till framtidsföretag.

CORONAPANDEMINS PÅVERKAN 
PÅ SOLTECH
Året 2021 blev tyvärr ett tungt år vad gäller mänskligt 
och affärsmässigt lidande i hela världen. Soltech har 
drabbats av leveranssvårigheter, höjda priser och inte 
minst ökad sjukfrånvaro, något som även följt med en 
bit in på 2022. Trots dessa hinder har våra medarbetare 
kämpat på och levererat ett riktigt bra år.

ADVANCED SOLTECH SÄRNOTERADES 
Soltechs dotterbolag Advanced Soltech Sweden AB 
(ASAB) som bedriver vår verksamhet i Kina särnoterades 
på Nasdaq First North den 29 oktober. Vi är stolta över 
att ASAB nu står på egna ben med en bättre möjlighet 
till	refinansiering	av	sina	lån.	Soltech	äger	nu	29,35	%	av	
ASAB och i samband med noteringen uppstod ett resultat 
i	koncernen	om	288	MSEK.	Vi	behåller	ett	aktivt	ägarinfly-
tande genom att jag fortsatt sitter kvar i styrelsen och jag 
är positiv till bolagets utveckling och framtid.

SOLTECH STÅR STARKT 
Jag vill avsluta med att säga att Soltech står starkare än 
någonsin och vi ser fram mot att fortsätta att leverera 
på vår lagda strategi och genom den bygga långsiktiga 
värden för våra ägare och samtidigt bidra till en grön 
energiomställning.  

Stefan Ölander
Verkställande Direktör 

VD HAR ORDET
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VÅR VERKSAMHET I SVERIGE
Soltech Energy har sitt ursprung i en innovation 
som föddes på Kungliga Tekniska Högskolan 
i början av 2000-talet. Sedan dess har bolaget 
utvecklat, sålt och installerat solenergilösningar 
för fastighetsägare, markägare, privatpersoner, 
lantbruk och samhällsutvecklingsprojekt. 2019 
beslutade Soltech om en ny strategi och påbör-
jade en förvärvs- och tillväxtresa för att öka tak-
ten mot den gröna omställningen. Under 2021 
har 10 nya bolag välkomnats till koncernen. 

Soltech är en helhetsleverantör med marknadsledande 
kompetens inom integrerad solteknologi och gröna 
energilösningar. Koncernens övergripande mål är att 
integrera solen i vardagen och vi verkar för att bidra till 
den gröna omställningen samtidigt som vi skapar värde 
för våra cirka 69 000 aktieägare. 

Våra bolag utvecklar, säljer, installerar och optimerar 
byggnadsintegrerade solenergilösningar men även  
ladd-, och smarta lagringslösningar samt tjänster inom 
el-teknik, takläggning och fasadentreprenad. 

Genom att ta ansvar för hela värdekedjan, från innova-
tion och utveckling till installation och service, kan alla 
typer av fastigheter förvandlas till effektiva energiprodu-
center med vår hjälp. Många kunder efterfrågar också 
storskaliga utanpåliggande solenergilösningar för tak, inte 
minst inom den kommersiella sektorn, och därför desig-
nar vi ofta storskaliga lösningar inom koncernens bolag. 

Vi står inför en stor energirevolution där den kraftigt ökade 
efterfrågan på el kommer att ställa nya krav. För att möta 
den ökade efterfrågan hjälper vi fastighetsägare att både 
producera sin egen gröna el och använda den på bästa 
sätt. Ambitionen är därför att växa inom laddnings- och 
lagringslösningar samt smarta tekniska kombinations- 
lösningar för att optimera fastigheters energianvändning. 

FÖRVÄRVSRESAN SOM FÖRÄNDRAR 
SAMHÄLLET
Vi har en offensiv förvärvs- och tillväxtstrategi med 
förvärv av bolag inom sol-, tak-, elteknik- och fasadbran-
scherna. Förvärvsstrategin skapar utöver nya affärs-
möjligheter	även	positiva	synergieffekter	för	befintliga	
dotterbolag, deras kunder, våra aktieägare och inte 
minst för klimatet. Att vi förvärvar välmående bolag med 
stark lokal förankring gör oss till en entreprenörsdriven 
koncern med gränsöverskridande kompetenser där alla 
behövs, bidrar och skapar värde. 

Genom att vi transformerar traditionella bolag i tradi-
tionella branscher blir vi också en samhällsförändrare. 
Vi omvandlar bolagen till framtidsbolag med solenergin 
som plattform. Genom att addera solenergi till de förvär-
vade bolagens produktutbud framtidssäkras verksam-
heten och möter kundernas förändrade efterfrågan och 
behov av solenergilösningar. 

