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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 – SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ)
Stark omsättningsökning i koncernen
•• Stark omsättningsökning i koncernen. 40,1 MSEK
(12,4)1
•• Kraftigt ökat orderläge i koncernen, 20,65 MSEK
per 31 december, att jämföras med 11,3 MSEK vid
samma period föregående år.

Efter rapportperiodens utgång
•• Strategiska femåriga samarbetsavtal motsvarande
150 MW tecknade av SolTechs samägda dotterbolag
ASRE, i Kina.
•• Order motsvarande 8,68–10,68 MW tecknat sedan
årsskiftet av ASRE.

•• Stor satsning på solenergi i Kina inledd enligt plan.
Dotterbolaget ASRE etablerat.

•• Exklusivt samarbetsavtal tecknat med Sapa i Norden
och Baltikum.

•• Tre order tecknade i Kina under 2015 och de första
anläggningarna uppförda.

•• SolTechs teknologi är årets case i KTH:s
utbildningskatalog 2016/2017.

•• Övertecknad nyemission med framgångsrik
efterföljande listning av SolTechaktien på First
North vid Nasdaq Stockholm.

Andra halvåret 2015
•• Nettoomsättningen uppgick till 19,4 (11,3) MSEK.

Januari – December
•• Nettoomsättningen ökade till 40,1 (12,41) MSEK.
•• Rörelseresultatet för koncernen förbättrades med 0,2
MSEK till -13,1 MSEK.
•• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -13,2 (-13,6)
MSEK.

•• En ökning med 70 % jämfört med samma period
föregående år.
•• Periodens resultat uppgick till -7,8 (-8,8) MSEK.
•• Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,46) kr/aktie.
•• Kassaflödet uppgick till -16,8 MSEK.

•• Resultat per aktie uppgick till – 0,52 (-0,7) SEK.
•• Kassaflödet, inklusive tillförda medel från nyemission,
efter nyemissionskostnader, uppgick till 25,5 (2,1)
MSEK.
•• Ingen utdelning föreslås för perioden.

1
Koncernsiffror för 2014 avser 1 augusti – 31 december.
Ingen koncern förelåg före den 1 augusti 2014.

Kort om SolTech
Koncernen består av moderbolaget SolTech Energy Sweden AB (publ), det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson
AB samt det till 51 % ägda bolaget i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy, Hangzhou Co Ltd. i vilket bolag koncernens satsning i Kina bedrivs.
SolTech Energy utvecklar, marknadsför och säljer solenergisystem som är en del av en fastighets yttre skal i form av ett
tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion
av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas
eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.
Affärsmodellen i Kina består i att installera, äga och löpande underhålla solenergiinstallationer vilka installeras på kunders tak, företrädesvis i Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar
inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal 20 år +, köpa samtlig el och/eller termisk värme
som respektive anläggning producerar. Intäkterna kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination
med olika former av bidrag per producerad kWh.
Koncernen har sitt säte i Stockholm och SolTechaktien är listad på First North vid Nasdaq Stockholm och handlas under
kortnamnet SOLT. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
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VD HAR ORDET		
Bäste aktieägare och investerare,
Vi summerar ett händelserikt, spännande och produktivt 2015 för SolTech. En del av det arbete vi lagt ned under året har burit frukt tidigt 2016, inte minst i Kina där vi haft stora framgångar med vårt samägda bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (ASRE), samt vårt nytecknade exklusiva samarbetsavtal för Norden och Baltikum med Sapa Building Systems AB.

Sedan listningen av SolTechaktien på First North vid
Nasdaq Stockholm den 25 juni, 2015 har aktiekursen
tredubblats och antalet aktieägare ökat markant. Som
en följd har också omsättningsvolymen i aktien ökat till
i snitt drygt 109 000 aktier per dag, räknat från första
handelsdag i juni 2015.
Under 2015 har flera distributörs – och/eller samarbetsavtal för försäljning av SolTechs produkter tecknats
med samarbetspartners i olika delar av världen. Att verka via lokala partners är en del SolTechs strategi för expansion. Hittills har vi tecknat ett flertal mindre order
med olika partners och utvecklingen framåt ser positiv
ut. Att bygga upp internationella försäljningskanaler
som genererar volym tar tid, men när det väl är etablerat kommer också tillväxten.
Målet för 2015 var att installera och driftsätta 5 MW

