Årsrapport 2018-2019

Chapter 01

Indhold

www.nordicsolar.eu/global

01 Resumé

Side 1

2

Til aktionærerne

2

Hoved- og nøgletal

6

02 Virksomheden
Historie og koncernstruktur

8
8

Forretningsmodel

10

Værdiansættelsesmodel

12

Følsomhedsanalyse

16

Solparker

16

Drift af solparker

16

Afkast til aktionærerne

20

Miljøet

23

03 Rapportering for 2018-2019

24

Markedsudvikling

24

Markedsrisiko

26

Finansiel risiko

26

Udviklingen i 2018-2019

28

Årsregnskabet for 2018-2019

28

Udvikling i 2020

28

Udsigterne for 2020

28

COVID-19 effekten

29

Bestyrelse og direktion

30

04 Årsregnskaber

34

Koncernregnskab

35

Konsolideret balance

36

Konsolideret egenkapitalopgørelse

37

Konsolideret pengestrømsopgørelse

38

Juridisk koncernstruktur

40

Selskabsoplysinger

40

Ledelsespåtegning

42

Årsrapporten er oversat fra Engelsk og alene den engelske version er revideret.
For noter til årsrapport, samt den reviderede version henvises til den Engelske
udgave af rapporten der kan hentes på www.nordicsolar.eu/global.

2
Page
Side
2

01
Resumé
TIL AKTIONÆRERNE

Årsrapport 2018-2019

Chapter
Kapitel 01

Chapter
01
Kapitel 01

www.nordicsolar.eu/global

Side 3

Side 4

VIRKSOMHEDSETABLERING
Nordic Solar Global A/S (Global) blev
etableret den 4. september 2018 af
Nordic Solar Management A/S, som til
at begynde med var den eneste aktionær. Nordic Solar Global A/S er holdingselskab for flere juridiske enheder,
der ejer solparker.
BAGGRUND
Selskabets mål er at sikre, at investorerne opnår et attraktivt afkast, samt
en balanceret risiko ved at kombinere
investeringer i »byggemodnede« solparkprojekter med god forretningspraksis, en simpel porteføljeteori og
god risikospredning. Et højt afkast, årlige udbyttebetalinger og muligheden
for at handle aktierne, er således en
del af Globals fundament og afspejles
i alle væsentlige selskabsbeslutninger.
DEN FØRSTE INVESTERING
D. 21. december 2018 købte virksomheden 26,3 MWp byggemodnede solcelleprojekter i det nordvestlige Polen,
en samlet investering på ca. DKK 136
mio. De projekter, der efter planen
skulle bygges i løbet af 2019, har et
forventet afkast på mellem 8-12% årligt, målt som internt afkast, efter ekstern finansiering.
En del af den polske portefølje indeholder også projektrettigheder til
yderligere fire solparker på næsten 4
MWp, hvor opførelsen af disse er planlagt til anden kvartal 2020.
AFKAST
I 2019 steg aktiekursen fra DKK 100
per aktie til DKK 116,5 svarende til et
afkast på 16,5%. Afkastet blev positivt
påvirket af færdiggørelsen af projekterne, og af de bedre end de budgetterede vilkår for bankernes finansieringstilbud.
RESULTAT
EBITDA udgjorde i 2019 DKK -6,1 mio.
og selskabet realiserede et nettoresultat på DKK -5,3 mio. Opkøbet af de
polske solprojekter i december 2018
gav ingen indtægter for 2019, og dermed var et negativt resultat for året
også ventet.
Globals pengestrømme fra driften er
negative på grund af de investeringer,
der er foretaget i anlægsfasen af
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projekterne, som endnu ikke er sat i
drift. EBITDA efter renter, tilbagebetalinger og betalte skatter danner ikke
grundlag for udbetaling af udbytte for
2019.
KAPITAL
For at undgå overkapitalisering og
dermed lavere afkast til aktionærerne,
finansieres købet af projekter med en
låneportefølje (det såkaldte låneprogram), hvilket er baseret på træk i efterfølgende trancher fra Globals aktionærer og andre investorer. Derudover yder finansielle institutioner, hvor
det er relevant, finansiering i form af
investerings- eller byggekreditter.
Tranche 1, i dette låneprogram, lukkede i december 2018 med en samlet
tegning på DKK 72,3 mio. Efterfølgende har Global også lukket og trukket tranche 2 på DKK 26,7 mio. og
tranche 3 på DKK 39 mio. Alle 3 lånetrancher blev 100% konverteret til aktiekapital, hvilket bragte den samlede
værdi af kapitalforhøjelserne op på
DKK 136,2 mio.
Tranche 4, 5 og 6 på til sammen DKK
81,9 mio. er fuldtegnet og dermed klar
til at blive brugt til nye investeringer.
FINANSIERING
I polen er porteføljen på 30 MWp (inkl.
de nye 4 MWp under opførelse) blevet
finansieret med en af de første finansieringer af solprojekter, der nogensinde er etableret i Polen. Finansieringen på cirka DKK 97 mio., der vil blive
trukket i løbet af 2020, forventer selskabet at anvende på nye investeringer.
AKTIONÆRER
Antallet af aktionærer steg til 71 ved
udgangen af 2019.
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af
alternative
investeringsfonde
(FAIF) i løbet af 2020.
UDSIGTERNE FOR 2020
Der forventes et afkast på 8-12% til aktionærerne efter alle omkostninger for
2020.
Den polske portefølje, som er i drift,
forventes at generere en omsætning
på DKK 14,1 mio. I 2020.
VÆKST
Der forventes yderligere vækst i 2020
gennem opkøb af nye byggemodnede
solprojekter, og selskabets ambitiøse
mål er at nå en kapacitet på 100 MWp
under opbygning, svarende til mere
end 400% vækst. Opfyldelsen af dette
mål vil kræve en tilstrømning af ny kapital samt et par nye opkøb ud over de
allerede planlagte.
Ud over at nå dette ambitiøse vækstmål vil administrationsselskabets fokus for 2020 være at styrke administrationen yderligere, og sikre stabil
drift af de solparker, der blev bygget i
2019.
Gennem de første investeringer i Polen fik Nordic Solar Global A/S en god
start, og 2020 ser også ud til at blive
et spændende år. Strategien med at
opbygge en portefølje af solparker,
der er opført af Global indenfor OECD,
vil således fortsætte.
COVID-19-udbruddet i 2020 vil få stor
indflydelse på den globale økonomi.
På nuværende tidspunkt er det ikke
muligt at beregne størrelsen af den
potentielle negative indvirkning på
Global, men det forventes ikke at have
nogen væsentlig indvirkning på koncernniveau med hensyn til omsætning,
indtjening eller pengestrømme for
2020.