Soltech har genom bolagsförvärv välkomnat många en-
gagerade entreprenörer och deras medarbetare som med 
sina olika kärnkompetenser öppnar nya dörrar för varandra. 
Våra olika kompetenser gör att vi gemensamt kan erbjuda 
marknaden	helhetslösningar	och	det	är	inte	sällan	flera	av	
våra dotterbolag samarbetar i projekt. 

För	att	fortsätta	växa	pågår	arbetet	med	att	identifiera	
ytterligare bolag, samtidigt som vi växer organiskt och 
investerar	i	befintliga	bolag.	Allt	för	att	bygga	en	stark	
solenergikoncern som gör skillnad och integrerar solen  
i	fler	människors	vardag.	

SOLBOLAG SOLTAKBOLAG SOLFASAD-
BOLAG

SOLEL- 
BOLAG

Soltech Energy Solutions  
Soldags | Measol

NP Gruppen | Takorama | Takrekond | Takab 
Din Takläggare | Annelunds Tak | Falu Plåtslageri 

Takbyrån | Ljungs Sedum | Wettergrens Tak

Fasadsystem | ESSA Provektor | Rams El 
Neabgruppen

6 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021   
SOLTECH ENERGY SWEDEN AB



ADVANCED SOLTECHS 
VERKSAMHET I KINA
Advanced Soltech startades 2014 av Soltech 
Energy Sweden AB (publ) och Advanced Solar 
Power Hangzhou Inc (ASP) i Kina. ASAB:s 
ambition är att bidra till en hållbar energimix 
genom att ta tillvara på solens kraft och skapa 
en hållbar grön energilösning. Redan samma 
år som ASAB grundades uppfördes de första 
två installationer på totalt ca 0,5 MW i Kina. 
Från 2015 till 2021 har bolagets utbyggnad 
av installationer präglats av mycket stark till-
växt och idag är den installerade kapaciteten 
över 206 MW.

ASAB erbjuder solenergilösningar till stora kinesiska 
företag och organisationer och bidrar till en hållbar 
utveckling samtidigt som det ger god avkastning för 
kunder	och	investerare.	Modellen	är	att	finansiera,	byg-
ga, äga och förvalta solcellsanläggningar åt kunder som 
förbinder sig att köpa el i avtal som sträcker sig ca 20 
år framåt. Överskottsel som inte förbrukas av kunderna 
säljs till centrala elnätet.

Verksamheten	i	Kina	finansieras	genom	lån,	hittills	
främst obligationsemissioner, och eget kapital från 
ASAB och den kinesiska partnern ASP. Investerare tar 
del av den starka tillväxten i kinesisk solenergi och bi-
drar till kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Miljönyttan i 
Kina är ca 80 gånger så stor per producerad kWh jämfört 
med samma kWh producerad i Norden. 

För att framgångsrikt kunna expandera inom ramen för 
bolagets tillväxtstrategi togs beslut om en särnotering 
vilket genomfördes den 29 oktober 2021. Målet är ökade 
möjligheter	inom	finansiering	för	fortsatt	tillväxt.	Soltech	
Energy Sweden står kvar som en långsiktig ägare och är 
aktiv via styrelserepresentation.

SÄRNOTERING

Den 29 oktober 2021 börsintroducerades Soltech Energy 
Sweden AB:s dotterbolag Advanced Soltech Sweden 
AB (ASAB) på Nasdaq First North Growth Market. Detta 
innebar en minskning av Soltech Energys ägarandel efter 
IPO och konvertering av preferensaktier från 50,73 % 
till 29,35 %. Vidare innebar detta att Soltech Energy 
Sweden	AB	inte	längre	har	det	bestämmande	inflytandet	
över ASAB och att från och med den 29 oktober 2021 
redovisas inte längre ASAB som ett dotterbolag. ASAB 
redovisas numera som ett intressebolag enligt kapital- 
andelsmetoden. För året 2021 ingår ASAB i koncern-
resultaträkningen för Soltech Energy Sweden AB för 
perioden 1 januari 2021 till 29 oktober 2021. Efter det 
redovisas resultatet under rubriken Andelar i intressebo-
lag i koncernens resultaträkning. 

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

▪  Intäkterna i den kinesiska verksamheten uppgick till  
 11,2 MSEK för oktober månad. För resterande del av  
 kvartalet redovisas Advanced Soltech enligt kapital- 
 andelsmetoden. Resultatet för perioden 30 oktober – 
 31 december uppgick till 1,8 MSEK och redovisas  
 under rubriken resultat från andelar i intresseföretag.