solenergikapacitet i Kina som skulle finansieras med
eget kapital. Vi lyckades dock inte fullt ut möta detta mål. Skälet till fördröjningen var att etableringen av
ASRE drog ut på tiden på grund av lokal byråkrati.
Avtal på motsvarande 3,17 MW tecknades under året,
vilket även inkluderar två anläggningar om totalt 454
KW som vi hade byggt tidigare. I början av det nya
året tecknades ytterligare avtal om totalt 1,4 MW, som
också ingår i presenterad volym för 2016 nedan. Total
volym som finansieras med eget kapital blev till slut 4,
54 MW. Av dessa har 1,57 MW hittills driftsatts och genererar intäkter. Av resterande 2,97 MW är 2,57 MW
under byggnation och planeras att driftsättas under
mars/april 2016. Återstående 0,4 MW kommer enligt
kundens önskemål att byggas och driftsättas under året.
Huvudinriktningen den senaste tiden har ägnats åt Kina

och verksamheten i SolTechs samägda bolag ASRE, där
försäljningen tagit fart ordentligt, speciellt efter årsskiftet. Med alla byråkratiska fördröjningar lösta ligger vi
nu i stället före vår försäljningsplan för 2016.
Hittills under 2016 har vi tecknat strategiska samarbets-

avtal med två olika provinser i Kina, motsvarande 150
MW installerad solenergikapacitet under en femårsperiod, av vilket 15 MW är planerat att installeras 2016.Vi
har under dessa ramavtal hittills tecknat order på motsvarande 3,3 – 5,3 MW. Därutöver har vi under 2016

också tecknat order
i Kina motsvarande en kapacitet om
5,4 MW. Medtaget
2015 års volym om
3,17 MW har vi en
total avtalad kapacitet om 11,87 – 13,87 MW. Av dessa är 1, 57 MW
driftsatta, 2,57 MW under byggnation och 7,33 – 9,33
MW planeras att byggas under våren/sommaren 2016.
Sammantaget beräknas hela kapaciteten (11,87 – 13,87
MW) fullt driftsatt generera årliga löpande intäkter
motsvarande cirka 20,6 – 24,1 MSEK.
Det nytecknade samarbetsavtalet med SAPA reflekterar

att intresset för solenergi ökar, inte bara internationellt
utan även i Sverige. Under 2015 installerades enligt
Svensk Solenergi 24,9 MW solel i Sverige, att jämföra
med dryga 13 MW 2014. Trots ökningarna står solenergin endast för 0,1 % av Sveriges totala elproduktion,
vilket kan jämföras med t.ex. Tyskland och Italien där
motsvarande siffra är cirka 8 %. Här finns en stor potential och det framförallt inom byggsektorn och integrerad solenergi. SAPAs liksom vår uppfattning är att
framtidens vinnare inom sektorn kommer vara olika
former av fasadlösningar i kombination med våra tunnfilmssolceller, som tillsammans utgör en helhetslösning.
Den publika lanseringen av produkterna mot marknaden sker på Nordens största bygg, - VVS – och fastighetsmässa, Nordbygg i Stockholm den 5-8 april, 2016.
Medtaget den positiva utvecklingen i Kina och i enlig-

het med vårt emissionsprospekt från våren 2015, planerar vi nu nästa finansieringsfas. Denna gång i form
av ett obligationslån som vi under våren planerar att
främst erbjuda våra aktieägare, men även externa investerare. Mer information om detta inom kort.
Vi ser därför framtiden an med tillförsikt för Bolaget
och våra aktieägare.
Frederic Telander
Verkställande Direktör
SolTech Energy Sweden AB (publ)
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VERKSAMHETEN I KINA
Koncernens expansion förväntas främst ligga inom solenergi,
dels på den inhemska marknaden men kanske främst via bolaget i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou)
Co. Ltd (ASRE). Ägarfördelningen är 51 % för SolTech Energy Sweden AB och 49 % för vår kinesiska partner Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc. SolTech Energy har hittills
investerat cirka 23 MSEK i bolaget i form av eget kapital och
den kinesiske partnern har bidragit med cirka 22 MSEK. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande
underhåller solenergianläggningar på slutkunders tak, hittills
i Zheijang-, i HeNan- och senast i ShanXi-provinsen för att
därefter expandera vidare till andra folkrika regioner i Kina.
Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i
stället att under 20-årsavtal köpa samtlig el och/eller termisk
värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande
intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh vilket ger en förutsägbar och ökande intäktsström.
Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med
målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet
på 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka
400 MSEK.
Per sista februari 2016 innehar ASRE tre anläggningar motsvarande 1,57 MW som är anslutna till nätet och löpande genererar intäkter. Därtill är ytterligare 2,57 MW under byggnation och beräknas driftsättas under mars/april 2016. En av
dessa anläggningar, Zheijang Sci-Tech University har delats
upp i två steg av vilket 400 KW ligger med i sagda 2,57 MW.
Resterande 400 KW är planerade att installeras under 2016.
Totalt motsvarar dessa anläggningar 4,54 MW, vilka tillfullo
finansieras med eget kapital.

