
SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL) 

ÅRSREDOVISNING &
KONCERNÅRSREDOVISNING
 
Räkenskapsåret 2020
Org. nr. 556709-9436



Solenergin som träffar 
jordens yta under två 
timmar räcker för att 
tillgodose hela världens 
energibehov under ett 
helt år. Det är en hisnande 
tanke men också något 
som kan driva förändring. 
Att bygga in sollösningar när 
nya hus byggs och vid renove-
ring tycker vi på Soltech borde vara 
självklart. Därför är vår ambition att öka 
solintegrationen i vår vardag. 

Våra ingenjörer, takläggare och elektriker 
arbetar tillsammans och gör solteknologin 
anpassningsbar, effektivare och tillgänglig 
för alla.
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SOLTECH ENERGY 2020

ÅRET I KORTHET
Under 2020 har intresset för solenergi vuxit och världen 

uppmärksammat klimatfrågan allt mer. Vi som helhetsleverantör av 
energi- och solcellslösningar fortsätter att fånga solens förnybara 

energi och gör den till en naturlig del av vardagen.  

Tillväxt 

Intäktsökning från 
50 Mkr 2018 till 
500 Mkr 2020.

Förvärv 

Vi har utökat med 
åtta nya svenska dotter- 

bolag, från 3 till 11.

Störst 
 Nordens största 
solanläggning på
tak installerades.

Utbud 
Allt från sol till sedum - 

ambitionen att alla tak ska 
vara energigivare.

Framtid 
176,6 MW i Kina bidrar till 
morgondagens samhälle 
och gröna omställning. 

Bekräftelse
Swede Energy nomineras 

till Svensk Solenergis prestige- 
pris ”Årets anläggning”.
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SVENSKA VERKSAMHETEN 
VÅR DRIVKRAFT ÄR 
LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET 
MED SOLEN I FOKUS
Verksamheten växer och för 
varje ny installation bidrar 
vi till den gröna omställ-
ningen. 

Vår vision är att integrera mer sol i vardagen – 
allas vardag - från privatpersoners solanlägg-
ningar på hustaken till de stora samhällsom-
danande lösningarna.

Vår strategi är att arbeta med det bästa i bran-
schen - från solbolag till bolag som stöttar 
vår branschunika förvärvsstrategi. Vi förvär-
var bolag som är traditionellt duktiga på sin 
kärnverksamhet tex tak, fasad och el – lägger 
till solkompetens och har på så vis skapat ett 
nytt modernt solbolag som har expertis på 
tätskikt, säkerhet och sinne för framtidens 
energilösningar.

MÖT NÅGRA AV VÅRA BOLAG

Soldags – vårt konsumentföretag
Soldags är vårt bolag som arbetar mot kon-
sumentmarknaden och tar fram solenergilös-
ningar för villor, radhus, lantegendomar och 
BRF:er. Det gånga året har varit otroligt spän-
nande med en enorm efterfrågan på solenergi 
samtidigt som vi parerat coronapandemin  
och stora förändringar gällande solcellstöd  
till konsumenter.

NP Gruppen – Soltechs första  
takbolag
NP Gruppen grundades 1966 och var länge ett 
traditionellt plåtslageri- och takbolag. Soltech 
förvärvade majoriteten av NP Gruppen i början 
av 2019 och bolaget är redan ett bra exempel 
på hur vi transformerar traditionella bolag till 
solbolag. NP Gruppen har nämligen idag en 
betydande solenergiverksamhet som växer  
för varje månad.

Att kunna erbjuda vårt ”taktänk” och långa  
erfarenhet med solenergi är en fantastisk 
möjlighet för oss som bolag, men inte minst 
för våra kunder som får både ett kvali-
tativt tak och en solenergilösning, säger 
Angelica Disbo, vice vd och verksamhetschef 
på NP Gruppen.

Det är väldigt bra att kunna fortsätta 
jobba med det vi verkligen kan, samti-
digt som vi adderar solfasader. Det gör 
att vi får en ännu större marknad att 
bearbeta. Vi märker av ett stort in-
tresse från våra kunder och då har vi 
knappt börjat marknadsföra solenergi, 
säger Tommie Standert, vd Fasadsystem.

Att tillhöra Soltech är en 
stor fördel i vårt för-
säljningsarbete, och inte 
minst vad gäller synergi-
effekter inom inköp. Vi 
är stolta över vår till-
växtresa tillsammans med 
hundratals kunder mot en 
omställning till solenergi 
och en bättre miljö, säger 
Anders Olsson, vd Soldags.

Fasadsystem i Stenkullen – tredje 
generationens bolag
Utanför Göteborg ligger Fasadsystem som 
under 2020 blev en del av Soltech. Bolaget har 
i över 40 år levererat kvalitativa fasadlösningar 
åt sina kunder. Nu håller Fasadsystem på att 
bli ett solfasadföretag genom att även erbjuda 
solenergi i sina fasadlösningar.
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Taket på ASPs fabrik Hangzhou,  
Ben Wu, vd Advanced Solar Power  
och Anna Svensson, innovations- 
chef Soltech Energy.

KINESISKA VERKSAMHETEN

KINESISKA VERKSAMHETEN 
SOLTECH ENERGY I KINA 
BIDRAR TILL GLOBAL
OMSTÄLLNING
Via dotterbolaget Advanced 
Soltech AB har Soltech verk-
samhet i Kina med en affärs-
modell som gynnar miljön och 
alla intressenter. 

Modellen går ut på att finansiera, installera, 
äga och löpande underhålla solenergilös-
ningar på taken till våra kunder som främst 
utgörs av medelstora och större, privata 
noterade och statligt ägda företag och orga-
nisationer så som t.ex. universitet. Kunden 
betalar inte för anläggningen men via långa 
avtal köper dom el som deras respektive 
soltaksanläggning genererar. Målsättningen 
i bolaget är hög och strategin är att bygga 
en orderstock med installerad kapacitet på 
1 000 megawatt och som är fullt ansluten till 
elnätet 2024.
 
ASAB ägs av Soltech tillsammans med det 
världsledande bolaget för tunnfilmssolceller, 

Advanced Solar Power i Hangzhou. Att äga 
och driva verksamheten i Kina tillsammans 
med ett specialiserat, globalt och ledande 
bolag med expertis inom solpaneler är en 
nyckel till framgång på marknaden. Detta har 
medfört att ASAB skapat sig en egen stark 
plattform för fortsatt kraftig expansion inom 
sitt segment, ”Solar as a Service”.
 
Advanced Soltech har under 2020 installerat 
37,6 Megawatt (MW) takbaserade solenergi-
anläggningar och hade vid utgången av året 
176,6 MW installerad kapacitet. Anläggning-
arna kommer att producera ca 180 GWh 
årligen och det beräknas ge en besparing på 
ca 113 000 ton som kan sättas i relation till 
de utsläpp från svensk el- och fjärrvärme på 
4 568 000 ton koldioxid. 

Anledningen till den stora besparingen är att 
smutsig kolbaserad kinesisk el ersätts med 
ren solel!
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* ”Solar Energy Cup lanserades redan 2012 och är en auktoritet inom den kinesiska solenergibranschen”

MW takbaserade 
solanläggningar  

installerade

37,6
MW

  mindre CO2 relaterade  
utsläpp från Kinas instal- 

lerade anläggningar

- 77 000
TON

prestigefullt pris: ”The most 
influential solar investment 

company 2020” *

1:a
PRIS

-Det har varit ett utmanande år 
som inleddes med stor osäkerhet
på grund av COVID19, vilket till
viss del försvårade försäljnings- 
arbetet, men också begränsade 
tillgången på kapital. Trots 
detta är vi mycketnöjda med att 
kunna presentera en god till-
växt under dessa förutsätt-
ningar och har återigen fått 
bekräftat att vi har ett bra 
erbjudande och en stabil affärs-
modell, kommenterar Max Metelius, 
vd Advanced Soltech.

KINESISKA VERKSAMHETEN
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SOLTECH LEVERERAR  
FORTSATT KRAFTIG TILLVÄXT 

PÅ EN VÄXANDE MARKNAD

VD:s KOMMENTAR VD:s KOMMENTAR

Koncernens resultat på sista raden för 2020 
påverkas tyvärr hårt av framförallt orealisera-
de valutaförluster och höga räntekostnader i 
vår kinesiska verksamhet. Ledningen i Advan-
ced Soltech jobbar hårt för att minska dessa 
effekter framöver och projektet att särnotera 
bolaget fortgår tillsammans med Carnegie 
och DnB. Det är värt att påpeka att vi ser goda 
möjligheter till fortsatt kraftig tillväxt i den ki-
nesiska verksamheten, även efter genomförd 
särnotering.

FORTSATT STARKT INTRESSE FRÅN 
MARKNADEN
Vi är mycket stolta över det stora intresset vi 
möter från aktiemarknaden. Vi har nu ca 65 
000 ägare, vilket är fler än de flesta företag på 
börsens A-lista. Jag vill passa på att återigen 
tacka alla aktieägare som i höstas deltog i vår 
lyckade företrädesemission då vi tog in 144 
MSEK. Vid det tillfället var vi ca 30 000 ägare, 
nu har vi alltså fått sällskap av 35 000 till.

TILLVÄXTEN FORTSÄTTER I EN 
EXPANSIV FAS
Solenergimarknaden med allt runt omkring i 
form av lagring, laddning och styrning växer  
explosionsartat i Sverige och i hela världen. 
I dag kommer cirka 1 % av den svenska elen 
från solenergi, vilket gör att Sverige ligger 
långt efter andra jämförbara länder. Men allt 
fler privata och kommersiella fastighetsägare 

inser att solenergi gör nytta för både klimatet 
och ekonomin, vilket syns i efterfrågan.

Med ett nytt grönt avdrag för privatpersoner 
och en höjning av effektgränsen för stora ta-
kinstallationer, som båda införs under 2021, är 
möjligheterna mycket goda för fortsatt svensk 
marknadstillväxt. Där står Soltech väl rustat 
för att vara en av de allra starkaste aktörerna 
för både stora fastighetsägare och den privata 
villaägaren.

Vår organiska tillväxt i våra dotterbolag be-
räknas vara god och lägger vi till de affärs-
möjligheter vår förvärvsstrategi ger så bör 
miljardvallen vara inom räckhåll. Vi är ett 
tillväxtföretag med ambitiösa mål. År 2018 
omsatte vi ca 50 MSEK, två år senare har vi 
tiodubblat till ca 500 MSEK och är på god väg 
till vårt kommunicerade mål att omsätta 4,7 
miljarder 2024, detta mål kvarstår.