LEDELSE
Nordic Solar Management A/S (NSM)
varetager den daglige ledelse af Nordic Solar Global A/S samt af fonden
Nordic Solar Energy A/S. Administrationsselskabet styrkede i 2019 sin organisation betydeligt for at kunne
håndtere væksten og de mange opgaver i forbindelse med administrationen
af solparker samt til forberedelsen af
ansøgningen til finanstilsynet om tilladelse til at fungere som administrator

Christian Sagild
Bestyrelsesformand

Nikolaj Holtet Hoff
Administrerende direktør
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Hoved- og nøgletal
Alle beløb er i tDKK
2018/19
HOVEDTAL
Resultat før af- og nedskrivninger

-6.146

Resultat før skat

-6.467

Årets resultat

-5.275

Balancesum

173.175

Solparker under opførsel

126.710
15.347

Leasingaktiver

1.401

Likvide beholdninger

136.290

Egenkapital

29.115

Rentebærende gæld

0

NØGLETAL

78,7%

Soliditetsgrad

0

PENGESTRØMME

-6.467

Resultat før skat

179

Af- og nedskrivninger af materielle aktiver

-6.288

FRI LIKVIDITET FRA DRIFTEN

FORKLARING AF NØGLETAL

Soliditetsgrad:

Egenkapital / Samlede aktiver
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Forretningsstruktur

.

02
Virksomheden
HISTORIE OG KONCERNSTRUKTUR
Nordic Solar Global A/S blev etableret
i 2018 af administrationsselskabet
Nordic Solar Management A/S (NSM).
Baggrunden var, at administrationsselskabet efter 8 års succesfulde investeringer i solparker i drift, på vegne af
Nordic Solar Energy A/S (NSE), både
ønskede at udvide investeringsområdet til OECD og købe såkaldte byggemodnede solenergiprojekter, hvorved
man også gik ind i anlægsfasen. NSE's
profil er lav risiko og lavere afkast,
hvor det derfor blev besluttet at oprette den nye investeringsfond med
en ambition om at levere et højere afkast, samt en højere men håndterbar
risiko
sammenlignet
med
NSE.

Investorerne kunne derefter frit vælge
investeringsselskab afhængigt af deres individuelle risikoprofil.
Ledelsesstrukturen i Global er nøjagtig den samme som for NSE-fonden.
NSM fungerer som daglig administrator af Global og påtager sig alle opgaver, herunder kapitalrejsning, eksekvering af investeringer, byggeri samt
styring og drift af solparkerne. Global
aflønner ikke medarbejdere, og de
omkostninger der er forbundet med at
gennemføre investeringer, herunder
due diligence, er således transaktionsbaserede. På den måde kan investeringerne foretages direkte uden inddragelse af mellemhandlere, hvilket er en
struktur, der også afspejler den bedste
kombination af høje afkast og variable
omkostninger.
Alle investeringer og andre væsentlige transaktioner skal godkendes af
bestyrelsen. Dette sikrer, at alle investeringer sker med det formål at sikre
investorerne det højest mulige afkast
med lave faste omkostninger og en
moderat risiko.

Alle aftaler mellem Global og NSM
svarer til aftalerne i NSE-fonden med
tilføjelse af en aftale om yderligere betaling for håndtering af projekternes
bygge- og finansieringsfaser. Alle kontrakter mellem NSM og Global er baseret på nuværende markedsvilkår og
kan opsiges af begge parter inden for
en rimelig opsigelsesperiode. Dette
sikrer, at kontrollen med selskabet ligger hos aktionærerne, og det skaber
en fleksibel og transparent omkostningsstruktur.