Ben Wu VD, ASP, Frederic Telander, VD SolTech Energy och
Gang Bao, COO ASRE utanför ASP:s fabrik i Hangzhou

En av ASRE:s anläggningar – NingBo Cold GoodStorage, 960 KW – driftsatt
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Strategiska samarbetsavtal i Kina
Ett femårigt samarbetsavtal tecknades i januari
månad rörande installerad solenergikapacitet
om 100 MW av vilka 10 MW planeras byggas
2016. Kunden är HeNanProvincial Energy
Conservation Co. Ltd. som har till uppdrag
att genomföra energiförbättrande åtgärder på
samtliga fastigheter som ägs av lokalregeringen i HeNan-provinsen. Avtalet beräknas fullt
utbyggt generera årliga intäkter om cirka 165
miljoner kronor. De 10 MW som planeras att
byggas under 2016 beräknas ge årliga intäkter på motsvarande cirka 16,7 miljoner kronor. En första anläggning för produktion av
elektricitet motsvarande 285 KW har redan
byggts och driftsatts under samarbetsavtalet.
Denna specifika anläggning kommer årligen
att generera intäkter för ASRE motsvarande

cirka 473 000 kronor. Sammantaget under avtalets 20-åriga löptid beräknas anläggningen
generera intäkter om cirka 9,5 MSEK.
I mars månad tecknades ett femårigt samarbetsavtal gällande installerad solenergikapacitet om 50 MW av vilka 5 MW planeras byggas under 2016. Kunden är YangTai Group
Co. Ltd som har till uppdrag att genomföra
energiförbättrande åtgärder på de fastigheter
som ägs av lokalregeringen i staden JinCheng
i ShanXi provinsen. Avtalet beräknas fullt utbyggt generera årliga intäkter på motsvarande
cirka 85,1 miljoner kronor. De 5 MW som
planeras att byggas under 2016, beräknas ge
årliga intäkter motsvarande cirka 8,51 miljoner kronor.

Från vänster: Yuan Wang, ASRE försäljnin, Ben Wu VD, ASP, Frederic Telander VD, SolTech Energy,
Gang Bao, COO, ASRE och Xiao Han, ASRE administration
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Orderstock i Kina
ASRE har tecknat avtal med ZheJiang Jindun
Fire-Fighting Equipment Co. Ltd i ShaoXing
rörande installation av en solenergianläggning
på 4 MW. Anläggningen beräknas generera
årliga intäkter för ASRE motsvarande cirka
7,32 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid
beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå
till cirka 146 MSEK. Investeringen i anläggningen, som ägs av ASRE, uppgår till cirka
40,8 MSEK.

ASRE har som uppföljning på det strategiska
avtalet med HeNan Provincial Energy Conservation Co. Ltd., tecknat avtal om ytterligare
en anläggning på motsvarande 3-5 MW. Anläggningen beräknas generera årliga intäkter
för ASRE motsvarande 5,25-8,74 MSEK Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 105- 175
MSEK. Investeringen i anläggningen, som ägs
av ASRE, uppgår till mellan 30-50 MSEK beroende av hur stor anläggningen slutligen blir.