CORONAPANDEMINS PÅVERKAN PÅ 
SOLTECH
Coronapandemin har påverkat hela världen, 
så även Soltech. Under kvartal fyra upplevde 
vi större problem med Coronapandemin än 
under de första nio månaderna. Det är främst 
inom försäljning där både möjligheten att ge-
nomföra fysiska möten och resor begränsats 
ännu mer. Vi upplever även längre beslutspro-
cesser hos kunderna. Totalt sett inom hela 
koncernen bedömer vi att Coronapandemin 
påverkat omsättningen negativt med  

Vi är stolta över vår kraftiga tillväxt trots de svåra för-
hållanden som Coronapandemin medfört under 2020. Vi levererar 
65 procents tillväxt på koncernnivå och 74 procents tillväxt 
i den svenska verksamheten. Därmed fortsätter vi vår resa mot 
4,7 miljarder i omsättning år 2024, som kommunicerades i  
november 2019.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Soltech Energy 
Sweden AB (publ) med organisationsnummer 556709–9436 avger 
härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskaps-
året 2020. Föregående års siffror inom parentes, 2020 (2019).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Genom flera förvärv har intäkterna ökat och 
uppgår till MSEK 353 (202,9) MSEK för den 
svenska verksamheten. Intäkterna i Kina, från 
försäljning av el och inklusive bidrag, uppgick 
till 146,4 (100,6) MSEK.

För 2020 uppgick rörelseresultatet i koncernen 
till 42,8 (24,8) MSEK och för moderbolaget till 
-23,1 (-18,6) MSEK. Räntenetto uppgick för 
koncernen till -104,4 (-64,3) MSEK och för 
moderbolaget till 0,8 (0,6) MSEK. Resultatet i 
koncernen har även påverkats av kursdifferen-
ser samt kostnadsföring av aktiverade låne-
kostnader om -65,4 (-8,3) MSEK.

AFFÄRSMODELL OCH VERKSAMHET
Soltechkoncernen bedriver verksamhet inom 
två affärsområden: försäljning av solenergi- 
produkter och tjänster inom tak- , el- och 
fasadbranschen samt försäljning av el. De 
egenutvecklade integrerade produkterna, 
standardlösningar inom solenergi och tjänster 
inom tak-, el- och fasad säljs främst i Skandi-
navien medan elförsäljningen bedrivs i Kina 
via företagen ASRE och Suqian. Tillväxten har 
varit god inom båda dessa områden under 
2020 trots den pågående pandemin. 

Koncernen består av moderbolaget Soltech 
Energy Sweden AB (publ) (”Soltech”) som 
vid årsskiftet 2020 bedrev verksamhet via 12 
svenska dotterbolag samt via dotterbolaget 
Advanced Soltech Sweden AB (publ) ”ASAB”.   

Koncernen har sitt säte i Stockholm och 
Soltech aktien är listad på Nasdaq First North 

Growth Market Stockholm sedan den 25 juni 
2015 och handlas under kortnamnet SOLT. 
Våren 2021 har bolaget ca 65 000 aktieägare. 
Koncernen har via ASAB fyra utgivna obliga-
tionslån. Obligationerna är föremål för handel 
under kortnamnen SOLT2 respektive SOLT3, 
SOLT4 och SOLT5.

VERKSAMHETEN I SVERIGE
Soltech utvecklar och säljer solenergisystem 
som är integrerade i fastighetens yttre skal i 
form av tak eller fasad, utanpåliggande solen-
ergianläggningar samt närliggande tjänster och 
tak-, el-  och fasadentreprenader via dotterbolag.

Soltech är sedan 2013 exklusiv distributör 
av den kinesiska tillverkaren Advanced Solar 
Power Hangzhou Inc. (”ASP”) tunnfilmssolcel-
ler på den skandinaviska marknaden.  

Soltech är medlem i branschföreningen 
Svensk Solenergi och deltar aktivt i dess 
arbete med branschens kvalitets- och hållbar-
hetsfrågor. Detta arbete har intensifierats och 
i början av 2021 valdes Soltechs ordförande 
Anna Kinberg Batra till ordförande för bransch-
föreningen. Detta bedöms vara till nytta för både 
branschen och bolagets fortsatta ställning.

VERKSAMHETEN I KINA
Affärsmodellen i Kina består i att finansiera, 
installera, äga och löpande underhålla solen-
ergiinstallationer vilka installeras på kunders 
tak. Kunden betalar inte för anläggningen, 
utan förbinder att under långtidsavtal, 20 år 
eller mer, köpa el som respektive anläggning 
producerar.  

VD:s KOMMENTAR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ca 15 procent. Trots detta når vi vårt mål om 
ca 500 MSEK i omsättning.

FÖRVÄRVSSTRATEGIN GAV ÅTTA 
NYA DOTTERBOLAG
Soltech har på bara två år blivit ett effektivt 
förvärvsbolag samtidigt som dynamisk ut-
veckling sker i de befintliga bolagen. Under se-
nare delen av 2020 och i början av 2021 ser vi 
en klart ökande trend vad gäller inkommande 
förfrågningar om vi är intresserade av att för-
värva bolag. Vi har lyckats etablera oss som 
en seriös, entreprenörsvänlig och beslutsför 
köpare och det lockar till sig direktkontakter 
med bolag men även många företagsmäklare 
kommer till oss med sina uppdrag. Vi träffar 
bolag varje vecka och har ständigt ett antal 
förhandlingar på gång. Vi ser fram emot att 
välkomna fler bolag till Soltechfamiljen.

FÖRVÄRV UNDER 2021
Vår förvärvsresa har fortsatt efter periodens 
slut. Under 2021 har Soltech förvärvat fyra 
företag. Direkt efter nyår välkomnade vi Anne-
lunds Tak och Ljungs Sedum Entreprenad.
I mars respektive april förvärvades elteknik-
företagen Provektor och Rams El. Med dessa 
två förvärv adderar vi kompetens inom eltek-
nik vilket gör att vi blir en mer komplett solen-
ergikoncern som kan bidra till elektrifieringen 
av samhället. Vi beräknar att dessa fyra bolag 
kommer bidra med ca 238 Mkr i omsättning 
under 2021 med ett positivt resultat.

ADVANCED SOLTECH, VÅR VERK-
SAMHET I KINA

Vi är stolta över att under mycket svåra förhål-
landen lyckats öka vår installerade bas från 
139 megawatt till 176,6 megawatt under året 
som gått. Efterfrågan på vårt erbjudande är 
hög och framtidstron är stark. Resultatet på 
sista raden påverkas dock hårt av framförallt 
orealiserade valutaförluster och höga rän-
tekostnader i vår kinesiska verksamhet. Led-
ningen i Advanced Soltech jobbar hårt för att 

minska dessa effekter framöver och projektet 
att särnotera bolaget fortgår tillsammans med 
Carnegie och DnB. Samtliga aktieägare kom-
mer att få information om särnoteringen via 
brev då tidplanen är klar.

DEN GRÖNA ÅTERHÄMTNINGEN
Coronapandemin har förändrat världen i 
grunden. Åren 2020 och 2021 kommer gå till 
historien som väldigt svåra år, både i form av 
mänskligt och ekonomiskt lidande. Men den 
tvingar även politiker att ta kraftfulla beslut 
om hur ekonomin ska stimuleras. För alla 
bolag inom solenergi och cleantech är det po-
sitiva tider då dessa stimulanser ger oss ännu 
större möjligheter till att öka vår affär. Nu 
har världen en chans att satsa på långsiktigt 
hållbara klimatsmarta alternativ och vi står 
redo att ta vårt ansvar genom att växa kraftigt. 
Desto bättre det går för Soltech, desto mer 
nytta gör vi i den gröna omställningen.

VÅR RESA HAR BARA BÖRJAT
Vi satsar nu framförallt på att utveckla våra 
dotterbolag och att få ut så stora synergieffekter 
som möjligt. Vi ser redan positiva signaler inte 
minst inom inköp, försäljning och rekrytering. 
Vårt andra fokus är att löpande förvärva fler 
bolag inom solenergi, tak-, fasad- och elbran-
scherna. Efter två år och tretton förvärv har vi 
skapat en bra process och vi ser stora möjlig-
heter på marknaden som vi kommer ta tillvara.

Jag ser fram mot ett spännande 2021 och mot 
att leda bolaget in i framtiden med styrelsen 
och våra kompetenta medarbetare. Du är varmt 
välkommen att fortsatt vara med oss på resan.

Med vänliga hälsningar,

Stefan Ölander
Verkställande Direktör 
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Intäkterna kommer från försäljningen av elek-
tricitet till kunderna i kombination med olika 
former av bidrag per producerad kWh, vilket 
ger en förutsägbar och ökande intäktsström. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
ÅRET
Sverige
Under räkenskapsåret har Soltech Energy 
Sweden AB förvärvat 8 st bolag och tillträtt 
100 % av aktier i Soldags i Sverige AB, 60 % 
av aktierna i Merasol AB, 70 % av aktierna i 
Takorama AB, 70 % av aktierna i Fasadsystem 
i Stenkullen AB, 60 % av aktierna i Miljö Energi 
& Ansvar AB, 80 % av aktierna i Takrekond i 
Småland AB, 100 % av aktierna i Takrekond i 
Kalmar AB samt 60 % av aktierna i Din Takläg-
gare i Värmland Dalsland AB. 

Anna Kinberg Batra valdes av årsstämman  
till ny styrelseordförande.

Hösten 2020 genomförde bolaget en före-
trädesemission. Företrädesemissionen över-
tecknades med 590 procent, övertilldelningse-
missionen genomfördes fullt ut och Soltech 
tillfördes sammanlagt drygt 144 MSEK före 
emissionskostnader.

Soltech och PowerCell Sweden AB (publ) har 
undertecknat ett nordiskt samarbetsavtal för 
att utveckla lösningar för kunder som inbegri-
per både Soltechkoncernens produkter för so-
lenergi och PowerCells produkter för lagring.

Satsning från svenska staten på förnyelsebar 
energi som bland annat inkluderar skattere-
duktioner för installation av solceller och lag-
ring för privatpersoner samt höjd effektgräns 
för energiskatt till 500 kW för egenanvänd el.

Kina
Under året har verksamheten i Kina tecknat 
order som totalt beräknas ge årliga intäkter 
om 49,6 MSEK, eller cirka 991,3 MSEK under 
avtalens 20-åriga löptider.

Ägandet i ASAB har under året spätts ut 
något genom utgivning av preferensaktier till 
ett belopp om drygt 157 MSEK. Soltech äger 
fortsatt mer än 50 % av aktierna i Advanced 
Soltech.

ASABs ledning utgörs från den 24 juni 2020 
av bland annat Max Metelius som VD och 
Frederic Telander som styrelsens arbetande 
ordförande. 

Vid utgången av året hade ASABs dotterbolag 
i Kina 176,6 MW i installerad och intäktsge-
nererande solenergikapacitet med 17,8 år i 
genomsnittlig kvarvarande kontraktslängd. 
Under 2020 producerades 124,4 miljoner kWh 
vilket minskade Kinas CO2 utsläpp med  
ca 77 000 ton. 

ASRE tilldelades pris i Kina som ”Top 10 Indu-
strial and Commercial distributed Solar Power 
Station Builders in 2020”. 

Covid-19
Covid-19 har påverkat den svenska verksam-
heten under året och främst i form av upp-
skjutna projekt drivet av uppskjutna kundmö-
ten och att det tagit längre tid för kunder att 
kunna ta beslut vilket haft en negativ påverkan 
på omsättningen.