.

Med udgangspunkt i et ønske om at
skabe værdi og vækst for aktionærerne, driver NSM Global ud fra disse
grundværdier: grundighed, åbenhed
og ærlighed. NSM stræber efter at
være en seriøs og troværdig samarbejdspartner for kunder, leverandører
og medarbejdere. Nøgleord er åbenhed i arbejdsmetoder, ærlig kommunikation og respekt for medarbejdernes
balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Nordic Solar Global A/S er et Dansk
registreret aktieselskab og ejes af 71
danske investorer samt nogle få udenlandske investorer.
*For juridisk koncernstruktur se 40-41
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Den første investering i byggemodnede projektrettigheder i Polen blev
gennemført i december 2018, og solparkerne blev bygget i 2019. Nye projekter i nye lande forventes købt og
bygget i 2020. Selskabets juridiske
struktur er illustreret på side 40-41.
FORRETNINGSMODEL
Globals forretningsmodel bygger på
disse fire grundpiller:
1. Et afkast på 8-12% om året
Ved investering i projektrettigheder investerer selskabet i solparker hvor det
samlede afkast efter opførelse og finansiering af projektet når op på
mindst 8% afkast i det nuværende marked. Fondens afkastmål er i øjeblikket
8-12% om året. Forventningerne til afkastet vil følge markedsudviklingen i
årenes løb, men afkastet, for at tage
projekter i bygge- og finansieringsfasen er betydeligt højere, end for investeringer i operationelle projekter med
en finansiering der allerede er på plads.
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Værdiskabelsesmodellen vil blive forklaret yderligere på de følgende sider.

modtage lavere udbytte per aktie, jo
højere væksten er.

2. Risikospredning
Med det formål at sikre en relativ lav
investeringsrisiko vil selskabet med tiden sprede investeringerne over en
stor portefølje af aktiver i en række
forskellige OECD-lande, og dermed
sikre lav afhængighed af hvert enkelt
lands støtteordninger, skatteregler,
energipolitik osv. I øjeblikket består
porteføljen kun af ét projekt i Polen,
og dermed opbygges risikospredningen over tid.

4. Likviditet I aktien
Globals aktieregister føres af VP Securities, som også vil håndtere den fremtidige årlig udbetaling af udbytte. Aktierne er frit omsættelige og kan placeres på en almindelig depotkonto
hos enhver dansk bank. Det er planen
at oprette en likviditetsmekanisme,
der gør det muligt for selskabet at tilbagekøbe egne aktier til den månedlige beregnede aktiekurs, så de enkelte aktionærer har mulighed for at
sælge deres aktier med kort varsel.

3. Årlige udbetalinger af udbytte
Det er selskabets politik at distribuere
de pengestrømme der hvert år hentes
fra solparker i porteføljen i form af udbytter til Globals aktionærer. Investeringen i projektrettigheder og at lede
projekterne gennem anlægsfasen
kræver tid, og de positive cash flow viser sig derfor typisk først 12-24 måneder efter den oprindelige investering.
Dermed vil selskabet i første omgang

Exitstrategien for hele porteføljen er
at selskabet skal noteres på børsen,
når der er opnået en passende egenkapital- og porteføljestørrelse. En alternativ exit strategi kunne være et
samlet salg af hele selskabet.
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VÆRDIANSÆTTELSESMODEL
Global investerer i projektrettigheder
til solparker (PV) og forvalter anlægsfasen samt sikrer langsigtet finansiering af aktivet. Når solparken er i drift,
beholder Global aktivet og håndterer
den daglige drift. Modellen for værdikæden og Globals rolle er illustreret i
figuren på side 13.
Global er ikke involveret i projektudviklingen, men går ind i den såkaldte
byggemodningsfase. Definitionen af
et byggemodnet projekt kan variere
afhængigt af omstændighederne. Alle
tilladelser og alle projektgodkendelser
er ikke nødvendigvis på plads på
købstidspunktet, men det bør være
muligt at foretage en due diligence af
projektrettighederne og bekræfte
projekternes gennemførlighed indenfor den forventede tidsramme før investeringsbeslutningen træffes.
Værdiskabelsen i Global i forhold til
indkøb af operationelle og finansierede solprojekter, kan opdeles i to. For
det første ved køb af et projekt tidligt
i værdikæden reduceres projektets
købspris og resulterer dermed i et højere samlet afkast af investeringen. For
det andet skaber det typisk også et
højere afkast i projektet, ved at forpligte sig til investeringen på basis af
egenkapital alene, og derefter indlede
processen med at etablere den langsigtede lånefinansiering. Den forventede stigning i afkastet i disse to faser
fremgår af figuren på side 13. Det anslås, at et afkast før finansiering på 68% kan forhøjes til et afkast på 8-12%,
efter at et projekt er blevet konstrueret, finansieret og sat i drift.
Udfordringen ved at gå tidligt ind i
værdikæden er, at risikoen naturligvis
er højere end ved at komme ind senere. Samtidig er der forskellige færdigheder, der er nødvendige for at
håndtere de ekstra opgaver ved at
indgå i projekter tidligere. Færdigheder indenfor indkøb og byggeledelse
skal være på plads samt ekspertise indenfor projektfinansiering.
Risikoen ved at tage et solanlæg fra
køb gennem en projektfase gennem
byggefase, og frem til et kommercielt
aktiv i drift mindskes gennem flere foranstaltninger. For det første gennem