JANUARI - DECEMBER I KORTHET 

▪ Intäkter från Advanced Soltech uppgick 130,9  
 (146,1) MSEK och har konsoliderats fram till och  
 med särnoteringen den 29 oktober 2021. Efter  
 särnoteringen, för perioden 30 oktober – 31 dec- 
 ember så redovisas Advanced Soltech enligt  
 kapitalandelsmedoden.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
KONCERNEN
INTÄKTER OCH RESULTAT
Oktober - december 2021
Koncernens intäkter ökade till 565,8 MSEK jämfört med 
163,3 MSEK samma period föregående år. Intäktsök- 
ningen uppgår till 247 %. 

Intäkterna i den svenska verksamheten ökade till 266,6 
(56,4) MSEK, en tillväxt med 373 %. Under fjärde kvarta-
let förvärvades och tillträddes Neabgruppen och ESSA 
Glas & Aluminium AB, som under kvartalet har bidragit 
med 28,4 MSEK i omsättning till koncernen. 

Intäkterna i den kinesiska verksamheten uppgår till 11,2 
MSEK för oktober månad. För resterande del av kvartalet 
redovisas Advanced Soltech enligt kapitalandelsmetoden 
och resultatet uppgår till 1,8 MSEK.

Koncernens rörelseresultat (EBITDA) har under fjärde 
kvartalet 2021 utvecklats positivt och uppgår till 267,3 
MSEK jämfört med 14,6 MSEK motsvarande period fö-
regående år. Ökningen drivs av resultateffekter från sär-
noteringen av Advanced Soltech men påverkas också av 
ökade kostnader till följd av investeringar i verksamheten.

Soltech	fortsätter	att	investera	i	både	befintliga	dotter-
bolag och förvärv vilket leder till både ökade avskrivningar 
på goodwill och ökade rörelsekostnader. Investeringar 
och sammanslagningar ingår som en del av förvärvs-
strategin. Omstruktureringar och omvärderingar har 
resulterat i nedskrivningar på goodwill om -77,2 MSEK. 
Arbetet fortgår med att ställa om förvärvade bolag från 
traditionella el-, fasad- och takbolag till solbolag och 
samtidigt bygga för fortsatt tillväxt.

Resultat	efter	finansiella	poster	har	påverkats	av	orea-
liserade,	ej	kassaflödespåverkande	valutakurseffekter	
från den kinesiska verksamheten om -7,7 (-29,2).

Skatt och uppskjuten skatt har påverkat periodens 
resultat med -2,7 (- 12,2) MSEK och resultatet efter  
skatt uppgick i perioden till 138,2 (-80,4) MSEK.

Januari - december 2021
Koncernens intäkter ökade under året ökade till 1 239,8 
(499,4) MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 148 %. Under 
2021 har tio förvärv genomförts och åtta av bolagen har 
tillträtts, de har tillsammans bidragit med 306,7 MSEK i 
omsättning under året.

I koncernens resultaträkning ingår intäkter från Advan- 
ced Soltech om 130,9 (146,1) MSEK, fram till och med 
särnoteringen den 29 oktober 2021. Efter särnoteringen 
för perioden 30 oktober – 31 december så redovisas 
Advanced Soltech enligt kapitalandelsmedoden.

Koncernens rörelseresultat (EBITDA) har under 2021 
utvecklats positivt och uppgick till 317,6 (101,9) MSEK, en 
ökning med 212 %. Ökningen drivs av resultateffekter från 
särnoteringen av Advanced Soltech.

Skatt och uppskjuten skatt har påverkat resultatet med -8,5 
(-14) MSEK och resultatet efter skatt uppgick för året till 
77,6 (-141) MSEK.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL 
STÄLLNING
Oktober - december 2021
Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 31 
december 2021 till 337,7 (222,5) MSEK. Räntebärande 
skulder, uppgick per vid utgången av fjärde kvartalet till 
133,7 (970) MSEK. Minskningen förklaras av särnote-
ringen av ASAB.

Periodens	kassaflöde	uppgår	till	-157,2	(27,2)	MSEK	
och har bland annat påverkats av upptagna lån och 
investeringar i dotterbolag och solenergianläggningar. 

Koncernens soliditet uppgick per rapportdatum till  
63 (31) %.

Januari - december 2021
Kassaflödet	för	2021	uppgick	till	115,2	(120,6)	MSEK.	
Kassaflödet	har	bland	annat	påverkats	av	finanserings- 
kostnader, investeringar i solenergianläggningar, fövärv 
av dotterbolag samt nyemissioner.