Covid-19 bedöms ha haft en negativ påverkan 
på intäkterna i den kinesiska verksamheten 
med ca 13,5 MSEK. Detta som en följd av 
den tillfälliga prissänkning på el som införts 
av statliga NDRC (till syfte att stimulera den 
kinesiska ekonomin) och att cirka 30 MW var 
nedstängda under första och andra kvartalet. 
Utöver detta har en lägre aktivitet hos kunder-
na resulterade i en lägre elförbrukning vilket 
ledde till att en större andel elektricitet såldes 
till nätet där bolaget får mindre betalt. Vidare 
har covid-19 lett till sämre förutsättningar 
på kapitalmarknaderna, vilket genom sämre 
upplåningsvillkor orsakat högre kostnader än 
planerat.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Dessa orealiserade valutakurseffekter är en 
följd av att den kinesiska verksamheten har 
majoriteten av tillgångarna (solenergianlägg-
ningarna) redovisade i CNY, två tredjedelar av 
skulderna i SEK och resterande del i EUR. Va-
lutakurseffekten är orealiserad och har ingen 
påverkan på kassaflödet för koncernen.

Regulatoriska förändringar
I regeringens budgetproposition aviserades 
två viktiga förändringar för den svenska solen-
ergimarknaden. Båda förändringarna är sedan 
dess beslutade av riksdagen. Ett nytt avdrag 
för privatpersoners installation av grön energi, 
som omfattar både solceller och laddnings-

möjligheter, trädde i kraft första januari 2021. 
Första juli höjs även kW-gränsen för skattskyl-
dighet vid egenproducerad solenergi, från 255 
kW installerad effekt till 500 kW, vilket förbättrar 
villkoren för kommersiella fastigheter. 

INVESTERINGAR
Koncernens huvudsakliga investeringar utgörs 
av investeringar i solenergianläggningar i Kina. 
Genomförda investeringar i sollcellsanläggning-
ar uppgick under året till 174 (404) MSEK och 
ytterligare 8,6 (0) MSEK i övriga anläggningstill-
gångar.

Under 2020 fortsatte förvärvsresan och under 
året har det förvärvats åtta bolag: Soldags i Sve-
rige AB, Merasol AB, Takorama AB, Fasadsystem 
i Stenkullen AB, Miljö Energi & Ansvar AB, Takre-
kond i Småland AB, Takrekond i Kalmar AB samt 
Din takläggare i Värmland Dalsland AB.

Valutaeffekter
Årets resultat efter finansiella poster, valutaef-
fekter och skatt uppgick till -141 (-45,8) MSEK. 
Valutaeffekter av orealiserade kursdifferenser 
har i den kinesiska verksamheten har påverkat 
resultatet med -41,3 (1,8) MSEK.

FLERÅRSÖVERSIKT (KSEK)

Koncernen 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning  434 140  264 034  53 731  47 465  49 277 

Rörelseresultat (EBIT) 42 813 24 846 5 244 -17 415 -15 785

Periodens resultat -140 976 -45 788 -15 453 -21 512 -18 613

Soliditet (%)  31  24  33  44  46 

Eget kapital  539 132  333 735  235 739  148 937  88 160 

Resultat per aktie -2,03 -0,73 -0,36 -0,72 -0,6

  

Moderbolaget 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning  3 237  16 968  11 301  4 608  2 030 

Rörelseresultat (EBIT) -23 106 -18 567 -16 499 -15 872 -19 165

Periodens resultat -25 330 -13 025 -16 265 -19 282 -14 903

Soliditet (%)  86  89  97  85  88 

Eget kapital  404 621  242 362  141 786  157 051  93 770 
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KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL 
STÄLLNING
Koncernens disponibla likvida medel uppgick 
per den 31 december 2020 till 222,5 (91,3) 
MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 980 
(916) MSEK. I skulderna ingår bland annat 
obligationslån upptagna i dotterbolaget Ad-
vanced Soltech Sweden AB (publ). 
För helåret 2020 uppgick kassaflödet till 120,6 
(55,4) MSEK. Kassaflödet har påverkats dels 
av inkomna likvider från nyemissioner, upp-
tagna lån och investeringar i dotterbolag och 
solenergianläggningar.

PERSONAL
Kostnader för personal har uppgått till 95,5 
(45,3) MSEK. Ökningen av personalkostnader 
är främst hänförlig till förvärv av dotterbolag. 

Soltech Energy Sweden AB (publ) optionspro-
gram (2015/2020) som instiftades 2015 innan 
notering av Bolagets aktier på Nasdaq First 
North, har till den del som tilldelats och tecknats, 
lösts in av innehavarna under året. Inga utestå-
ende optionsprogram vid utgången av 2020. 

MODERBOLAGET
Soltech Energy Sweden AB (publ) är moderbo-
lag i Soltech koncernen. Moderbolaget är ett 
renodlat holdingbolag med fokus på förvärv, 
förvaltning och att utveckling av koncernens 
olika rörelsebolag. 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 
7,9 (17) MSEK och periodens resultat till -25,3 
(-13) MSEK.

AKTIEN 
Antalet aktieägare i bolaget uppgick per 
balansdagen till drygt 60 000. Aktien hand-
las på Nasdaq First North Growth Market 
Stockholm under kortnamnet SOLT, ISIN kod 
SE0005392537. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
ÅRETS SLUT
Soltech har efter räkenskapsåret slut förvärvat 
76 % av aktierna i Annelunds Tak AB, 52 % av 
aktierna i Ljungs Sedum Entreprenad AB, 100 % 
av aktierna i Provektor Sweden AB samt 100 % 
av aktierna i Rams El AB. Bolagen har samman-
lagt omkring 180 anställda och beräknas bidra 
med nära 238 MSEK i omsättning under 2021. 

Soltech har efter räkenskapsårets slut förvär-
vat resterande 40 % av aktierna i dotterbola-
gen 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 erbju-
dandet på företags- och fastighetsmarknaden 
inom solenergi.

Verksamheten i Kina har tecknat order som 
beräknas ge årliga intäkter om drygt 12,3 MSEK, 
eller cirka 245 MSEK under avtalens 20-åriga 
löptider.

BOLAGSSTYRNING 
Soltech är ett svenskt publikt aktiebolag. 
Bolaget är bildat i Sverige och registrerades 
hos Bolagsverket 2006-08-30 och har bedrivit 
verksamhet sedan dess. Bolaget följer Aktie-
bolagslagens regler (2005:551) samt övriga 
tillämpliga lagar och förordningar i Stockholm, 
Sverige där Bolaget har sitt säte.

Till grund för Bolagets verksamhet ligger 
bolagsordningen. Bolagets verksamhet är 
utveckling och försäljning av alternativa och 
förnyelsebara energikällor, system för tillvara-
tagande av alternativa och förnyelsebara ener-
gikällor samt annan därmed förenlig verksam-
het, vilket framgår av bolagsordningens §3.

Bolagsstämman fastställer bolagsordningen 
och utser årligen styrelse. Styrelsen svarar 
för Bolagets organisation och förvaltning och 
tillsätter eller avsätter den verkställande direk-
tören. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig 
arbetsordning för sitt arbete, kombinerat med 

en VD-instruktion för fördelning av arbetet 
mellan styrelsen och den verkställande direk-
tören. Frågor som rör ersättningar till bolags-
ledningen eller revisorn beslutas direkt av 
Bolagets styrelse då särskilda utskott ej finns 
i Bolaget. Samtliga ledamöter i styrelsen är 
valda till nästkommande ordinarie årsstämma. 
Varje enskild styrelsemedlem äger rätt att när 
som helst frånträda sitt uppdrag.

Utöver de lagar och förordningar som reglerar 
bolagets verksamhet enligt ovan tillämpar bo-
laget svensk och internationell redovisnings-
lagstiftning som säkerställer att den finansiel-
la rapporteringen uppfyller de krav som ställs.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Nedan redogörs för riskfaktorer som bedöms 
kunna ha väsentlig påverkan på Soltech-kon-
cernens (”Bolaget”) framtidsutsikter. 

Risker relaterade till verksamhet 
och bransch

Covid-19
Pandemin Covid-19 har fått stora konsekven-
ser globalt och stora åtgärder för att förhindra 
smittspridning har införts i ett antal länder. 
Det är svårt att förutse hur länge störningarna 
kommer att pågå och vilka effekterna blir på 
världsekonomin. En kraftig konjunkturned-
gång kan få en negativ inverkan på efterfrågan 
på Soltechs produkter och tjänster. Soltech 
kräver unik kompetens för att driva projekten i 
sin verksamhet. Om en stor del av medarbeta-
re insjuknar samtidigt kan det leda till svårig-
heter med att hantera arbetskraften för att 
färdigställa projekt inom fastställda tidsramar.

Risker i leveranser
För att kunna upprätthålla försäljning och 
distribution av solpaneler är Bolaget beroende 
av leveranser från sina leverantörer. Uteblivna 
eller försenade leveranser, av vilka skäl det 
vara må och där vårens effekter av coronavi-
ruset är ett tydligt och oförutsett exempel, kan 
orsaka lägre försäljning än förväntat. Tillverk-
ning av solcellspaneler är en högteknologisk, 

kostsam och relativt långsam process och det 
finns risk för störningar i produktionen. Från 
tid till annan har komponenter för tillverkning 
av solceller varierat i utbud och efterfrågan. 
Med en större efterfrågan finns risk att kom-
ponentpriserna ökar eller att tillgängligheten 
minskar vilket kan leda till förseningar och i 
förlängningen till minskad försäljning. 

Misslyckade förvärv och samgåenden
Bolagets snabba expansion med många 
förvärv av mindre företag kan förorsaka 
störningar till följd av samarbetssvårigheter 
eller brist på samsyn i företagens expansion. 
Oförutsedda händelser kan kräva resurser 
som anstränger eller avleder resurser från 
andra, planerade insatser. Skilda företagskul-
turer, ledarskap och organisationer kan leda 
till problem med integration av samarbeten. 
Det finns risk att nuvarande dotterbolag eller 
kommande förvärv och samarbeten inte gene-
rerar de marginaler eller det kassaflöde som 
förväntas liksom att de fördelar som förvärven 
väntas få, inklusive tillväxt eller förväntade 
synergier, inte uppnås. 

Globala ekonomiska förhållanden
Förhållanden i den globala ekonomin påverkar 
sannolikt Bolagets försäljning av produkter. 
Bolagets verksamhet följer i viss utsträckning 
svängningar i konjunkturen som gäller i bygg- 
och anläggningsbranschen. Denna är om-
vittnat känslig för konjunktursvackor och vid 
konjunkturnedgångar drabbas alltid entrepre-
nadbranschen av märkbara nedgångar i både 
efterfrågan och lönsamhet. Det finns således 
risk att Soltechs förmåga att generera intäkter 
påverkas av en global konjunkturnedgång eller 
recession som t.ex. efter Covid-19 pandemin.
 
Beroende av nyckelpersoner
Soltech är ett relativt litet bolag och är bero-
ende av nyckelpersonal och nyckelanställda. 
Om Soltech förlorar dessa personer eller får 
svårt att attrahera lika kvalificerade medarbe-
tare kan detta inverka på Bolagets verksamhet 
och förmåga att verkställa aktuella och fram-
tida strategier. Det är avgörande för Soltechs 
framgång att fortsätta kunna attrahera och 
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behålla kvalificerad personal. Detta är i sin tur 
avhängigt faktorer som Bolagets verksam-
hetsutveckling, förmåga att skapa stimuleran-
de arbetsuppgifter, arbetsbelastning, incita-
mentsprogram och konkurrensen om erfarna 
medarbetare. Om någon eller flera personer 
skulle lämna eller på annat sätt avsluta sin 
relation med Bolaget eller om någon av dessa 
nyckelpersoner väsentligt ändrar eller reduce-
rar sina roller inom Bolaget, finns en risk att 
Bolaget inte i god tid kan hitta kvalificerade 
ersättare eller tjänster som kan bidra på mot-
svarande sätt till Bolagets verksamhet. Detta 
kan komma att försena och/eller försvåra den 
fortsatta utvecklingen av Soltech. 