Årsrapport 2018-2019

valget af erfarne partnere, højkvalitets
finansierbare materialer og udstyr fra
betroede leverandører, samt sikre at
betalingerne følger en struktureret
proces med betalingsdelmål. For det
andet er en grundig komplet teknisk,
juridisk og finansiel due diligence
kombineret med kontrakter, der indeholder tilstrækkelig sikkerhed og garantier, ligeledes et vigtigt element.
Et eksempel på en struktureret proces
med betalingsdelmål er illustreret i figuren på side 14. Betalingerne følger
typisk de leverancer og den værdiskabelse, der forventes af kontrahenten.
Det betyder, at når f.eks. moduler leveres, frigives en vis andel af kontraktsummen, og når paneler er installeret,
frigives en anden del af beløbet. De
sidste to betalingsdelmål frigives typisk, når det foreløbige acceptcertifikat (PAC) er udstedt, og når det endelige godkendelsescertifikat (FAC) udstedes. PAC test er den første fulde
test af PV-systemet efter net tilslutningen, og er en test af systemernes
funktionalitet og ydeevne i forhold til
forventninger og budget. FAC-testen
udføres typisk to år efter net tilslutning, og her testes det, om systemet
over en toårig periode har fungeret
som forventet. En uafhængig rådgivers kontrol af resultaterne for delmålene sikrer, at betalingerne følger leverancerne.
NSM, der forvalter alle aktiviteter for
Global har i løbet af de seneste 10 år
investeret i færdige og operationelle
solparker for NSE-fonden. I de seneste
år har NSM samlet erfaring med både
håndtering af byggefasen og finansieringsfasen, hvilket gør den nye investeringsstrategi i Global mulig.
Det første projekt for Global-porteføljen blev købt i slutningen af 2018 og
opført, finansieret og delvist forbundet til elnettet i 2019. Det første projekt viste styrken af værdiskabelsesmodellen. Projektrettighederne blev
købt med 100% egenkapital uden ekstern finansiering, byggeomkostningerne blev betalt ifølge delmålene, og
den eksterne finansiering blev forhandlet i byggeperioden. Det samlede
afkast af det første projekt anslås til
over 16% indtil videre. Dette er over
det forventede afkastniveau for de

Kapitel 02

Kapitel 02

www.nordicsolar.eu/global

Side 13

næste investeringer, hvor 8-12% er forventet.
INVESTERINGSSTRATEGI
Globals vækst og værdiskabelse er
baseret på følgende investeringspolitik og strategi:
Der investeres kun i projektrettigheder til opførelse af solparker, der er såkaldte byggemodnede. Ved erhvervelse af projektrettigheder til projekter søges følgende investeringskarakteristika:
•
Efter finansiering og net tilslutning forventes projektet i det nuværende marked at give et afkast
på over 8%, målt ved den interne
rente (IRR). De forventede afkast
kan indbefatte risici, så som at
etablere en elhandelsaftale for elsalg, at opnå langsigtet finansiering og tilknyttede vilkår, realiseringen af den forventede omkostningsstruktur i projektet, samt risikoen ved selve byggeriet. Det
betyder at usikkerheden ved at
opnå det forventede afkast er
større end ved indkøb af operationelle projekter, hvor projektfinansieringen allerede er på plads.
•
Der foretages investeringer inden
for OECD-landenes geografiske
område med den ambition at
have mindst 50% af porteføljen
placeret i Europa, og højst 50% i
resten af OECD. Der kan foretages investeringer i lande udenfor
OECD, hvis bestyrelsen også vurderer at et bestemt lands økonomi og politik er baseret på markedsøkonomi og demokrati.
•
Målet er, at højst 33% af de samlede investeringer foretages i ét
land, og at investeringer i en enkelt valuta forskellig fra EUR eller
DKK ikke overstiger 33% af porteføljen.
•
Målet er, at minimum 40% af alle
investeringer er denomineret i enten EUR eller DKK.
Fortsættes på side 16

Køb eller leje af jord
Tilladelser
Godkendelser
Net adgang
Tilskud eller markedspriser
Forundersøgelser

Levering af hardware
EPC* kontrakt
Finansiering
Elhandelsaftale (PPA)