Finansiella poster
Finansiella poster utgörs av valutaeffekter, räntekostnader 
samt avskrivning av aktiverade lånekostnader. För vidare 
information se not 2.

INVESTERINGAR
Oktober - december 2021
Den 1 oktober förvärvades 100 % av aktierna i elteknik-
koncernen Neabgruppen, med tillträde samma datum.
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Den 16 december förvärvades 100 % av aktierna i fasad- 
bolaget ESSA Glas & Aluminium AB, med tillträde 30 
december.

Den 20 december förvärvades 70 % av aktierna Falu 
Plåtslageri AB och Tak och Bygg i Falun AB, med tillträde 
5 januari 2022.

Den 22 december förvärvades den resterande delen av 
aktierna i dotterbolaget Miljö & Energi Ansvar Sverige 
AB (Measol), 40 %, med tillträde 31 december. Soltech 
Energy Sweden äger nu 100 % av bolaget.

Januari - december 2021
Den 4 januari tillträdde Soltech 76 % av aktierna i  
Annelunds Tak AB och 52 % av aktierna i Ljungs Sedum 
Entreprenad AB.

Den 4 januari förvärvades 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 fast- 
ighetsmarknaden inom solenergi. Swede Energy och Me-
rasol har under det fjärde kvartalet fusionerats och Soltech 
Sales & Support delvis integrerats, det nya bolaget heter 
Soltech Energy Solutions 1988 AB.

Den 1 mars förvärvades och tillträddes 100 % av aktierna i 
Provektor Sweden AB. 

Den 3 maj förvärvades och tillträddes 100 % av aktierna 
i Rams El AB. 

Den 1 juni förvärvades och tillträddes 100 % av aktierna i 
Takbyrån i Alingsås AB. 

Den 30 augusti förvärvades och tillträddes 90,1 % av 
aktierna i Wettergrens Tak & Plåtslageri AB. 

Den 1 oktober förvärvades 100 % av aktierna i elteknik-
koncernen Neabgruppen, med tillträde samma datum.

Den 16 december förvärvades 100 % av aktierna i fasad- 
bolaget ESSA Glas & Aluminium AB, med tillträde 30 
december.

Den 20 december förvärvades 70 % av aktierna Falu 
Plåtslageri AB och Tak och Bygg i Falun AB, med tillträde 
5 januari 2022.

Den 22 december förvärvades den resterande delen av 
aktierna i dotterbolaget Miljö & Energi Ansvar Sverige 
AB (Measol), 40 %, med tillträde 31 december. Soltech 
Energy Sweden äger nu 100 % av bolaget.

PERSONAL
Oktober - december 2021

Personalkostnaderna i fjärde kvartalet uppgick till -114,8 
(-37,7) MSEK. Ökningen är primärt en följd av de företags-
förvärv som har genomförts men även ett resultat av inves-
teringar	och	satsningar	som	skett	i	befintlig	verksamhet.

Januari - december 2021
Personalkostnaderna under 2021 uppgick till -300,8 
(-95,5) MSEK. Ökningen förklaras ovan.

FRAMTIDSUTSIKTER
Solenergimarknaden	i	Sverige	växer	kraftigt	och	allt	fler	
företag, fastighetsägare, offentlig sektor och privatper-
soner investerar i solenergi. Soltech är en helhetsleve-
rantör för alla typer av solenergiansläggningar, tekniska 
energilösningar och är också starka på byggnadsintegre-
rade lösningar för tak och fasad. En byggnadsintegrerad 
lösning	ersätter	och	kompletterar	befintliga	byggnads-
material. Soltech är välkända med egenutvecklade och 
estetiskt	tilltalande	produkter	i	flera	uppmärksammade	
projekt och lösningar.

Det politiska intresset och det allmänna stödet för sole-
nergi fortsätter att öka. EU-kommissionen har föreslagit 
större satsningar än någonsin på gröna investeringar 
och i Sverige beslutade regeringen om ett nytt avdrag för 
privatpersoners installation av grön energi, som omfattar 
både solceller och laddningsmöjligheter och som 
trädde i kraft första januari 2021. Första juli höjdes även 
kW-gränsen för skattskyldighet vid egenproducerad sol- 
energi, 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 
branschföreningen Svensk Solenergi.

FN:s klimatpanel IPCC publicerade den 9 augusti 2021 
sin klimatrapport som på ett tydligt sätt påvisar vikten 
av att på allvar ta tag i den gröna omställningen.