En av ASRE:s anläggningar – NingBo General Mechanical Plastic MachineFactory, 690 KW - under byggnation

Produktion och försäljning
Tillverkning sker i Advanced Solar Powers
(ASP:s) helautomatiserade fabrik i Hangzhou,
Kina. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 30 MW men planeras att under maj
månad 2016 utökas till 45 MW. Därtill ingår i
ASP:s strategi att verka via olika produktionspartners som även producerar ASP:s produkter. I den händelse att den egna kapaciteten
inte räcker till för ASRE:s expansion, finns
således möjligheten att köpa produkterna via
annan tillverkare.
ASRE strävar efter att ha en flexibel och kostnadseffektiv försäljningsorganisation och har
därför engagerat en del av ASP:s nätverk av
agenter och distributörer i Kina, i nuläget cir-

ka 30 st. Dessa jobbar för ASRE på provision
och säljer in anläggningar till kunderna enligt
ASRE:s affärsmodell. Efter genomförd affär
utbetalar ASRE en provision till ASP:s partner
som samtidigt får installera anläggningen för
ASRE och även löpande tillhandahålla service
och tillsyn. För partnern är detta en mycket
god affär då man inte tar risk i anläggningen (materialet) som man annars skulle göra
samtidigt som man får installera åt ASRE. För
ASRE innebär upplägget lägre fasta kostnader,
bättre marginal och mindre risk.
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Från vänster: Ray Wu, Produktionschef ASP, Stefan Ölander, Ordf. SolTech, Ben Wu, VD ASP
samt Frederic Telander, VD SolTech i ASP:s fabrik i Kina

Utgivning av företagsobligation
I det emissionsprospekt som SolTech utgav
i maj månad 2015, inför listningen på First
North vid Nasdaq Stockholm, framgår att
målet 2016 för det gemensamt ägda kinesiska bolaget är att bygga ytterligare 25 MW i
kapacitet, vilket också planeras att finansieras

genom utgivande av en företagsobligation. I
enlighet med planen avser SolTech Energy
erbjuda marknaden en obligation för detta
ändamål under våren 2016. Specifik information rörande detta kommer att publiceras
i närtid.

En av ASRE:s anläggningar – Terumo, 325 KW – driftsatt

En av ASRE:s anläggningar – Kai Feng City Government, 285 KW – driftsatt.
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VERKSAMHETEN I NORDEN
Samarbetsavtal med Sapa

Övriga händelser

I februari 2016 kunde bolaget glädjande offentliggöra
ett tecknat samarbetsavtal med Sapa Building Systems
AB gällande integration av solceller i Sapas olika system
av aluminiumprofiler. Avtalet gäller exklusivitet för SolTechs produkter, inledningsvis för Norden och Baltikum och innebär att Sapa endast kommer att marknadsföra och sälja SolTechs solcellslösningar. Sapa Building
Systems är marknadsledande inom regionen och omsätter årligen över 550 MSEK. Avtalet med SolTech ger
Sapa möjlighet att erbjuda sina återförsäljare bolagens
integrerade produkter installerade och klara till en kostnadsbild som är attraktiv inom kommersiellt byggande.
Samarbetet startar omgående med gemensamma utbildningsinsatser mot Sapas återförsäljare samt med direkta
säljinsatser mot redan upparbetade intressenter. Lanseringen mot marknaden startar på Nordens största bygg-,
VVS- och fastighetsmässa Nordbygg i Stockholm 5-8
april, 2016, där SolTechs produkter kommer att presenteras i Sapas monter. Den potentiella marknaden för de
gemensamma produkterna beräknas vara omfattande.

SolTech började som ett projekt på Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH). Det är med stor glädje och stolthet
som vi konstaterar att KTH har valt SolTech som exempel i utbildningskatalogen för 2016/2017 på framgångar sprungna ur skolan. Dessutom pryder SolTechs
glaspannor omslaget. Katalogen når tusentals studenter
och KTH väljer med omsorg vilka projekt, personer
och referenser som skall lyftas fram i utbildningskatalogen. Den skall förmedla vad skolan står för och presentera både bredare utbildningar och specialiserade forskningsprojekt.

Sapa BuildingSystems AB ingår i den världsomfattande koncernen Sapa A/S med huvudkontor i Oslo, som ingår i Sapa
Group med en årsomsättning på cirka 44 miljarder NOK.

KTH:s utbildningskatalog.