RISKER RELATERADE TILL  
FINANSIELL SITUATION

Förändrade valutakurser och mark-
nadsräntor
Oro på valutamarknaden innebär valutarisker 
då Bolaget verkar på en internationell mark-
nad och även köper komponenter i andra valu-
tor än svenska kronor. En försvagning av den 
svenska kronan jämfört med dels euro men 
kanske framförallt med den kinesiska valutan, 
RMB (yuan), skulle innebära ökade kostna-
der för anskaffning av dessa komponenter 
och påverka Bolagets resultat och finansiella 
ställning. Ökande marknadsräntor kan påver-
ka kundernas inköpsvilja och inköpskalkyler. 
Soltechs produkter är i vissa delar kapitalkrä-
vande och skrivs av över många år. Ökade 
räntor kan därmed innebära att kalkylerna för 
kundernas återbetalningstid försämras, vilket i 
sin tur leder till minskad försäljning.  

Koncernen har externa lån i Euro men har 
redovisningsvaluta i SEK vilket kan leda till 
redovisningsmässiga valutaförluster. 

Refinansiering av utestående obligationslån
Soltech har genom sitt delägda dotterbolag Ad-
vanced Soltech Sweden AB (publ) ställt ut före-
tagsobligationer och när dessa förfaller kan det 
leda till påfrestningar för Bolagets likviditet.

Avtalsenliga köpeskillingar
Soltechs förvärvsstrategi innebär att det före-
kommer att en större del av köpeskillingen skall 
utbetalas senare och är relaterat till uppfyllandet 
av olika mål i det förvärvade bolaget. Styrelsen 
gör löpande bedömningar hur stort utfallet av 
dessa betalningar bedöms bli och förändringar 
kan komma att redovisas över både resultat- 
och balansräkning. Det kan dock visa sig att 
dessa beräkningar är i underkant vilket då leder 
till större utbetalningar än förväntat vilket då 
påverkar bolagets likviditet. 

EGET KAPITALS UTVECKLING

Koncernen (KSEK) Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

eget  
kapital

Omräk-
nings-
reserv

Balanserade 
vinstmedel 

inklusive årets 
resultat

Summa

Innehav 
utan be-

stämmande 
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

Ackumulerade omräknings- 
differenser -8 574 -12 439 -21 013 -21 013

Nyemission 746 346 955 347 701 347 701

Kostnader hänförliga till  
nyemission -13 840 -13 840 -13 840

Insatt kapital minoritet 33 324 33 324

Vid årets slut 2020-12-31 3 476 520 727 -19 716 -80 396 424 091 115 041 539 131

   

Moderbolaget (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

Resultatdisposition -13 022 13 022 0

Nyemission 746 189 080 189 826

Kostnader hänförliga till
nyemission -2 237 -2 237

Periodens resultat -25 330 -25 330

Vid årets slut 2020-12-31 3 476 -122 878 549 353 -25 330 404 621

   

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Belopp i SEK

Till årsstämmans förfogande står följande:

Balanserat resultat -122 879 054 

Överkursfond  549 352 514 

Årets resultat -25 329 641 

 401 143 819 

Styrelsen föreslår att

I ny räkning överförs  401 143 819 
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Belopp i KSEK Not 2020 2019

Nettoomsättning 3 434 140 264 034

Förändring av produkter i arbete, färdiga varor och  
pågående arbeten för annans räkning 2 407 1 656

Övriga rörelseintäkter 3 62 836 37 860

Summa intäkter  499 383  303 550 

Rörelsens kostnader

Råvaror förnödenheter och handelsvaror -241 901 -147 845

Övriga externa kostnader 4,5 -59 907 -38 912

Personalkostnader 6 -95 455 -45 298

Avskrivningar 7 -59 113 -40 591

Övriga rörelsekostnader -194 -6 062

Rörelseresultat  42 813  24 843 

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8  2 015 7 820

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -171 755 -80 369

Resultat efter finansiella poster -126 928 -47 707

Skatt på årets resultat 12 -14 048 1 919

Periodens resultat -140 976 -45 788

Hänförligt till moderbolagets ägare -90 442 -39 903

Minoritetsintresse -50 534 -5 884

Resultat per aktie -2,03 - 0,73

   

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar 1, 2

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent, varumärken samt liknande rättigheter 13 0 0

Goodwill 14 204 303 85 079

Övriga immateriella tillgångar 15 42 641 46 789

Summa immateriella anläggningstillgångar 246 944 131 868

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 16 7 513 1 124

Solenergianläggningar 17 918 209 904 295

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 18 59 963 13 321

Summa materiella anläggningstillgångar 985 685 918 740

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 106 106

Uppskjuten skattefordran 21 7 858 9 271

Andra långfristiga fordringar 22 89 727 87 062

Summa finansiella anläggningstillgångar 97 690 96 439

Summa anläggningstillgångar 1 330 319 1 147 048

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 19 880 9 242

Färdiga varor och handelsvaror 8 603 7 331

Förskott till leverantörer 1 25 517

Summa varulager 28 484 42 089

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 94 532 60 149

Upparbetade, ej fakturerade intäkter 23 17 734 5 790

Skattefordran 153 442

Övriga fordringar 22 161 30 456

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 29 974 1 495

Summa kortfristiga fordringar 164 554 98 332

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 0 10 533

Summa kortfristiga placeringar 0 10 533

Kassa och bank

Kassa och bank 25 222 488 91 316

Summa kassa och bank 222 488 91 316

Summa omsättningstillgångar 415 526 242 270

Summa tillgångar 1 745 845 1 389 318

   

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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Eget kapital och skulder 1, 2 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital 26, 27

Aktiekapital 3 476 2 730

Övrigt tillskjutet eget kapital 520 727 196 008

Annat eget kapital inklusive periodens resultat 14 928 134 997

   Eget kapital hänförligt till:

   Moderbolagets ägare: 424 091 201 543

   Minoritetsintresse: 115 041 132 192

Summa eget kapital 539 131 333 735

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 21 10 745 8 633

Övriga avsättningar 28 61 523 16 194

Summa avsättningar 72 268 24 827

Långfristiga skulder 29

Checkkredit 30 989 4 845

Obligationslån 882 699 789 505

Skulder till kreditinstitut 1 251 37 578

Övriga skulder 45 476 26 262

Summa långfristiga skulder 930 415 858 190

Kortfristiga skulder

Förutbetald ej upparbetad intäkt 31 17 639 2 959

Leverantörsskulder 82 154 106 640

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 1 381 0

Aktuella skatteskulder 14 410 3 143

Övriga skulder 32 37 469 25 850

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 50 977 33 974

Summa kortfristiga skulder 204 030 172 566

Summa eget kapital och skulder 1 745 845 1 389 318

   

Belopp i KSEK Not 2020 2019

Löpande verksamhet

   Rörelseresultat 42 813 24 843

   Ej kassaflödespåverkande poster 35 60 140 41 486

   Erhållen ränta 2 015 1 271

   Erlagd ränta -106 674 -65 700

   Betald inkomstskatt 458 -798

   Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring   
   av rörelsekapital -1 248 1 102

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

  Ökning/minskning varulager m.m. 24 897 -35 372

  Ökning/minskning av rörelsefordringar -18 458 -22 403

  Ökning/minskning kortfristiga skulder -13 856 -3 049

Kassaflöde från löpande verksamhet -8 665 -59 722

Investeringsverksamheten

  Immateriella anläggningstillgångar -1 442 0

  Materiella anl.tillg. -175 500 -413 615

  Förvärvade dotterbolag -30 970 -31 315

  Finansiella tillgångar 0 -67 950

Kassaflöde från investeringsverksamheten -207 912 -512 880

Finansieringsverksamheten

  Nyemission 324 246 100 560

  Emissionskostnader -13 840 -4 786

  Upptagna lån 69 638 600 919

  Återbetalda lån -42 828 -65 400

  Utdelning 0 -3 291

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 337 216 628 002

Periodens kassaflöde 120 639 55 400

Ökning/Minskning av likvida medel

   Likvida medel vid periodens början 101 849 46 449

Likvida medel vid periodens slut 222 488 101 849

   

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
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Belopp i KSEK Not 2020 2019

Nettoomsättning 3 7 852 16 968

Övriga rörelseintäkter 3 - 189

Summa intäkter 7 852 17 157

Rörelsens kostnader

Råvaror förnödenheter och handelsvaror -1 697 -13 056

Övriga externa kostnader 4, 5 -19 197 -12 514

Personalkostnader 6 -10 061 -9 557

Avskrivningar 7 -3 -265

Övriga rörelsekostnader 0 -333

Rörelseresultat -23 106 -18 567

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 12 333 1 092

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -1 693 -499

Resultat från andelar i dotterföretag 10 -5 700 4 936

Resultat efter finansiella poster -18 166 -13 038

Bokslutsdispositioner

Lämnat koncernbidrag 11 -7 164 16

Skatt på årets resultat 12 0 0

Periodens resultat -25 330 -13 023

   

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR

Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar 1, 2

Immateriella anläggningstillgångar

Patent, varumärken samt liknande rättigheter 13 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och  inventarier 16 33 0

Summa materiella anläggningstillgångar 33 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 19 311 649 179 871

Fordringar hos koncernföretag 41 728 33 597

Andra långfristiga fordringar 22 459 459

Summa finansiella anläggningstillgångar 353 836 213 927

Summa anläggningstillgångar 353 869 213 927

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 521 1 983

Fordringar hos koncernföretag 3 572 10 909

Övriga fordringar 1 493 505

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 1 048 300

Summa kortfristiga fordringar 6 634 13 698

Kassa och bank

Kassa och bank 25, 30 112 648 43 312

Summa kassa och bank 112 648 43 312

Summa omsättningstillgångar 119 282 57 010

Summa tillgångar 473 151 270 937
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital och skulder 1, 2

Bundet eget kapital

Aktiekapital 26, 27 3 476 2 730

Summa bundet eget kapital 3 476 2 730

Fritt eget kapital

Balaserat resultat -122 878 -109 856

Överkursfond 549 353 362 510

Periodens resultat -25 330 -13 022

Summa fritt eget kapital 401 145 239 632

Summa eget kapital 404 621 242 362

Avsättningar

Övriga avsättningar 28 58 789 15 300

Summa avsättningar 58 789 15 300

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 830 1 776

Skulder till koncernföretag 3 538 0

Aktuella skatteskulder 72 19

Övriga skulder 32 2 557 8 626

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 2 744 2 853

Summa kortfristiga skulder 9 741 13 275

Summa eget kapital och skulder 473 151 270 937

   

Belopp i KSEK Not 2020 2019

Löpande verksamhet

   Rörelseresultat -23 106 -18 567

   Ej kassaflödespåverkande poster 35 3 482

   Erhållen ränta och utdelningar 1 058 1 092

   Erhållna utdelningar 0 4 936

   Erlagd ränta -236 -499

   Betald inkomstskatt 0 17

   Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
   förändring av rörelsekapital -22 281 -12 539

  Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

  Ökning/minskning varulager m.m. 0 6 645

  Ökning/minskning av rörelsefordringar 605 -8 091

  Ökning/minskning rörelseskulder -9 740 -7 223

Kassaflöde från löpande verksamhet -31 416 -21 208

Investeringsverksamheten

  Immateriella anl. tillgångar

  Materiella anl.tillgångar -36

  Förvärvade andelar i dotterföretag -43 607 -31 315

  Finansiella tillgångar -16 905 -22 402

Kassaflöde från investeringsverksamheten -60 548 -53 717

Finansieringsverksamheten

  Nyemission 163 537 100 560

  Emissionskostnader -2 237 -4 786

  Erhållna koncernbidrag 0 16

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 161 300 95 790

Periodens kassaflöde 69 336 20 865

Ökning/Minskning av likvida medel

   Likvida medel vid periodens början 43 312 22 447

Likvida medel vid periodens slut 112 648 43 312
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NOTER
NOT 1. REDOVISNINGS- OCH  
VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisning och koncernredovisning har 
upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (”K3”). Redovis-
ningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år. 