Från den 1 januari 2022, har regeringen beslutat att ut-
vidga undantagen i ellagen för så kallad nätkoncession. 
Till följd av detta ska det bli lättare att dela el mellan 
byggnader i lokala nät. Detta innebär att man kan dela el 
mellan byggnader på egen fastighet eller andra närlig-
gande. Mikroproducenter tillåts göra gemensamma 
solcellslösningar/investeringar där de kan dela elnät och 
har därmed möjligheten att optimera användandet och 
dela på investeringen. 

I en expansiv bransch som solenergi sker det hela tiden 
förändringar när marknaden växer så som förvärv, fusio-
ner och konkurser. Samtidigt hårdnar också konkurrensen 
om nyckelkompetens. Soltech är aktiva på marknaden 
och har möjlighet att agera snabbt för att ta vara 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.
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MODERBOLAGET
Moderbolagets verksamhet består främst av förvärvsak-
tiviteter samt att supportera och stötta dotterbolagen 
inom bland annat marknad och kommunikation, affärs-
utveckling/innovation, ekonomi samt hållbarhet och HR.

Oktober - december 2021
Moderbolagets intäkter under det fjärde kvartalet  
uppgick till 5,3 (3,1) MSEK. Moderbolagets resultat 
före avskrivningar (EBITDA) under det fjärde kvartalet 
uppgick till -17,8 (-9,3) MSEK och EBIT uppgick till -17,8 
(-9,3) MSEK. 

Januari - december 2021
Moderbolagets intäkter för året uppgick till 16,1 (7,9) 
MSEK. Moderbolagets resultat före avskrivningar 
(EBITDA) uppgick till -38,9 (-23,1) MSEK och EBIT  
uppgick till -38,9 (-23,1) MSEK. 

Moderbolagets soliditet uppgick per rapportdatum till  
80 (86) %.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under året har verksamheten i Kina köpt solpaneler och 
underhåll av dito från närstående om ca 182 MSEK. 
Transaktionerna har skett till marknadsmässiga villkor. I 
övrigt har inga väsentliga närståendetransaktioner, utö-
ver normala affärstransaktioner, skett i koncernen och i 
moderbolaget under året.

AKTIEN
Antalet aktieägare i Soltech Energy Sweden AB (publ) 
uppgår i december 2021 till ca. 69 000. Aktien handlas 
på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn 
SOLT (ISIN kod SE0005392537). Antalet aktier uppgick 
till 94 581 000 per den 31 december 2021.

REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Bokslutskommunikén har 
upprättats i enlighet med 9 kapitalet årsredovisnings- 
lagen. 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	rap-
portering,	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
Soltechs verksamhet och arbete har fortgått som vanligt 
i största möjliga utsträckning. Anställda har fortsatt att 
arbetat hemifrån i den mån detta bedömts som nödvän-
digt och resandet har begränsats. Dialog med kunder 
och olika samarbetspartners har skett både via olika 
former av digitala verktyg samt 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 elpriseffekter.

Effekterna på längre sikt är svårbedömda. Vi har under 
fjärde kvartalet fortsatt sett en påverkan av ökade priser 
på varor och komponentbrist samt ökade sjukskrivnings-
tal. Även priser på transport har ökat vilket påverkar 
verksamheten.

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 sammandrag. 

Affärsrisker
Normala affärsrisker förekommer i alla företag och risker 
såsom lägre intresse för Bolagets produkter än förväntat, 
marknaden kan vara mindre än förväntat, risk för re-
klamationer, 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 påverkar 
såväl upplåningskostnad som kunders kalkyler.

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

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

 

10 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021   
SOLTECH ENERGY SWEDEN AB



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 24 februari 2022 

Anna Kinberg Batra  Mats Holmfeldt Göran Starkebo  
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Jimmie Wiklund Hellen Wohlin Lidgard Stefan Ölander
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot &  
  Verkställande direktör

FINANSIELL KALENDER

22-04-21 Årsredovisning 2021

22-05-12 Årsstämma 2022

22-05-18 Kvartal 1 rapport

22-08-23 Kvartal 2 rapport

22-11-22 Kvartal 3 rapport
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210101 200101 210101 200101

Belopp i KSEK Not Kv4 2021 Kv4 2020 211231 201231 Kv4 2021 Kv4 2020 211231 201231

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 271 157 143 481 912 697 434 140 5 834 3 068 15 791 7 852