Byggeri
Milepæle kontrol
Net tilslutning
Projekt godkendelse

*Engineering, Procurement & Construction

Drift
Løbende optimeringer

Side 14
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Eksempel på milepæle i byggefasen
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Bestyrelsen kan midlertidigt afvige fra
ovenstående politikker for de maksimale grænser i en valuta eller et land,
hvis politikken forventes at blive opfyldt i det lange løb. Mere specifikt
gælder ingen af disse begrænsninger
før der er foretaget mindst 5 investeringer.
En af bestyrelsens pligter er løbende
at tilpasse investeringspolitikken, så
der bedst muligt kan imødekomme investorernes interesser og udviklingen
på markedet. Derfor vil det forventede
afkast formodentlig ændre sig med tiden.
FØLSOMHEDSANALYSE
Global bestræber sig på at sikre, at investorerne altid får det højest mulige
risikovægtede afkast. Detaljerede beregninger af, hvordan de enkelte solparkers budgetter bliver påvirket af
ændringer i de vigtigste antagelser, er
altid en del af investeringsprocessen.
De vigtigste elementer i denne følsomhedsanalyse er:
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Æ n d r i n g e r i d en b u d g e t t e r e d e k o s t p r i s f o r b yg g e r i .
Kostprisen for den faktiske opførelse
af en solpark, kan afvige fra de antagelser der er angivet i investeringsbudgettet.
Æ n d r i n g e r i d e v i g t i g s t e p a r am e t r e .
Generelt er afkastet på en solpark meget stabilt og påvirkes ikke med mere
end +/- 1%-point på de fleste parametre målt på IRR, i tilfælde af en ændring på 5% i hver enkelt variabel. I solindustriens udvikling fra at omsætningen er baseret på subsidier til at være
markedsbaserede ikke-støttede projekter, bliver især afhængigheden af
elprisudviklingen og indgåede elhandelsaftaler imidlertid stadig vigtigere.
Derfor indgår følsomhedsanalysen, i
forhold til udviklingen i elpriserne, som
et væsentligt element i investeringsprocessen.

D e g r a d e r i n g a f s o l p an e l e r .
Højere grad af degradering end antaget sænker den forventede produktion.

SOLPARKER
Global ejer i øjeblikket 28 solparker i
Polen med en produktionskapacitet
på 26,3 MWp. Parkerne blev købt i december 2018 som byggemodnede
projekter. Global ejer også projektrettigheder til yderligere fire projekter på
næsten 4 MWp af byggemodnede
projekter. Disse var blandt vinderne på
auktionen for sol og vind, som det polske energitilsyn afholdt den 5. november 2019.

I n f l a t io n .
Kan påvirke både udgifter og subsidier i det omfang disse er inflationsreguleret.

I forbindelse med vinderbuddet blev
der benyttet en option på opførelsen
af disse til en fast pris, og byggeriet er
planlagt til anden kvartal 2020.

Ændringer i elpriserne.
I det omfang solparkens indtægter
kommer fra enten subsidier eller salg
af elektricitet på markedsvilkår. Der
anvendes professionelle elprisprognoser, og følsomheden af forskellige scenarier evalueres. Hvis der indgås en elhandelsaftale, evalueres ændringer i
aftalens vilkår.

DRIFT AF SOLPARKER
Drift og vedligeholdelse af Globals solparker håndteres af lokale partnere,
der sikrer den højest mulige produktivitet baseret på vedligeholdelse og
overvågning af parkerne. Som vist på
side 9 er der i øjeblikket kun én gruppe
af solparker i Polen i porteføljen. Driften af de polske solparker håndteres
af entreprenøren de første to år efter,
at parkerne er blevet net-tilsluttet og
har bestået PAC-testen. Dermed er
præstationsgarantierne i kontrakten
sikret, og driften af parkerne varetages af den mest kyndige leverandør.
Når det endelige godkendelsescertifikat er opnået, typisk er FAC-testen to
år efter PAC-testen, kan solparkerne

Æ n d r i n g e r i o m s æ t n in g en .
Kan f.eks. skyldes lavere end forventet
solindstråling.

Æ n d r i n g e r i b u d ge t t e r e d e dr i f t s u dg i f te r.
Dækker uforudsete udgifter samt effekten af omkostningsoptimering.
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normalt frit skifte leverandør. Hvis
driften gennemføres tilfredsstillende,
er det ikke nødvendigvis ønskeligt at
skifte leverandør.
I 2019 var der ingen egentlige aktiviteter i den polske portefølje, da net-tilslutningen først blev etableret ved
årets udgang.
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AFKAST TIL AKTIONÆRERNE
Global havde i 2019 et nettoafkast på
16,5% til aktionærerne, stammende fra
en forøgelse i aktiekursen fra DKK 100
til DKK 116,5. Afkastet kom primært fra
værditilvæksten fra opførelse og finansieringen den polske portefølje.
Siden april 2019 har Global foretaget
månedlige ureviderede dagsværdiberegninger af aktiekursen. Værdiansættelsen er baseret på de budgetterede
pengestrømme for hver solpark diskonteret til nutidsværdi med det anslåede markedsafkast for det enkelte
projekt og land. Global sigter mod at
nå frem til en realistisk, men konservativ vurdering af solparkernes budget
og dermed af aktiernes værdi. Da løbende kapitalforhøjelser og potentielle tilbagesalg af aktier til selskabet er
baseret på den månedlige beregnede
aktiekurs, skal kursen afspejle dagsværdien af Globals egenkapital. Prisen
skal ikke kun være fair over for de eksisterende aktionærer, hvis aktiepost
udvandes i forbindelse med eventuelle
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kapitalforhøjelser, men også for nye
investorer i Global.
Udviklingen i aktiekursen siden selskabet blev etableret, kan ses på side 21.
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NORDIC SOLAR GLOBAL
AKTIEKURS*