De finansiella rapporterna anges i tusentals 
kronor (KSEK) om inget annat anges. Avrund-
ningsfel kan förekomma. Moderbolagets re-
dovisningsvaluta är svenska kronor, som även 
utgör redovisningsvaluta för koncernen. 

Tillgångar delas in i omsättningstillgångar och 
anläggningstillgångar. En tillgång betraktas 
som omsättningstillgång om den förväntas bli 
realiserad inom tolv månader från balansda-
gen eller inom företagets verksamhetscykel. 
Med verksamhetscykel avses tiden från pro-
duktionsstart till att företaget erhåller betal-
ning för levererade tjänster eller varor. Koncer-
nens verksamhetscykel bedöms understiga 
ett år. Om en tillgång inte uppfyller kravet för 
en omsättningstillgång klassificeras den som 
en anläggningstillgång. 

Kvittning av fordringar och skulder har inte 
gjorts. 

Skulder delas upp på kortfristiga skulder och 
långfristiga skulder. Som kortfristiga skulder 
redovisas skulder som ska betalas inom tolv 
månader från balansdagen. Allt annat utgör 
långfristiga skulder. 

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar moderföreta-
get Soltech Energy Sweden AB och de företag 
över vilka moderföretaget direkt eller indirekt 

har bestämmande inflytande. Bestämmande 
inflytande innebär en rätt att utforma ett annat 
företags finansiella och operativa strategier 
i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid 
bedömningen av om ett bestämmande infly-
tande föreligger, ska hänsyn tas till innehav 
av finansiella instrument som är potentiellt 
röstberättigade och som utan dröjsmål kan 
utnyttjas eller konverteras till röstberättigade 
eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas 
till om företaget genom agent har möjlighet 
att styra verksamheten. Bestämmande infly-
tande föreligger i normalfallet då moderföre-
taget direkt eller indirekt innehar aktier som 
representerar mer än 50 % av rösterna. Se 
vidare not 2 information kring dotterföretag 
som konsolideras i koncernredovisningen. 
Uppgifter om koncernföretag finns i noten om 
finansiella anläggningstillgångar. 

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas 
in i koncernredovisningen från och med tid-
punkten för förvärvet av det bestämmande 
inflytandet till och med den tidpunkt då mo-
derföretaget inte längre har ett bestämmande 
inflytande över dotterföretaget. 

Redovisningsprinciperna för dotterföretagen 
överensstämmer med koncernens redovis-
ningsprinciper. Alla koncerninterna transaktio-
ner, mellanhavanden samt orealiserade vinster 
och förluster hänförliga till koncerninterna 
transaktioner har eliminerats vid upprättandet 
av koncernredovisningen. 

Koncernens resultat och komponenter i eget 
kapital är hänförligt till moderföretagets ägare 
och minoritetsintresse. Minoritetsintressen 
redovisas separat inom eget kapital i koncern-
balansräkningen och i direkt anslutning till 
posten Årets resultat i koncernresultaträkning-
en. Om koncernmässigt eget kapital avseende 
dotterföretaget är negativt, redovisas minori-
tetsintresset i dotterföretaget som en fordran 
på minoriteten, en negativ post inom eget 
kapital, endast om minoriteten har en bindan-
de förpliktelse att täcka kapitalunderskottet 
och har förmåga att fullgöra förpliktelsen. 

Rörelseförvärv 
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmeto-
den. 

Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas 
till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, vilket 
beräknas som summan av de verkliga värdena 
per förvärvstidpunkten för erlagda tillgång-
ar, uppkomna eller övertagna skulder samt 
emitterade egetkapitalinstrument och utgifter 
som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet. 
Exempel på utgifter är transaktionskostnader. 
I köpeskillingen ingår villkorad köpeskilling, 
förutsatt att det vid förvärvstidpunkten är 
sannolikt att köpeskillingen kommer att jus-
teras vid en senare tidpunkt och att beloppet 
kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. An-
skaffningsvärdet för den förvärvade enheten 
justeras på balansdagen och när den slutliga 
köpeskillingen fastställs, dock ej senare än ett 
år efter förvärvstidpunkten. 

Koncernens bokslut är upprättat enligt för-
värvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den 
tidpunkt då bestämmande inflytandet er-
hålls. Identifierbara tillgångar och skulder 
värderas inledningsvis till verkliga värden 
vid förvärvstidpunkten. Goodwill utgörs av 
mellanskillnaden mellan de förvärvade identi-
fierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället 
och anskaffningsvärdet inklusive värdet av 
minoritetsintresset och värderas initialt till 
anskaffningsvärdet. Vid förvärv av färre än 
samtliga andelar av den förvärvade enheten 
läggs värdet av minoritetens andel till anskaff-
ningsvärdet. Vid förvärvstidpunkten redovisas 
goodwill till anskaffningsvärde och efter det 
första redovisningstillfället värderas den till 
anskaffningsvärde efter avdrag för avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar. Goodwill 
skrivs av över den förväntade nyttjandeperio-
den vilken uppgår till 10 år. Nyttjandeperioden 
om 10 år har bedömts med bakgrund i Soltech 
långsiktiga strategi av förvärv och transforme-
ring av traditionella bolag till in i en ny miljö. 
Branschen för solenergi växer kraftigt men 
kommer från låga nivåer. Värdering av bolag 
och kapitalisering av synergier och bolagens 

fulla potential bedöms ligga inom en 10 års 
period. 

Per varje balansdag gör företaget en bedöm-
ning om det finns någon indikation på att 
värdet av goodwill är lägre än det redovisade 
värdet. Finns det en sådan indikation beräknar 
företaget återvinningsvärdet för goodwill och 
upprättar en nedskrivningsprövning. Övriga 
immateriella tillgångar avser förvärvade kund-
kontakt. Dessa immateriella tillgångar skrivs 
av i enlighet med kvarvarande löptid på under-
liggande kontrakt. 

Utländska valutor 
Fordringar och skulder i utländsk valuta om-
räknas till svenska kronor till den balansda-
gens valutakurs som råder på balansdagen. 
Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet 
omräknas till svenska kronor till en genom-
snittskurs som utgör en approximation av 
kurserna vid respektive transaktionstidpunkt. 
Omräkningsdifferenser som uppstår vid 
valutaomräkning av utlandsverksamheter 
redovisas i eget kapital. Vinster och förluster 
på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 
nettoredovisas bland finansiella intäkter och 
kostnader. Valutasäkring har inte tillämpats. 

Intäkter 
Varor och försäljning av solenergi 
Försäljning av varor redovisas när väsentliga 
risker och fördelar övergår från säljare till kö-
pare i enlighet med försäljningsvillkoren. För-
säljningen redovisas efter avdrag för moms 
och rabatter. Intäkter från solenergi beräknas 
utifrån producerad watt och redovisas efter 
avdrag för moms och eventuella rabatter. 

Tjänsteuppdrag 
Intäkter från försäljning av tjänster på löpan-
de räkning redovisas som intäkt i den period 
som arbetet utförs och material levereras eller 
förbrukas. 

Intäkter från försäljning av tjänster till fast pris 
redovisas med tillämpning av s.k. succesiv 
vinstavräkning. Det innebär att intäkter och 
kostnader redovisas i förhållande till uppdra-

NOTER NOTER26 27SOLTECH ENERGY SWEDEN AB SOLTECH ENERGY SWEDEN AB



gets färdigställandegrad på balansdagen. 
Färdigställandegraden fastställs genom en 
beräkning av förhållandet mellan nedlagda 
uppdragsutgifter för utfört arbete på balans-
dagen och beräknade totala uppdragsutgifter. 
En befarad förlust på ett tjänsteuppdrag redo-
visas omedelbart som en kostnad. När utfallet 
av ett tjänsteuppdrag inte kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt sker intäktsredovisning 
endast med belopp som motsvarar uppkom-
na uppdragsutgifter som sannolikt kommer 
att ersättas av beställaren. Uppdragsutgifter 
redovisas som kostnader i den period då de 
uppkommer. 

Bidrag och subsidier 
ASRE erhåller olika former av subsidier (stat-
liga, regionala och lokala bidrag) från produk-
tionen av solenergi. Bidrag erhålls per produ-
cerad watt och redovisas i takt med att den 
uppstår. 

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av 
lön, sociala avgifter, betald semester, betald 
sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga 
ersättningar redovisas som en kostnad och 
en skuld då det finns en legal eller informell 
förpliktelse att betala ut ersättning. 

Ersättningar efter avslutad anställning 
I Soltech förekommer individuella, avgiftsbe-
stämda pensionsinbetalningar. I avgiftsbe-
stämda planer betalar företaget fastställda 
avgifter till ett annat företag och har inte nå-
gon legal eller informell förpliktelse att betala 
något ytterligare efter avslutad anställning. 
Koncernens resultat belastas för kostnader i 
takt med att de anställdas pensionsberättiga-
de tjänster utförs. 

Inkomstskatter 
Aktuell skatt 
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga 
resultatet för perioden. Skattepliktigt resul-
tat skiljer sig från det redovisade resultatet 
i resultaträkningen då det har justerats för 
ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla 

kostnader samt för intäkter och kostnader 
som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra 
perioder. Koncernens aktuella skatteskuld 
beräknas enligt de skattesatser som gäller per 
balansdagen. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas på temporära 
skillnader mellan det redovisade värdet på till-
gångar och skulder i de finansiella rapporterna 
och det skattemässiga värdet som används 
vid beräkning av skattepliktigt resultat. Upp-
skjuten skatt redovisas enligt den s k balans-
räkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder 
redovisas för i princip alla skattepliktiga 
temporära skillnader, och uppskjutna skatte-
fordringar redovisas i princip för alla avdrags-
gilla temporära skillnader i den omfattning det 
är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot 
framtida skattepliktiga överskott. Uppskjutna 
skatteskulder och skattefordringar redovisas 
inte om den temporära skillnaden är hänförlig 
till goodwill. 