Förändring pågående 
arbeten - 2 407 - 2 407 - - - -

Koncerninterna  
transaktioner - - - - 8 - 8 -

Övriga rörelseintäkter 1 294 654 17 391 327 132 62 836 -570 - 307 -

Summa intäkter 565 811 163 279 1 239 829 499 383 5 272 3 068 16 106 7 852

Rörelsens kostnader

Råvaror, förnödenheter  
och handelsvaror -151 145 -85 416 -492 156 -241 901 - -2 747 -895 -6 311

Övriga externa  
kostnader -34 001 -26 254 -118 592 -59 907 -13 551 -6 914 -34 309 -14 857

Personalkostnader -114 804 -37 746 -300 835 -95 455 -9 552 -3 035 -19 807 -10 061

Avskrivningar och  
nedskrivningar -101 019 -15 792 -166 862 -59 113 -4 -3 -12 -3

Resultat från andelar i 
intresseföretag 1 785 - 1 785 - - - - -

Övriga rörelsekostnader -360 765 -12 454 -194 - 334 - 274

Rörelseresultat 166 267 -1 164 150 715 42 813 -17 835 -9 297 -38 917 -23 106

Resultat från finansiella  
investeringar 2

Ränteintäkter och  
liknande resultatposter 1 049 231 1 462 2 015 -1 293 -1 225 2 383 12 333

Räntekostnader och 
liknande resultatposter -26 403 -67 200 -66 127 -171 755 -5 965 -7 165 -6 288 -7 393

Resultat från andelar i 
koncernföretag - - - - -58 585 - -58 585 -

Resultat efter finansiella  
poster 140 913 -68 133 86 050 -126 927 -83 678 -17 687 -101 407 -18 166

Bokslutsdispositioner - - - -22 387 -7 164 -32 387 -7 164

Skatt -2 708 -12 248 -8 459 -14 048 - - - -

Periodens resultat 138 205 -80 381 77 591 -140 975 -106 065 -24 851 -133 794 -25 330

Hänförligt till moder- 
bolagets ägare 146 757 -49 509 81 710 -90 441

Minoritetsintresse -8 552 -30 872 -4 119 -50 534

 KONCERNEN MODERBOLAGET

RESULTATRÄKNINGAR
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Belopp i KSEK  2021-12-31  2020-12-31  2021-12-31  2020-12-31

Tillgångar

Tecknat men ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 933 - - -

Goodwill 377 185 204 303 - -

Övriga immateriella tillgångar - 42 641 - -

Summa immateriella anläggningstillgångar 378 118 246 944 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 32 196 - - -

Maskiner och inventarier 50 250 7 513 21 33

Solenergianläggningar - 918 209 - -

Pågående nyanläggningar - 59 963 - -

Summa materiella anläggningstillgångar 82 446 985 685 21 33

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag - - 502 905 311 649

Andelar i  intresseföretag 317 735 - 123 125 -

Uppskjuten skattefordran - 7 858 - -

Fordringar hos koncernföretag - - 45 092 41 728

Andra långfristiga fordringar 12 000 89 833 11 500 459

Summa finansiella anläggningstillgångar 329 735 97 691 682 622 353 836

Summa anläggningstillgångar 790 299 1 330 320 682 643 353 869

Omsättningstillgångar

Varulager

Varulager 95 102 28 483 - -

Förskott till leverantörer 7 618 1 - -

Summa varulager 102 720 28 484 0 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 145 767 94 532 448 521

Fordringar hos koncernföretag - - 16 971 3 572

Fordringar intressföretag 26 079 - 26 079 -

Upparbetade men ej fakturerade intäkter 50 888 17 734 - -

Skattefordran 2 379 153 - -

Övriga fordringar 6 629 22 161 396 1 493

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 145 29 974 3 980 1 048

Summa kortfristiga fordringar 248 887 164 554 47 874 6 634

Kassa och bank 337 659 222 488 288 369 112 648

Summa omsättningstillgångar 689 266 415 526 336 243 119 282

Summa tillgångar 1 479 565 1 745 846 1 018 886 473 151

 KONCERNEN MODERBOLAGET

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
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Belopp i KSEK  2021-12-31  2020-12-31  2021-12-31  2020-12-31 

Eget kapital och skulder

Eget kapital 938 516 539 131 815 981 404 621

Minoritetsintresse i eget kapital 34 885 115 041 - -

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 9 924 10 745 - -

Garantiskulder 3 091 2 302 - -

Övriga avsättningar 140 877 59 221 140 206 58 789

Summa Avsättningar 153 892 72 268 140 206 58 789

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut, långfristig 44 610 1 251 - -