I begyndelsen af december 2019 steg
aktiekursen på grundlag af en ny værdiansættelse af solparkerne, besluttet
af bestyrelsen. Grundlaget for denne
justering var, at to vigtige milepæle i
den polske portefølje var opnået:
1) opførelsen af alle de 28 solparker
var afsluttet, og 2) der var indgået en
aftale om lånevilkår i forbindelse med
en lokal projektfinansiering. Efter værdiansættelsen fastsættes afkastet for
den polske portefølje til et markedsbaseret afkast målt på IRR af et finansieret og operationelt projekt på det
polske marked.

*Aktiekursen er urevideret og beregnet ud fra en estimeret fair value og er ikke baseret på bagvedliggende handel.
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MILJØET
Samtidig med at det globale samfund
har vedtaget et fælles langsigtet mål
om at holde den globale temperaturstigning under 2 °C, peger mange forskere dog på, at vi burde begrænse
stigningen yderligere til 1,5 °C. Ifølge
flere kilder kan omstillingen til vedvarende energi, kombineret med en
bedre energieffektivitet, generere op
til 90% af reduktionen af CO2-udledninger, hvilket er nødvendig, for at nå
de globale klimamål inden 2050.
Nordic Solar (NSE, Global & NSM tilsammen) og vores investorer har en
fælles vision om at bidrage til denne
dramatiske reduktion. Ved at gøre det
muligt for solenergi at ekspandere og
blive en fremtrædende energikilde, vil
vi deltage i den globale indsats for at
afskaffe fossile brændstoffer og dermed bidrage til at skabe et bedre miljø
og en lysere fremtid.
Gennem teknologiske fremskridt er
solpaneler ikke kun blevet billigere og
mere effektive, de er også blevet mere
bæredygtige at producere. Udledningerne fra at producere et solpanel er
konstant faldet, og er i dag omkring
1/3 af, hvad det var for 15 år siden.

www.nordicsolar.eu/global

Samtidig er solpaneler i dag 90% genanvendelige.
Et hyppigt budskab som hørtes på
COP25 i Madrid, fra både demonstranter og observatører, var uoverensstemmelsen mellem det langsomme
tempo, og den af videnskaben fastslåede kritiske nødvendighed af at
handle hurtigt. I nogle år synes en stor
del af væksten i investeringer i vedvarende energi i højere grad at være drevet af at »det giver mening forretningsmæssigt« end det egentlige offentlige engagement. Men det kan
være ved at ændre sig?
Det næste langsigtede EU-budget løber i syv år fra 2021 til 2027 og vil investere betydeligt i klima- og miljørelaterede mål. Kommissionen har foreslået at 25% af det samlede budget
bør bidrage til klimaindsatsen og udgifterne til miljøet på tværs af flere
programmer i den såkaldte europæiske Green Deal, hvilken sigter mod at
gøre EU til verdens første klimaneutrale område i 2050. Investeringsplanen for et bæredygtigt Europa er
grundstenen i Green Deal. For at nå de
mål som EU har sat sig, vil denne plan
mobilisere mindst DKK 7,5 billioner i