Goodwill
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. Goodwill skrivs av linjärt 
över tio år. Avskrivning av goodwill redovisas i 
koncernresultaträkningen inom posten Av-
skrivningar.

Övriga immateriella anläggnings-
tillgångar 
Övriga Immateriella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar. Övriga immateriella tillgångar avser 
förvärvade kundkontrakt. Dessa immateriella 
tillgångar skrivs av i enlighet med kvarvarande 
löptid på underliggande kontrakt. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärdet minskat med ackumulera-
de avskrivningar och eventuella nedskrivning-
ar. Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet 
för att bringa den på plats och i skick att 

användas samt uppskattade utgifter för ned-
montering och bortforsling av tillgången och 
återställande av plats där den finns. Tillkom-
mande utgifter inkluderas endast i tillgången 
eller redovisas som en separat tillgång, när det 
är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
som är förknippade med posten kommer att 
tillfalla koncernen och att anskaffningsvärdet 
för densamma kan mätas på ett tillförlitligt 
sätt. Alla övriga kostnader för reparationer 
och underhåll samt tillkommande utgifter 
redovisas i resultaträkningen i den period då 
de uppkommer. 

Följande avskrivningstider  
tillämpas: 
Koncernen och moderbolaget 

 Inventarier 5 år.
 Patentkostnader 5 år.
 Solenergianläggningar 20-25 år.

Leasing 
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt 
vilket de ekonomiska risker och fördelar som 
förknippas med ägandet av en tillgång i allt 
väsentligt överförs från leasegivaren till lease-
tagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som 
operationella leasingavtal. Leasingavgifter vid 
operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt 
över leasingperioden, såvida inte ett annat 
systematiskt sätt bättre återspeglar använda-
rens ekonomiska nytta över tiden. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enlighet 
med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att 
värdering sker utifrån anskaffningsvärdet. 

Finansiella instrument som redovisas i balans-
räkningen inkluderar värdepapper, kundford-
ringar och övriga fordringar, kortfristiga pla-
ceringar, leverantörsskulder och låneskulder. 
Instrumenten redovisas i balansräkningen när 
Soltech blir part i instrumentets avtalsmässi-
ga villkor. 

Finansiella tillgångar tas bort ur balansräk-
ningen när rätten att erhålla kassaflöden från 

instrumentet har löpt ut eller överförts och 
koncernen har överfört i stort sett alla risker 
och förmåner som är förknippade med ägan-
derätten. 

Finansiella skulder tas bort från balansräk-
ningen när förpliktelserna har reglerats eller 
på annat sätt upphört. Kostnader för uppta-
gande av obligationslån periodiseras över 
lånets löptid. Lånekostnader avseende lån för 
uppförande av solenergianläggningar inräknas 
i anskaffningsvärdet av förvärvade tillgångar.
 
Nedskrivningsprövning av finan-
siella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedömer Soltech om det 
finns någon indikation på nedskrivningsbehov 
i någon av koncernens tillgångar. Om sådan 
indikation finns och nedgången bedöms vara 
bestående, bestäms nedskrivningsbehov efter 
beräkning av tillgångens återvinningsvärde, 
som utgörs av det högsta av nyttjandevärdet 
och verkligt värde. Nedskrivning görs om 
återvinningsvärdet understiger det redovisade 
värdet. Nyttjandevärdet beräknas som nuvär-
det av framtida betalningar som företaget 
förväntas tillgodogöra sig genom att använda 
tillgången. Eventuell nedskrivning redovisas i 
resultaträkningsposten Nedskrivning av ande-
lar i koncernföretag. Exempel på indikationer 
på nedskrivningsbehov är negativa ekonomis-
ka omständigheter eller ogynnsamma för-
ändringar i branschvillkor i företag vars aktier 
Soltech investerat. 

Låneutgifter 
Låneutgifter aktiveras och skrivs av i enlighet 
med löptiden på lånen. 

Varulager 
Varulager har värderats till det lägsta av an-
skaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 
på balansdagen. 

Kassaflödeanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar. Som likvida medel klassificerar 
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företaget, förutom kassamedel, disponibla 
tillgodohavanden hos banker och andra kredi-
tinstitut. 

Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har 
en befintlig förpliktelse (legal eller informell) 
som en följd av en inträffad händelse, det är 
sannolikt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
En avsättning omprövas varje balansdag och 
justeras så att den återspeglar den bästa upp-
skattningen av det belopp som krävs för att 
reglera den befintliga förpliktelsen på balans-
dagen, med hänsyn tagen till risker och osä-
kerheter förknippade med förpliktelsen. När 
en avsättning beräknas genom att uppskatta 
de utbetalningar som förväntas krävas för att 
reglera förpliktelsen, motsvarar det redovisade 
värdet nuvärdet av dessa utbetalningar. 

Moderföretagets redovisnings- och 
värderingsprinciper 
Moderbolagets och koncernens redovisnings-
principer överensstämmer med undantag för 
redovisningen av obeskattade reserver och 
bokslutsdispositioner. 

Aktier och andelar i dotterföre-
tag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuel-
la nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
köpeskillingen som erlagts för aktierna samt 
förvärvskostnader och beräknad, ej fastställd 
tilläggsköpeskilling. 

Skatter 
I moderföretaget redovisas obeskattade reser-
ver inklusive uppskjuten skatteskuld. I kon-
cernredovisningen delas däremot obeskattade 
reserver upp på uppskjuten skatteskuld och 
eget kapital. 

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i 
enlighet med årsredovisningslagens indelning. 

Definitioner av nyckeltal 
Nettoomsättning:  
 Samtliga intäkter, inklusive förändring av  
 pågående arbeten.

Rörelseresultat (EBIT): 
 Rörelseresultat inklusive avskrivningar  
 på anläggningstillgångar och goodwill. 

Soliditet: 
 Justerat eget kapital i procent av balans 
 omslutningen. 

Resultat per aktie: 
 Koncernens resultat efter skatt dividerat  
 med utestående aktier på balansdagen.

NOT 2. UPPSKATTNINGAR OCH  
BEDÖMNINGAR 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas 
löpande och baseras på historisk erfarenhet 
och andra faktorer, inklusive förväntningar på 
framtida händelser som anses rimliga under 
rådande förhållanden. De uppskattningar 
för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan 
att motsvara det verkliga resultatet. De upp-
skattningar och antaganden som innebär en 
betydande risk för väsentliga justeringar i 
redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästkommande år behandlas i huvud-
drag nedan. 

Inkurans i varulager 
Soltech genomgår, liksom andra företag, 
fortlöpande förändringar och anpassningar 
till marknadens förutsättningar. Som ett led i 
denna anpassning gör styrelsen fortlöpande 
bedömningar om eventuella nedskrivningsbe-
hov i befintligt varulager på balansdagen. Att 
fastställa nedskrivningsbehov är en väsentlig 
och svår bedömningsfråga. 

Immateriella tillgångar 
Koncernen redovisar immateriella tillgångar 
till ett sammanlagt värde om 246 944 (131 
868) KSEK. Av dessa utgör 204 303 (85 079) 

goodwill och 42 641 (46 789) KSEK imma-
teriella tillgångar. Goodwill och immateriella 
tillgångar är hänförligt till de rörelseförvärv 
som genomförts under 2020 & 2019 och inget 
nedskrivningsbehov bedöms föreligga. Pröv-
ning kring om nedskrivningsbehov föreligger 
görs årligen. 

Solenergianläggningar 
Solenergianläggningar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. Dessa är 
föremål för årlig nedskrivningsprövning. Ned-
skrivning redovisas i de fall värdet på anlägg-
ningen överstiger värdet på befintligt under-
liggande kontrakt. Inga nedskrivningsbehov 
identifierade. 

Avsättning för garantiåtaganden 
Koncernen gör årligen en uppskattning av 
utestående garantiåtaganden. Denna är 
schablonmässigt beräknad med utgångspunkt 
i tidigare års kostnader, vilket kan innebära 
avvikelser mot verkliga utfall. 

Avsättning för tilläggsköpe- 
skillingar 
Uppskattning av utestående tilläggsköpeskil-
lingar avseende rörelseförvärv görs vid för-
värvstillfället och bedömningen och värdering-
en uppdateras sedan inom ett år från tillträde 
då förvärvsanalysen slutligen fastställs.

Uppskjuten skattefordran 
En uppskjuten skattefordran är en tillgång i 
form av lägre skatt i framtiden på grund av 
skattemässiga avdrag mot framtida skatte-
mässiga vinster. Den statliga inkomstskatten 
för svenska juridiska personer som är egna 
skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 
% av det skattemässiga resultatet före skatt, 
för juridiska personer i Kina är motsvarande 
skattesats 25 %. Soltech har skattemässiga 
underskott som uppgår till drygt 153 (116,5) 
MSEK vilket således motsvarar en uppskjuten 
skattefordran om 32,7 (24,9) MSEK. Soltech 
anser det sannolikt att den uppskjutna skatte-
fordran kommer att kunna utnyttjas i takt med 
att koncernen växer men gör bedömningen att 

detta inte kommer att ske under nästkomman-
de räkenskapsperiod och har därför valt att tills 
vidare avstå från att redovisa denna fordran. 
I den kinesiska delen av verksamheten finns 
redovisad uppskjuten skatt om 7,8 (9,3) MSEK 
avseende underskott som bedöms kunna ut-
nyttjas mot upparbetade vinster närmsta åren.

NOTER NOTER

2020 2019 2020 2019

Solenergiprodukter 185 415 139 745 - 9 644

Övriga tjänster och varor 162 324 61 544 7 852 7 324

Elförsäljning 86 401 62 745 - -

Summa intäkter 434 140 264 034 7 852 16 968

   

Nettoomsättningen fördelat på affärsområden:

 Koncernen Moderbolaget 

NOT 3. INTÄKTERNAS FÖRDELNING 
PÅ VERKSAMHETSGRENAR OCH  
GEOGRAFISKA MARKNADER

2020 2019 2020 2019

Sverige 347 455 201 289 7 852 16 968

Kina 84 177 62 745 - -

Övriga marknader 2 508 - - -

Summa intäkter 434 140 264 034 7 852 16 968

   

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:

 Koncernen Moderbolaget 

2020 2019 2020 2019

Statliga bidrag - Kina 59 560 37 355 - -

Övrigt 3 276 505 - 189

Summa övriga 
rörelseintäkter 62 836 37 860 0 189

   

Övriga rörelseintäkter består av följande:

 Koncernen Moderföretaget 
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NOT 4. ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
 Koncernen Moderföretaget 

NOTER NOTER

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: 2020 2019 2020 2019

Förfaller till betalning inom ett år 9 899 5 788 1 264 832

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 25 078 9 975 1 183 2 023

Förfaller till betalning senare än 5 år* 36 377 0

Summa Leasingavgifter 71 314 15 763 2 447 2 855

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 6 851 5 177 961 1 752

   *Jämförelsesiffror presenteras ej

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyra för lokaler och leasingavgifter för bilar. 
Avtalen om hyra för lokaler löper i allmänhet på tre år med möjlighet till förlängning. 

 Koncernen Moderbolaget

NOT 5 LEASINGAVTAL

NOT 6 PERSONAL M.M.