Obligationslån - 882 699 - -

Övriga skulder 26 197 45 476 - -

Skulder till koncernföretag - - 15 051 -

Summa Långfristiga skulder 70 807 929 426 15 051 0

Kortfristiga skulder

Fakturerade, ej upparbetade intäkter 21 322 17 639 - -

Checkkredit 17 746 989

Skulder till kreditinstitut, kortfristig 22 359 -

Leverantörsskulder 86 001 82 154 3 893 830

Skulder till koncernföretag - - 1 359 3 538

Aktuella skatteskulder 7 102 14 410 231 72

Övriga skulder 94 220 38 852 36 202 2 557

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 67 600 50 977 5 963 2 744

Summa Kortfristiga skulder 316 350 205 021 47 648 9 741

Summa eget kapital och skulder 1 479 565 1 745 846 1 018 886 473 151

 

 KONCERNEN MODERBOLAGET

BALANSRÄKNINGAR  
I SAMMANDRAG FORTSÄTTNING 
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EGET KAPITAL KONCERNEN

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 2021-01-01  3 476  339 171 -19 716 -80 396  242 535  296 597  539 132 

Årets resultat  81 709  81 709 -4 119  77 590 

Transaktioner med minoriteten  1 015  1 015 -30 602 -29 587 

Utdelning  - -1 636 -1 636 

Övriga förändringar -113 -113 -113 

Omräkningsdifferenser  8 853  8 853  8 853 

Särnotering Advanced Soltech  9 976  19 716  29 692 -296 376 -266 684 

Nyemission  1 253  537 821  -  -  539 074  71 021  610 095 

Pågående nyemission  866  866  866 

Vid periodens slut 2021-12-31  4 729  888 736  8 853  1 313  903 631  34 885  938 516 

*Justerat avseende allokering av minoritetens andel av eget kapital i samband med emissioner i ASAB 2020

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 2020-01-01  2 730  196 008 -7 241  10 046  201 543  132 192  333 735 

Årets resultat -90 442 -90 442 -50 534 -140 976 

Korrigering tidigare år  178 -36  142  58  200 

Omräkningsdifferenser -8 574 -12 439 -21 013 -21 013 

Nyemission  746  333 115  333 861  333 861 

Transaktioner med minoriteten* -181 556 -181 556  181 556  - 

Insatt kapital minoritet  -  33 324  33 324 

Vid periodens slut 2020-12-31  3 476  339 171 -19 716 -80 396  242 535  296 597  539 132 
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Belopp i KSEK Aktiekapital Balanserat resultat Överkursfond Årets resultat Totalt eget kapital

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

Resultatdisposition -25 330  25 330  - 

Nyemission  1 253  543 036  544 289 

Pågående nyemission  866  866 

Periodens resultat -133 794 -133 794 

Vid periodens slut 2021-12-31  4 729 -148 208  1 093 255 -133 794  815 982 

EGET KAPITAL MODERBOLAG

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

Vid årets början 2020-01-01  2 730 -109 856  362 510 -13 022  242 362 

Periodens resultat -13 022  13 022 -

Nyemission  746  186 843  187 589 

Periodens resultat -25 330 -25 330 

Vid periodens slut 2020-12-31  3 476 -122 878  549 353 -25 330  404 620 
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210101 200101 210101 200101

Kv4 2021 Kv4 2020 211231 201231 Kv4 2021 Kv4 2020 211231 201231

Belopp i KSEK

Löpande verksamhet

   Rörelseresultat 166 267 -1 164 150 715 42 813 -17 835 -15 592 -38 917 -23 106

			Ej	kassaflödespåverkande	
   poster -193 747 16 818 -115 167 60 140 -590 5 703 -458 3

   Erhållen ränta och utdelning 1 049 231 1 462 2 015 188 352 4 116 1 058

   Erlagd ränta -23 065 -12 224 -110 824 -106 674 -13 -9 -24 -236

   Betald inkomstskatt -4 518 -1 769 -9 583 458 - - - -

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

-54 014 1 892 -83 397 -1 248 -18 250 -9 546 -35 283 -22 281

Kassaflöde från förändringar 
i rörelsekapital

   Ökning/minskning varulager m.m. -24 402 22 460 -56 943 24 897 - - - -

   Ökning/minskning av rörelsefordringar -6 985 21 550 -115 804 -18 458 -2 186 1 865 -9 955 605

   Ökning/minskning korta skulder 54 421 -76 455 152 448 -13 856 6 959 -2 382 3 805 -9 740

Kassaflöde från löpande verksamhet -30 980 -30 553 -103 696 -8 665 -13 477 -10 063 -41 433 -31 416