SolTech ST, specialgjord solcell för SAPA.
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Koncernens resultaträkning
juli-dec 2015

juli-dec 2014

jan-dec 2015

jan-dec 20141

19 434 663

11 014 084

40 091 134

12 424 774

Förändring pågående arbeten

-192 277

218 475

-168 540

218 475

Övriga rörelseintäkter

171 798

63 457

171 798

20 704

19 414 184

11 296 016

40 094 392

12 663 953

-10 725 663

-7 605 187

-22 616 788

-8 465 664

-5 316 179

-4 556 164

-9 857 949

-6 910 678

-10 227 138

-7 347 190

-19 258 173

-10 054 806

Belopp i SEK
Nettoomsättning

Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror förnödenheter och handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

-958 842

-382 599

-1 442 532

-551 111

-7 813 638

-8 595 124

-13 081 051

-13 318 306

45 741

4 373

45 928

16 595

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

-37 275

-31 486

-105 383

-102 017

-7 805 172

-8 622 237

-13 140 506

-13 403 728

-16 733

-183 829

-16 733

-183 829

-7 821 905

-8 806 066

-13 157 239

-13 587 557

2015-12-31

2015-06-30

2014-12-31

1 Koncernförhållande förelåg 5 månader.

Koncernens balansräkning
Belopp i SEK
Tillgångar
Immateriella tillgångar

5 632 944

3 337 297

3 383 365

Materiella anläggningstillgångar

10 670 716

91 938

71 884

Finansiella anläggningstillgångar

0

31 500

0

Varulager

4 258 652

5 456 521

4 705 657

Kortfristiga fordringar

20 756 829

7 390 587

5 094 782

Kassa och bank

27 866 206

44 697 196

2 377 307

Summa tillgångar

69 185 347

61 005 039

15 632 995

41 567 921

49 479 530

8 973 758

150 000

281 120

281 120

Långfristiga skulder

3 301 905

0

0

Kortfristiga skulder

24 165 521

11 244 389

6 378 117

69 185 347

61 005 039

15 632 995

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar

Summa eget kapital och skulder
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Koncernens kassaflöde1
Belopp i SEK

Not

juli-dec 2015

jan-dec 2015

jan-dec 2014

-7 813 637

-13 081 050

-13 318 306

958 842

1 442 532

1 350 338

Löpande verksamhet
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta

45 741

45 928

16 595

Erlagd ränta

-37 275

-105 383

-102 017

Betald inkomstskatt

-16 733

-16 733

-52 709

-6 863 062

-11 714 706

-12 106 099

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar avrörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager

1 197 869

447 005

884 281

741 564

-1 382 443

-4 347 543

-4 568 254

74 093

974 596

-9 491 883

-12 576 051

-2 488 666

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-148 036

-175 085

-3 464 162

Förvärv av dotterbolag

-360 000

-770 000

Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning rörelseskulder

1

Kassaflöde från löpande verksamhet
Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Andel av materiella anl.tillgångar i joint venture

2

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-170 069

-170 069

-17 669

-8 871 609

-8 871 609

-

-9 549 714

-9 986 763

-3 481 831

-

45 841 106

20 297 100

2 210 607

2 210 607

-77 474

Finansieringsverksamheten
Nyemission, nettotillskott efter kostnader
Förändring långfristiga skulder

3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

2 210 607

48 051 713

20 219 626

-16 830 990

25 488 899

2 143 030

44 697 196

2 377 307

234 277

27 866 206

27 866 206

2 377 307

1 911 442

1 911 442

Ökning/Minskning av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Varav andel av likvida medel i joint venture-bolag

1) Koncernens kassaflöde påverkas av förändrade redovisningsprinciper avseende finansiell leasing, redovisning av uppskattad
tilläggsköpeskilling avseende dotterbolagsaktier samt redovisning av andelar i joint venture.

Noter till kassaflödesanalysen
1.

Nettoskuld med avdrag för andel av kortfristig skuld till joint venture-bolag.

2.

Koncernens andel av pågående nyanläggningar i joint venture-bolag.

3.

Redovisning av finansiell leasing redovisas för första gången i enlighet med BFNAR (2012:1) punkt 20.5.
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Koncernens nyckeltal
juli-dec 2015

juli-dec 2014

jan-dec 2015

jan-dec 2014

1.

Rörelseintäkter TSEK

19 414

11 296

40 094

12 664

2.

Försäljningsutveckling

76%

-

84%

-

3.

Bruttovinstmarginal

45%

33%

44%

33%

4.

Rörelseresultat (EBIT), TSEK

-7 813

-8 595

-13 081

-13 318

5.

Rörelseresultat (EBITDA), TSEK

-6 855

-8 213

-11 639

-12 767

60%

57%

60%

57%

Kapitalstruktur
6.

Soliditet
Data per aktie

7.