Ersättning till ledande befattningshavare och styrelse 
Styrelsens arvoden beslutas av bolagsstämman. Förslag till ersättning till VD framläggs av styrelsens ordförande till styrelsen som är 
beslutande organ gällande ersättning och övriga anställningsvillkor för VD. VD Stefan Ölander har under 2020 erhållit ersättning med 1 
857 (1 481) KSEK plus en rörlig del om 360 (672) KSEK. Den rörliga ersättningen är baserad på verksamhetsmål som skiftar över tiden, 
allteftersom bolaget utvecklas. Utöver lön och i förekommande fall, rörlig lön, erhåller VD en pensionsinsättning som för 2020 uppgick till 
713 (385) KSEK.

 2020 2019

 2020 2019

Medelantalet anställda Män Kvinnor Män Kvinnor

Moderföretaget 4 4 5 3

Dotterföretag 170 18 52 11

Koncernen totalt 174 22 57 14

Medelantalet anställda per land Män Kvinnor Män Kvinnor

Kina 2 5 7 3

Sverige 172 17 50 11

Koncernen totalt 174 22 57 14

2020 2019 2020 2019

PwC

Revisionsuppdrag 2 227 1 252 828 280

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 349 635 172 185

Övriga uppdrag 1 543 478 58 -

Skatterådgivning 7 17 - -

Summa PwC 4 126 2 382 1 058 465

Lidhed & Boström

Revisionsuppdrag 120 18 - -

Summa Lidhed & Boström 120 18 0 0

BDO

Revisionsuppdrag 28 - - -

Summa BDO 28 0 0 0

EY

Revisionsuppdrag 6 - - -

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 6 - - -

Skatterådgivning 9 - - -

Summa EY 21 0 0 0

RKR Revision

Revisionsuppdrag 39 - - -

Skatterådgivning 26 - - -

Summa RKR Revision 65 0 0 0

Anderson & Co

Revisionsuppdrag 63 - - -

Summa Anderson & Co 63 0 0 0

Trevi Revision

Revisionsuppdrag 59 - - -

Summa Trevi Revision 59 0 0 0

Zhonghui

Revisionsuppdrag - 144 - -

Summa Zhonghui 0 144 0 0

Summa ersättning till revisorerna 4 482 2 544 1 058 465
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Löner, andra ersättningar och 
sociala kostnader

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostna-
der (varav pen-

sions-kostnader)

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostna-
der (varav pen-

sions-kostnader)

Moderföretaget 6 540 3 165 5 806 2 829

(1 204) (777)

Dotterföretag 61 143 20 667 25 917 10 164

(4 318) (1 763)

Koncernen totalt 67 683 23 832 31 723 12 993

1 ordförande from. 2020-06-01, Orförande  har erhållit 150 000 som styrelsearvode och 500 000 kronor fakturerat konsultarvode. 
2 Avser VD-lön i dotterbolaget Advanced Soltech Sweden AB (publ). Ordförande tom. 2020-05-31.

VD har en uppsägningstid om 6 månader vid uppsägning från VDs sida och 12 månader vid uppsägning från Bolagets sida 
 Inget avgångsvederlag utgår.

NOTER NOTER

 2020 2019

Fördelning ledande befattnings- 
havare per balansdagen Män Kvinnor Män Kvinnor

Styrelseledamöter 3 2 3 1

Andra personer i företagets  
ledning inkl. VD 3 2 3 1

 2020 2019

 2020 2019

Avskrivning per tillgångsslag

2020 2019 2020 2019

Immateriella tillgångar -20 811 -9 453 - -

Inventarier -2 119 -870 -3 -265

Solenergianläggningar -36 183 -30 268 - -

Summa avskrivningar -59 113 -40 591 -3 -265

  

NOT 7 AVSKRIVNINGAR

2020 2019 2020 2019

Ränteintäkter 2 015 1 271 1 059 1 092

Kursdifferenser - 6 549 11 274 -

Summa ränteintäkter och liknande resultatposter 2 015 7 820 12 333 1 092

  

NOT 8 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2020 2019 2020 2019

Räntekostnader -106 368 -65 524 -237 -499

Kursdifferenser -42 821 -4 794 -1 456 -

Kostnadsföring av aktiverade lånekostnader -22 566 -10 051 - -

Summa räntekostnader och liknande resultatposter -171 755 -80 369 -1 693 -499

  

NOT 9 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

 Koncernen Moderbolaget

Ersättningar till styrelse och ledande 
befattningshavare, moderföretaget och 
koncernen

Styrelsearvode/ 
Löner och andra 

 ersättningar

Pensions- 
kostnader

Styrelsearvode/ 
Löner och andra  

ersättningar

Pensions- 
kostnader

Ordförande Anna Kingberg Batra 1 650 - - -

Ledamot Frederic Telander2 1 467 473 1 211 447

Varav rörlig ersättning 198 - - -

Ledamot, VD Stefan Ölander  2 217 713 2 153 385

Varav rörlig ersättning 360 - 672 -

Ledamot Göran Starkebo 175 - 100 -

Ledamot Ninna Engberg 175 - 100 -

Övriga koncernledning 4  
(3) personer 3 342 452 2 118 229

Totalt 8 026 1 638 5 682 1 061

 Koncernen Moderbolaget

 Koncernen Moderbolaget
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NOT 10 RESULTAT FRÅN ANDELAR
I KONCERNFÖRETAG

NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER

2020 2019 2020 2019

Aktuell skatt -11 099 -3 087 0 0

Uppskjuten skatt1 -2 949 5 006 0 0

Summa aktuell skatt -14 048 1 919 0 0

NOT 12 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2020 2019 2020 2019

Redovisat resultat före skatt -17 207 -47 723 -25 330 -13 038

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4 %) 3 682 11 372 5 421 2 790

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -17 579 -4 401 -1 631 -40

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 193 383 - 1 056

Skatt hänförlig till tidigare års resultat -518 -1 184 - -

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond -9 20 - -

Ej redovisad uppskjuten skatt -5 634 -3 947 -3 790 -3 807

Effekt av ändrade skattesatser 42 -324 - -

Obeskattade reserver -1 165 - - -

Övrig ej avdragsgilla kostnader 6 940 - - -

Redovisad skattekostnad -14 048 1 919 0 0

   

1 Se not 2, Uppskattningar och bedömningar

NOTER NOTER

2020 2019

Utdelning - 4 936

Nedskrivningar -5 700 -

Summa resultat från 
andelar i koncernföretag -5 700 4 936

   

  Moderbolaget 

2020 2019

Erhållna koncernbidrag - 16

Lämnade koncerbidrag -7 164 -

Summa koncernbidrag -7 164 16

   

  Moderbolaget 

  Koncernen Moderbolaget 

  Koncernen Moderbolaget 

 Koncernen  Moderbolaget 

NOT 13 PATENT, VARUMÄRKEN SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER

2020 2019 2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 559 559 559 559

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 559 559 559 559

Ingående ackumulerade avskrivningar -559 -416 -559 -416

Årets avskrivning - -143 - -143

Utgående ackumulerade avskrivningar -559 -559 -559 -559

Summa patent, varumärken samt liknande rättigheter 0 0 0 0

NOT 14 GOODWILL
2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 94 532 0

Årets anskaffning 137 970 94 532

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 232 502 94 532

Ingående ackumulerade avskrivningar -9 453 0

Årets avskrivning -18 746 -9 453

Utgående ackumulerade avskrivningar -28 199 -9 453

Summa Goodwill 204 303 85 079

NOT 15 ÖVRIGA IMMATERIELLA 
 TILLGÅNGAR

2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 48 241 0

Förvärvade anskaffningar 2 908 -

Årets anskaffning 217 48 241

Valutaeffekt -3 756 -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 47 610 48 241

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 452 0

Förvärvade avskrivningar -1 683 -

Årets avskrivning -2 065 -1 452

Valutaeffekt 231 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 969 -1 452

Summa Övriga immateriella anläggningstillgångar 42 641 46 789

 Koncernen   

 Koncernen   
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 Koncernen  Moderbolaget 

NOT 16 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2020 2019 2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 7 085 859 0 859

Förvärvade anskaffningar 6 712 6 300 - -

Årets anskaffning 1 843 - 36 -

Försäljningar/utrangeringar -937 - - -859

Omklassficeringar 3 994 - - -

Valutaeffekt -262 -74 - -

Justeringar fel tidigare år -784 - - -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 17 651 7 085 36 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -5 961 -520 0 -520

Förvärvade avskrivningar -1 838 -4 572 - -

Försäljningar/utrangeringar 568 - - 586

Årets avskrivning -2 119 -869 -3 -66

Valutaeffekt 156 - - -

Omklassficeringar -1 728 - - -

Justeringar fel tidigare år 784 - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -10 138 -5 961 -3 0

Summa Inventarier, verktyg och installationer 7 513 1 124 33 0

NOT 17 SOLENERGIANLÄGGNINGAR

2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 970 433 545 967

Årets anskaffning 110 818 391 085

Förvärvade anskaffningar - -

Omklassficeringar -4 004 14 566

Valutaeffekt -64 281 18 815

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 012 966 970 433

Ingående ackumulerade avskrivningar -66 138 -17 967

Omklassficeringar 1 560 -17 299

Årets avskrivning -36 184 -30 269

Valutaeffekt 6 005 -603

Utgående ackumulerade avskrivningar -94 757 -66 138

Summa solenergianläggningar 918 209 904 295

NOTER

 Koncernen 

  Koncernen   

NOT 18 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2020 2019

Ingående redovisat värde 13 321 14 566

Investeringar 63 208 13 321

Omklassificeringar -11 301 -14 566

Valutaeffekt -5 265 -

Summa Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar 59 963 13 321

NOT 19 ANDELAR I DOTTERBOLAG

2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 182 021 101 267

Årets förvärv 218 158 80 754

Årets försäljning -94 380 -

Aktieägartillskott 13 700 -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 319 499 182 021

Ingående nedskrivningar -2 150 -2 150

Återförda nedskrivningar - -

Årets nedskrivningar -5 700 -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -7 850 -2 150

Summa Andelar i koncernföretag 311 649 179 871

  Moderbolaget   

2019

Specifikation av andelar i 
koncernföretag Org.nummer Säte Antal 

andelar

Andel 
röster, 

%

Andel 
kapital, 

%

Eget 
kapital

Årets 
resultat

Redovisat 
värde

Galileus AB, 559006-6022 559006-6022 Stockholm 500 100 100 67 0 50

Advanced Soltech Sweden AB (publ) 559056-8878 Stockholm 2 550 51 51 207 174 -4 860 4 687

Soltech Energy Netherlands Holding 
B.V. 66 868 041 Amsterdam 100 100 100 99 149 22 392 94 379