Investeringsverksamheten

   Materiella anl.tillg. -9 314 -88 197 -177 124 -176 942 - - - -36

   Förvärv av dotterföretag -12 748 -15 443 -48 910 -30 970 -15 240 -28 090 -69 419 -43 607

   Finansiella tillgångar -51 199 9 091 -33 750 - -86 083 11 369 -107 804 -16 905

Kassaflöde från investerings-
verksamheten -73 261 -94 549 -259 784 -207 912 -101 323 -16 721 -177 223 -60 548

Finansieringsverksamheten

   Nyemission -2 370 148 788 459 191 310 406 - - 394 377 161 300

   Förändring av lån -17 614 3 502 53 450 26 810 - - - -

	Övrigt	finanseringsverksamhet -32 946 - -33 990 - - - - -

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten -52 930 152 290 478 651 337 216 0 0 394 377 161 300

Periodens kassaflöde - ökning/ 
minskning av likvida medel -157 171 27 188 115 171 120 639 -114 800 -26 784 175 721 69 336

   Likvida medel vid periodens början 494 830 195 300 222 488 101 850 403 169 139 432 112 648 43 312

Likvida medel vid periodens slut 337 659 222 488 337 659 222 488 288 369 112 648 288 369 112 648

 KONCERNEN MODERBOLAGET

KASSAFLÖDESANALYSER
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210101 200101

Belopp i KSEK Kv4 2021 Kv 4 2020 211231 201231

Omvärderingseffekt särnotering Advanced Soltech Sweden AB  288 016  -  288 016  - 

Övriga rörelseintäkter  6 638  17 391  39 116  62 836 

Totalt  294 654  17 391  327 132  62 836 

 

 KONCERNEN

NOT 2. FINANSIELLA POSTER

NOT 1. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

NOT 3. 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  
anläggningstillgångar och goodwill.

Rörelseresultatet exklusive avskrivningar på  
anläggningstillgångar 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 utnyttjande av 
utestående optioner vars emissionskurs understiger perio-
dens genomsnittliga börskurs. 

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

Resultat per aktie inklusive utestående optioner vars emis-
sionskurs understigit periodens genomsnittliga börskurs.

Beslutad och/eller utbetald utdelning för perioden.

Eget kapital vid periodens slut, minskat med minoritetens 
andel/utestående antal aktier vid periodens slut.

Eget kapital per aktie inklusive utestående optioner vars 
emissionskurs understigit periodens genomsnittliga bör-
skurs.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

    

210101 200101 210101 200101

Belopp i KSEK Kv4 2021 Kv4 2020 211231 201231 Kv4 2021 Kv4 2020 211231 201231

Ränteintäkter och liknande resultatposter 363 231 551 2 015 944 -892 1 589 1 057

Valutaeffekter av utlänska fordringar och skulder -7 224 -29 204 50 923 -42 821 564 -1 789 471 -1 455

Räntekostnader och liknande resultatposter -16 279 -34 184 -93 845 -106 368 -5 958 -9 -5 965 -236

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - -61 393 -5 700 -58 585 5 574

Kostnadsföring aktivering av lånekostnader -2 214 -3 812 -22 294 -22 566 - - - -

Totalt -25 354 -66 969 -64 665 -169 740 -65 843 -8 390 -62 490 4 940

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Den 29 oktober 2021 börsintroducerades Soltech Energy Sweden AB:s dotterbolag Advanced Soltech Sweden AB (ASAB) på Nasdaq First North 
Growth Market. Detta innebär att Soltech Energy AB:s ägarandel i bolaget efter IPO och konvertering av preferensaktier har minskat från 50,73 % 
till	29,35	%.	Vidare	innebär	detta	att	Soltech	Energy	Sweden	AB	inte	längre	har	det	bestämmande	inflytandet	över	ASAB	och	att	från	och	med	den	
29 oktober 2021 redovisas inte längre ASAB som ett dotterbolag till moderbolaget och i koncernen. Innehavet i ASAB kommer från och med den 
30 oktober 2021 att i koncernredovisningen redovisas som ett intressebolag enligt kapitalandelsmetoden. I samband med särnoteringen uppstod 
ett	omvärderingsresultat	i	koncernen	med	ca	288	MSEK	som	ej	är	kassaflödespåverkande.
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Soltech Energy Sweden AB (publ)
Tegnérgatan 1

111 40 Stockholm
08-425 03 150

info@soltechenergy.com
www.soltechenergy.com

Soltech har bidragit till projektet Villa 
Alsvik som i december medverkade i design- 
programmet Grand Designs. Soltech har ritat 
och installerat en takplacerad solcells- 
anläggning samt en skimrande solcellsfasad.