Utestående aktier

25 527 171

19 277 171

25 527 171

19 277 171

8.

Resultat per aktie

-0,31

-0,46

-0,52

-0,70

9.

Utdelning per aktie

-

-

-

-

10.

Eget kapital per aktie

1,65

0,35

1,65

0,47

Personal
11.

Antal anställda

12.

Personalkostnader

27

20

27

22

53%

67%

48%

81%

Definition av nyckeltal
1.

Samtliga intäkter, inklusive förändring av pågående arbeten.

2.

Ökning av fakturerad försäljning jämfört med samma period föregående år.

3.

Bruttovinst i procent av omsättningen.

4.

Rörelseresultat inklusive avskrivningar på anläggningstillgångar och goodwill.

5.

Rörelseresultat exklusive avskrivningar på anläggningstillgångar och goodwill.

6.

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

7.

Antal utestående aktier vid periodens slut exklusive utestående optioner.

8.

Årets resultat efter skatt / utestående antal aktier vid periodens slut.

10.

Eget kapital vid periodens slut / utestående antal aktier vid periodens slut.

11.

Genomsnitt antal anställda under perioden.

12.

Personalkostnader under perioden / omsättningen under perioden.
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Moderbolagets resultaträkning
Belopp i SEK

juli-dec 2015

juli-dec 2014

jan-dec 2015

jan-dec 2014

3 614 576

2 464 555

3 932 382

3 879 342

-528 055

-156 520

-528 055

250 080

2 649

15 677

11 212

20 704

3 089 170

2 323 712

3 415 539

4 150 126

Råvaror förnödenheter och handelsvaror

-2 563 416

-2 965 633

-2 979 284

-3 786 168

Övriga externa kostnader

-3 327 816

-2 803 524

-6 033 597

-5 158 037

Personalkostnader

-3 539 522

-3 352 698

-6 852 744

-6 060 314

-99 131

152 186

-226 254

-271 466

-6 440 715

-6 645 957

-12 676 340

-11 125 859

172

316

196

338

-3 408

7 148

-65 666

-77 680

-6 443 951

-6 638 493

-12 741 810

-11 203 201

1 635 000

-

1 635 000

-

-

-

-

-

-4 808 951

-6 638 493

-11 106 810

-11 203 201

2015-12-31

2015-06-30

2014-12-31

2014-06-30

Nettoomsättning
Förändring pågående arbeten
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader

Avskrivning av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

Moderbolagets balansräkning
Belopp i SEK
Tillgångar
Immateriella tillgångar

339 613

303 297

358 365

213 327

Materiella anläggningstillgångar

161 235

68 170

42 549

57 397

Finansiella anläggningstillgångar

32 962 960

5 922 800

5 512 800

5 200 000

Varulager

4 258 652

5 456 521

4 705 657

5 521 493

Kortfristiga fordringar

2 928 598

1 687 074

1 618 860

792 551

Kassa och bank

25 561 260

43 878 225

2 297 391

6 017 023

Summa tillgångar

66 212 318

57 316 087

14 535 622

17 801 791

45 794 406

50 317 086

10 773 839

10 383 585

2 209 997

-

-

-

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

18 207 915

6 999 001

3 761 783

7 418 206

66 212 318

57 316 087

14 535 622

17 801 791
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KOMMENTARER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING (KONCERNEN)
Omsättning och resultat

Investeringar

Fakturerad försäljning för perioden juli - december
2015 uppgick till 19,4 MSEK jämfört med 11 MSEK
samma period föregående år. Ökningen är relaterad till
affärsområde solenergi och vatten/sanitet. Affärsområdet VS som bedrivs i dotterföretaget Wasa Rör har planenligt expanderat med ökad omsättning som resultat.
Rörelseresultatet inom affärsområdet har dock inte utvecklats enligt plan och stannar på 2,6 % för helåret,
vilket är sämre än förväntat. Orsaken är den kraftiga
expansionen som medfört större exponering i fastprisprojekt vilket dessvärre lett till förlust i ett av projekten.
Styrelsen har därför valt att se över strategin för bolaget
vilket kan komma att innebära en minskning i omsättningsökningen till förmån för förbättrat rörelseresultat
inom affärsområdet.