NP Gruppen AB 556101-8499 Stockholm 1 650 60 60 1 039 708 19 367

Soltech Sales & Support AB 556251-3985 Halmstad 1 000 100 100 1 110 -659 5 608

SEPSOLT AB 559197-3572 Stockholm 600 000 60 60 40 248 -2 55 780

Swede Energy Power Solutions AB 1 556340-1560 Jönköping 1 112 60 60 9 614 703 -

Advanced Soltech Renewable Energy 
(Hangzhou) Co. Ltd 1

91330100MA
27W37JXD Hangzhou 400 000 000 51% 51% 333 772 -15 604 -

Longrui Solar Energy (Suqian) Co. 
Ltd 1

91321300MA
IYCBR74G Hangzhou 240 000 000 51% 51% 26 703 757 -

Summa 179 871

1 Indirekt ägda bolag. 
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2020

Specifikation av andelar i 
koncernföretag Org.nummer Säte Antal 

andelar

Andel 
röster, 

%

Andel 
kapital, 

%

Eget 
kapital

Årets 
resultat

Redovisat 
värde

Galileus AB, 559006-6022 559006-6022 Stockholm 500 100 100 64 -3 50

Advanced Soltech Sweden AB (publ) 559056-8878 Stockholm 219 300 50,82 50,82 202 677 -94 402 112 083

NP Gruppen AB 556101-8499 Stockholm 1 650 60 60 2 183 1 090 19 367

Soltech Sales & Support AB 556251-3985 Halmstad 1 000 100 100 783 -5 876 5 608

SEPSOLT AB 559197-3572 Stockholm 600 000 60 60 42 498 - 57 780

Swede Energy Power Solutions AB 1 556340-1560 Jönköping 1 112 60 60 12 951 1 338 -

Advanced Soltech Renewable Energy 
(Hangzhou) Co. Ltd 1

91330100MA
27W37JXD Hangzhou 400 000 000 50,82 50,82 310 832 -43 223 -

Longrui Solar Energy (Suqian) Co. 
Ltd 1

91321300MA
IYCBR74G Hangzhou 240 000 000 50,82 50,82 70 268 -4 148 -

Merasol AB 556903-3797 Göteborg  100 000 60 60 3 282 2 680 14 205

Soldags i Sverige AB 559062-6569 Stockholm  1 000 100 100 2 611 -2 578 27 129

Takorama AB 556390-8150  Göteborg  1 020 70 70 2 435 2 292 9 820

Fastadsystem i Stenkullen AB 556317-9596  Lerum  2 200 70 70 7 446 6 961 31 676

Miljö & Energiansvar i Sverige AB 556866-8577 Stockholm  556 60 60 1 865 -273 8 492

Takrekond i Kalmar AB 556801-5449 Kalmar  600 100 100 851 256 3 028

Takrekond i Småland AB 556709-9436 Växjö  1 000 80 80 1 211 746 10 548

Din Takläggare i Värmland- Dalsland 
AB 556244-2698 Arvika  600 60 60 2 707 1 331 11 863

Summa 311 649

1 Indirekt ägda bolag. 

NOTER NOTER

  Koncernen   

NOT 20 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 106 0

Inköp - 106

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 106 106

Summa Andra långfristiga värdepappersinnehav 106 106

  Koncernen   

NOT 21 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN & UPPSKJUTNA SKATTESKULDER
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära 
skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skattefordringar och -skulder. Gällande skattemässigt underskott i 
moderbolaget hänvisas till not 2.

Uppskjutna skattefordringar 2020 2019

Underskottsavdrag 3 624 9 271

Osäkra kundfordringar 361

Övrigt 3 873

Summa Uppskjutna skattefordringar 7 858 9 271

Uppskjutna skatteskulder

Obeskattade reserver 2 892 1 169

Överavskrivningar 1 937 696

Immateriella tillgångar 5 916 6 753

Övriga poster 0 16

Summa Uppskjutna skatteskulder 10 745 8 633

NOT 22 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

2020 2019 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 87 062 12 669 459 8 900

Årets förändring 2 665 74 393 - -8 441

Summa finansiella fordringar 89 727 87 062 459 459

 

NOT 23 UPPARBETADE, EJ FAKTURERADE INTÄKTER

2020 2019

Upparbetade intäkter 69 221 16 883

Fakturerade belopp -51 487 -11 093

Summa Upparbetade, ej fakturerade intäkter 17 734 5 790

 Koncernen Moderbolaget 
  

 Koncernen  
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NOT 24 FÖRUTBETALDA KOSTNADER

2020 2019 2020 2019

Förutbetalda hyror 753 539 280 275

Upplupna intäkter 13 214 -

Statliga bidrag Kina 15 669

Emissionskostnader ASAB 5 734

Övriga poster 7 775 742 768 25

Summa förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 29 974 1 495 1 048 300

 

 Koncernen Moderbolaget  

NOT 25 LIKVIDA MEDEL

NOTER NOTER

2020 2019 2020 2019

- - - -

Banktillgodohavanden 222 488 91 316 112 648 43 312

(Varav spärrade medel)1 (540) (153) (153) (153)

Summa likvida medel 222 488 91 316 112 648 43 312

 1 Lämnade säkerheter.

 Koncernen Moderbolaget  

NOT 26 AKTIEN

Aktiekapitalet består av 69 529 322 (54 599 358) stamaktier med kvotvärde SEK 0,05 (0,05) med vardera en röst.

Totalt antal utestående aktier 2020-12-31 69 529 322
Kvotvärde (kronor) 0,05

NOT 27 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Belopp i kronor

Till årsstämmans förfogande står följande:

Balanserat resultat -122 879 054

Överkursfond 549 352 514

Årets resultat -25 329 641

Summa 401 143 819

Styrelsen förslår att:

I ny räkning överförs 401 143 819

NOT 28 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Tilläggsköpeskillning 2020 2019 2020 2019

Vid årets början 15 300 0 15 300 -

Tillkommande avsättningar 43 490 15 300 43 489 15 300

Vid årets slut 58 790 15 300 58 789 15 300

Garantier

Vid årets början 863 0 0 0

Tillkommande avsättningar 1 673 863 - -

Belopp som tagits i anspråk -235 - - -

Vid årets slut 2 301 863 0 0

Övrigt

Vid årets början 31 0 0 0

Tillkommande avsättningar 401 31 - -

Vid årets slut 432 31 0 0

Summa Övriga avsättningar 61 523 16 194 58 789 15 300

 

Övriga avsättningar utgörs av tilläggsköpeskillingar kopplat till genomförda rörelseförvärv. 

 Koncernen Moderbolaget  

NOT 29 LÅNGFRISTIGA SKULDER

2020 2019

Checkkredit, utnyttjad del 989 4 845

Obligationslån 941 600 847 673

Övriga lån 1 251 37 577

Periodiserade lånekostnader -58 901 -58 167

Övriga skulder 45 476 26 262

Summa långfristiga skulder 930 415 858 190

Förfaller inom 2-5 år 930 415 858 190

  Koncernen  
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NOT 30 CHECKRÄKNINGSKREDIT
Checkräkningskredit uppgår i koncernen till 26,8 (6,2) MSEK, varav utnyttjat 1 (4,8) MSEK. I moderföretaget uppgår checkräkningskredit
till 0 (0) MSEK.

  Koncernen   

NOT 31 FÖRUTBETLAD EJ UPPARBETAD INTÄKT

2020 2019

Upparbetade intäkter 40 325 2 959

Fakturerade belopp 57 964 0

Summa Förutbelald, ej upparbetad intäkt 17 639 2 959

2020 2019 2020 2019

Övriga lån - 10 292 - -

Övriga kortfristiga skulder 37 469 15 558 2 557 8 626

Summa övriga kortfristiga skulder 37 469 25 850 2 557 8 626

 

NOT 32 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
 Koncernen Moderbolaget  

2020 2019 2020 2019

Löner, semesterlöner och sociala kostnader 17 316 5 937 1 690 1 510

Upplupna räntekostnader 24 647 23 939 - -

Upplupna arvoden 1 262 1 404 400 -

Förutbetalda intäkter 521 2 528 - -

Övriga upplupna kostnader 7 231 166 654 1 343

Summa upplupna kostnader 50 977 33 974 2 744 2 853

 

NOT 33 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 Koncernen Moderbolaget  

Ställda säkerheter 2020 2019 2020 2019

För egna avsättningar och skulder

Pantförskrivna tillgångar 925 229 1 085 221 - -

Företagsinteckningar 31 739 4 600 1 050 -

Pantsatta kundfordringar 1 439 0 - -

Spärrade medel 540 153 153 153

Aktier i dotterföretag 228 717 156 986 151 931 75 147

Summa ställda säkerheter 1 187 664 1 246 960 153 134 75 300

Eventualförpliktelser

Garantiåtaganden PRI 1 909 - - -

Borgensåtagande 500 - 200 -

Övriga eventualförpliktelser 213 - - -

Summa eventualförpliktelser 2 622 0 200 0

 

NOT 34 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

 Koncernen Moderbolaget  

2020 2019 2020 2019

Avskrivningar 59 113 40 592 3 256

Övriga justeringsposter 1 027 894 - 226

Summa justeringsposter kassaflöde 60 140 41 486 3 482

 

NOT 35 JUSTERINGSPOSTER KASSAFLÖDE

2020 2019 2020 2019

Andel  försäljning till koncernföretag 5 % 3 % 59 % 31 %

Andel av inköp från koncernföretag 10 % 6 % 99 % 20 %

 

Transaktioner mellan koncernbolag har skett på marknadsmässiga grunder.

NOT 36 TRANSAKTIONER MED KONCERNBOLAG
 Koncernen Moderbolaget  

NOTER NOTER

 Koncernen Moderbolaget  
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NOT 37 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under året har verksamheten i Kina och Sverige köpt solpaneler, hyra & ränta från närstående för 180,1 (363) MSEK. Transaktionerna har 
skett till marknadsmässiga villkor. I övrigt har inga väsentliga närstående transaktioner, utöver normala affärstransaktioner, skett i koncer-
nen och i moderbolaget under året.

NOT 38 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Soltech har förvärvat 76 % av aktierna Annelunds Tak AB, 52 % av aktierna i Ljungs Sedum Entreprenad AB, 100 % av aktierna i Pro-
vektor Sweden AB samt 100 % av aktierna i Rams El AB. Bolagen har sammanlagt omkring 180 anställda och beräknas bidra med 238 
MSEK i omsättning kommande år.

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

Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE har tecknat order som beräknas ge årliga intäkter om drygt 12,3 MSEK, eller cirka 245 MSEK under 
avtalens 20-åriga löptider.

Effekterna av Covid-19 är svårbedömda och vi följer utvecklingen noggrant.

Undertecknade styrelseledamöter och verkställande direktör försäkrar härmed att årsredovis-
ningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella 
redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Stockholm den 29 april 2021 

 Anna Kinberg Batra  Stefan Ölander 
 Styrelseordförande Verkställande direktör

 Frederic Telander Ninna Engberg   
 Styrelseledamot Styrelseledamot

 Göran Starkebo 
 Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 30 april 2021. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Claes Sjödin 
Auktoriserad revisor

NOTER FASTSTÄLLELSE46 47SOLTECH ENERGY SWEDEN AB SOLTECH ENERGY SWEDEN AB



 

 

1 av 3 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Soltech Energy Sweden AB (publ), org.nr 556709-9436 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Soltech Energy Sweden AB (publ) för 
år 2020. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 11 - 47 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 2020 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 
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 - 10. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Den andra informationen består av sammanfattning av Soltech-koncernen samt information från den 
verkställande direktören. 

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 
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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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

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 Soltech Energy Sweden AB (publ) för år 2020 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 moderbolagets 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. Den 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. 
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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 

• 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Stockholm den 30 april 2021 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Claes Sjödin 
Auktoriserad revisor 
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