Solenergi er miljømæssigt blevet
bedre og bedre
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bæredygtige investeringer i løbet af
det næste årti. Solenergi genererer
kun 4% af Europas elektricitet, men
denne sats varierer betydeligt fra land
til land. Malta har den højeste andel og
producerer 9% af sin elektricitet fra
solenergi. Tyskland, Grækenland og
Italien konkurrerer alle om andenpladsen med deres 8%, mens nogle lande
næsten ikke har nogen solproduktion:
Polen, Finland, Estland, Letland, Sverige og Irland kan knapt nok måles, og
selv solrige Kroatien og Slovenien har
kun 1%.
For at opnå EU's mål for vedvarende
energi i 2030, skal vedvarende energi
stige til 57% af el-mikset, en stigning
fra 35% i 2019. I Kommissionens modellering vil vindenergi mere end fordobles fra 13% i 2019 til 26%, hvor solenergi næsten tredobles fra 4% til 11%
i 2030.
Nordic Solar Global vil nøje overvåge
det politiske landskab og markedsudvikling, hvor vi ser frem til at være en
del af denne overgang i mange år
fremover, og gøre vores indsats for
forhåbentlig at nå en mere bæredygtig fremtid.
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03
Rapportering
for 2018-2019
MARKEDSUDVIKLING
I 2019 kom mere end en tredjedel af
EU's bruttoelproduktion fra vedvarende energikilder, og for første gang
leverede vind og sol tilsammen mere
elektricitet end kul. Tallene stammer
fra en ny rapport fra februar 2020, fra
klimatænketanken Sandbag.
Et af de vigtigste resultater fra rapporten pointerer: »Den europæiske Green
Deal har sat kampen mod klimakrisen
i centrum for hele EU's politiske arbejde i de næste fem år: EU's stats- og
regeringschefer har godkendt, at Europa bliver det første drivhusgasneutrale kontinent inden 2050, og EUKommissionen har fremsat forslag om
at hæve Europas mål for reduktion af
drivhusgasser i 2030 til -50% eller 55% under 1990-niveauet. Dette indebærer, at udledningerne fra energisektoren vil blive ved med at falde, selv
om efterspørgslen efter elektricitet
stiger i takt med transport og opvarmningsindustrien bliver ved med yderligere at elektrificeres.«
Ifølge Bloomberg New Energy Finance (BNEF) steg firmaers opkøb af
grøn energi alene i 2019 med overraskende og rekordhøje 44%, og samme
kilde rapporterede, at de globale investeringer i vedvarende energi kom helt
op på USD 282,2 mia.
Fremtiden ser endnu mere lovende ud
for solindustrien. McKinsey & Company oplyser at mere end 50% af elproduktionen efter 2035 vil være vedvarende, og solenergi forventes at
stige med en svimlende faktor 60 fra
2015 til 2050. Ifølge BNEF forventes
det globale solenergimarked at vokse
omkring 14% i 2020 beregnet i
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nyinstalleret kapacitet, svarende til
tæt på en 138 GW forøgelse op fra ca.
121 GW i 2019, med mange projekter
der nu bygges uden direkte tilskud.
I Europa vil der i 2020 blive bygget
omkring 4,7 GW solcelleprojekter med
kortfristede el-salgskontrakter eller
med salg direkte til energimarkedet,
hvilket er en stigning fra 1,3 GW i 2019,
som var det år dette marked for alvor
startede.
Det europæiske og globale politiske
fokus, hvor landene skal opfylde
2030-målene for bæredygtig energi,
synes også at være på plads. En hel
del lande kæmper dog for at holde trit
med de nødvendige delmål, og her vil
solenergi komme til at spille en vigtig
rolle i at få de lande tilbage på sporet.
Nordic Solar har været del af den
grønne omstilling siden 2010, og vores
investorer er meget opmærksomme
på behovet for en ændring i elproduktionen og ser solenergi som en vigtig
del af den grønne omstilling. Vi mener
det er af afgørende betydning, at investering i vedvarende energi er en
god forretning, og at vores investorer
kan stole på os, når vi sætter deres
midler ind på dette marked som er i
hastig udvikling.
Vi ser et fast nedadgående pres på
nye vind- og solprojektomkostninger,
da en stadig større del af kapaciteten
tildeles via udbud eller auktion. Fortsat ses det at konkurrencen mellem
projektudviklerne fortsat giver utroligt
lave priser, hvilket igen har presset
marginalerne i hele forsyningskæden.
Solenergi er faktuelt en effektiv energikilde i forhold til konventionel
energi. Faktisk svarer én kvadratmeter
årlig solstråling til energien fra én
tønde olie, 200 kilo kul eller 140 kubikmeter naturgas.
Drivkraften bag det voksende solenergimarked er dels den politiske og offentlige støtte baseret på de klimaudfordringer som kloden står over for,
samt økonomiske tendenser, da solenergi er blevet den billigste form for
ny energi i omkring 2/3 af verden.
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Flere EU-lande har besluttet at ophøre
med at producere elektricitet fra kul
senest i 2028 eller 2030, hvilket vil resultere i at 20 ud af de 28 EU-lande til
være kulfrie i 2030. Senest i 2019 traf
Grækenland og Ungarn beslutningen
om at være en del af dette mål.
På trods af de politiske tendenser, er
de konstant faldende omkostninger
ved at producere solenergi stadig en
betydelig drivkraft bag det globale
solenergimarked. Derfor har mange
lande etableret solenergi produktion
som den billigste form for energi, hvor
andre lande har været i stand til væsentligt at reducere eller endog afskaffe deres statsstøtte til den grønne
omstilling. I Europa bygges der nu tilskudsfrie solparker i det meste af Sydeuropa, og den geografiske grænselinje for sådanne investeringer bevæger sig fortsat nordpå. I Danmark er de
første tilskudsfrie solcelleprojekter i
øjeblikket under udvikling på trods af
den relativt begrænsede solindstråling i landet.