Koncernens viktigaste investeringar under perioden
utgörs av kapitaltillskott om 23,8 MSEK i joint venture-bolaget i Kina. Av dessa var 9,4 MSEK inbetalda per
balansdagen 2015-12-31 och resterande betalades i början av januari 2016. I balansräkningarna har beloppen
redovisats brutto per balansdagen, d.v.s. såväl tillgång
som skuld är medtagen i balansräkningen. I koncernens
balans- och resultaträkningar är andelarna i joint venture-bolaget redovisat enligt RR 14, punkt 29, klyvningsmetoden. Metoden innebär att joint ventureföretagets
tillgångar, skulder och resultat redovisas post för post i
förhållande till ägarandel i koncernens balans- och resultaträkningar. Koncernens andel av joint venture-bolaget uppgår till 51 %. I koncernens balansräkning ingår
därmed även koncernens andel av kontrakterade och
pågående installationer av solenergianläggningar i Kina.

Moderbolagets intäkter, efter justering för pågående
arbeten, uppgick under perioden till 3,1 (2,3) MSEK.
I intäkterna ingår ersättning för kostnadsutlägg i joint
venture-bolag och intern fakturering med 0,7 MSEK.
Moderbolagets resultat efter skatt och koncernbidrag
för perioden uppgick till –4,8 (-6,6) MSEK. Erhållna
koncernbidrag uppgick till 1,6 (0) MSEK.
Omkostnaderna, exklusive avskrivningar, under andra
halvåret uppgick till 26,3 (19,5) MSEK. Ökningen är
till största delen relaterad till expansionen inom affärsområde VS.

Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernens disponibla likvida medel, inklusive checkkrediter uppgick per den 31 december 2015 till 30,8
(5,4) MSEK varav outnyttjade checkkrediter om 3 (2)
MSEK och koncernens andel av likvida medel i joint
venture-bolag med 1,9 MSEK. Räntebärande skulder
uppgick till 1,1 (1) MSEK och utgörs av diskonterade
nuvärden av leasingkontrakt.
Periodens kassaflöde uppgick till -16,8 MSEK. För
helåret 2015 uppgick kassaflödet till 25,5 (2,1) MSEK.
Kassaflödet har utöver löpande verksamhet, påverkats av
genomförd nyemission och avtalade samt genomförda
kapitaltillskott till joint venture-bolag.

Koncernens ökning av immateriella tillgångar utgörs av
ökade goodwill-värden efter förändrad princip för redovisning av köpeskilling av dotterföretag. Redovisning
sker från och med i år inklusive avtalad och beräknad
men ej fastställd tilläggsköpeskilling. Ej utbetald, beräknad, tilläggsköpeskilling redovisas bland långfristiga
skulder.
Ökning av materiella tillgångar är dels hänförlig till förändrad redovisningsprincip av finansiell leasing som i
år för första gången redovisas i enlighet med BFNAR
(2012:1) punkt 20.5. Detta innebär att koncernens
innehav av bilar på finansiella leasingkontrakt upptas
till sitt diskonterade nuvärde, exklusive restvärde och
planenliga avskrivningar, bland bolagets anläggningstillgångar (1,6 MSEK) och att motsvarande skuld tas
upp bland långfristiga skulder (1,1 MSEK). 8,9 MSEK
är hänförligt till koncernens andel av pågående installationer i joint venture-bolag och 0,15 MSEK utgörs av
investeringar i inventarier.

Personal
Kostnader för personal har uppgått till 10,2 MSEK under andra halvåret vilket är en ökning med 40% jämfört
med samma period föregående. Kostnadsökningen är
hänförlig till den expansion som skett inom koncernen
under året. Medelantalet anställda i koncernen har varit
27 (22) personer. Därtill är ett antal personer engagerade på konsultbasis.
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Revision
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning.
SolTech offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/
eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas för offentliggörande på bolagets hemsida samt genom pressmeddelande som distribueras via presstjänsten Cision den 10 mars 2016.

Kommande rapporter
Vecka 18/2016

Publicering av årsredovisning för 2015 kommer att ske
på bolagets hemsida.

2016-05-26

Årsstämma

2016-08-24

Delårsrapport 1 jan - 30 juni 2016.

Stockholm den 6 mars 2015

Stefan Ölander				Frederic Telander
Ordförande				Verkställande direktör

SolTech Energy Sweden AB (publ) – Mekanikervägen 12 – 146 33 TULLINGE
Tel: 08 441 88 40 – E-post: info@soltechenergy.com – www.soltechenergy.com

13