Offentlig støtte til den grønne omstilling er uden fortilfælde, og der er en
enorm efterspørgsel efter politisk
handling, og med omfanget af de
kommende opgaver, forventer vi, at
disse spørgsmål vil være kernen i de
europæiske politiske ambitioner de
kommende år. Vi forventer også en
yderligere reduktion af omkostningerne ved at etablere nye solenergianlæg. Vi forventer, at vedvarende
energi, især solenergi, fortsætter sin
voksende andel af verdens energimiks, og der forudses derfor stadig en
stærk vækst på markedet. Solenergi er
en konkurrencedygtig energikilde
over hele kloden, hvorfor vækstforventninger er betydelige.
Det er en spændende tid for solenergiindustrien, nu hvor klimaet for alvor
er kommet på dagsordenen i hele verden. Flere og flere virksomheder, politikere og ikke mindst forbrugere stiller
langt større krav til bæredygtige og
klimamæssige hensyn. Konkret betyder det, at vi fortsat forventer stærk
vækst i solindustrien i de kommende
år.
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Den forventede relative globale energiudvikling fra 2020 til 2050
Vind og sol udgjorde mere end halvdelen af nye kapacitetsudvidelser inden for energiproduktion i de seneste år.
Vedvarende energi fortsætter med at penetrere det globale
energimiks med sol- og vindproduktion, der forventes at
stige med henholdsvis faktor 60 og 13 fra 2015 til 2050.
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Kilde: Global Energy Perspective 2019, McKinsey & Company
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MARKEDSRISIKO
Den europæiske sektor for vedvarende energi undergår en stor forandring. Da mange lande nu er gået over
til konkurrencebaserede auktioner,
spiller statsstøtte en stadig mindre
rolle med hensyn til at fremme udbredelsen af vedvarende energi. Markedsparitet er en realitet i mange
lande, og den støttefri udvikling er den
nye norm.
For ejeren af en solcellepark afhænger
markedsrisikoen af, i hvor høj grad
indtægterne er baseret på statsstøtte
eller salg af elektricitet til markedspris.
Med salg af elektricitet på engrosmarkedet, der i stigende grad bliver den
vigtigste indtægtskilde, er prisudviklingen en akkumulerende vigtig faktor
for budgetteringen af et solprojekts
fremtidige afkast.
Energimarkedet er typisk regionalt eller landespecifikt, og udviklingen afhænger af mange antagelser med
hensyn til udviklingen i udbud og kapacitet samt forventninger om forbrug. I Global gør vi en stor indsats for
at forstå den forventede udvikling og
drivkræfterne på de enkelte elmarkeder i de lande, vi investerer i, og bruger analyser fra specialiserede rådgivere på de forskellige markeder.
Efterspørgslen efter energi vokser på
alle udviklede markeder. Denne vækst
kombineret med en forventning om
højere CO2-priser i Europa skaber forventning om højere elpriser på nogle
markeder.
Denne forsyningsudvikling på de regionale energimarkeder er forskellige,
men generelt er der en forventning om
en kraftig stigning i andelen af sol- og
vindenergi i produktionsmikset.
Endelig er den forventede udvikling
indenfor lagring vigtig. Det er en generel formodning, at udgifterne til lagring vil blive reduceret, og den installerede lagerkapacitet vil stige hurtigt.
Andelen af nye solcelleprojekter med
offentlige tilskud er faldende, men for
Nordic Solar Global er den nuværende
portefølje kun i Polen der har en 15årig garanteret elpris og en periode på
15 år derefter, hvor elektriciteten sælges på engrosmarkedet. Risikoen ved
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en statsstøttet elpris er forbundet
med risikoen for en fjernelse eller reduktion af tilskuddet med tilbagevirkende kraft.
Nordic Solar Global ser en meget begrænset risiko på tilskuddet på det
polske marked. Årsagen er dobbelt.
For det første er tilskudssystemet blevet gennemført som en auktionsproces, der sikrer det lavest mulige tilskudsniveau. Dette indebærer, at tilskudsbyrden på solenergi i det polske
samfund er relativt lav. For det andet
er elprisen steget betydeligt i Polen,
og forventningen er at elprisen vil
stige yderligere i de kommende år.
Det betyder, at forskellen mellem tilskudsniveauet og den faktiske elpris
på engrosmarkedet er både lav og faldende. Derved er virkningen af en
uventet tilskudsændring med tilbagevirkende kraft begrænset og faldende.
Generelt er det selskabets opfattelse,
at risikoen for yderligere indgreb i eksisterende statsstøtteordninger er begrænset. De nye støtteordninger på
det solenergiområde, der findes i EU i
dag, ligger meget tæt på de retningslinjer, som EU-Kommissionen anbefaler at alle EU-medlemslande benytter.
I henhold til disse retningslinjer ydes
der støtte som led i et udbud, hvor de
tilbudsgivere, der byder ind med de
laveste elpriser vinder. Således får investorer et markedsmæssigt afkast,
og de faldende omkostninger ved
etablering af solenergianlæg er dermed til gavn for skatteyderne gennem
reducerede omkostninger til den
grønne omstilling.
Det forventes, at Globals omsætning i
fremtiden vil ændre sig fra i dag, hvor
det hele er baseret på det polske auktionssystem, til en situation, hvor indtægterne mest vil være baseret på
salg af elektricitet på engrosmarkedet.
Da prissætningen af elektricitet er en
kompleks sag, overvåger selskabet
nøje markedsudviklingen.
Andre markedsrisici omfatter generelle skatteændringer i de enkelte
lande samt ændringer i reguleringen
af elforsyningsmarkedet eller ændringer i tariffer og indirekte skatter.
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FINANSIEL RISIKO
Globals strategi om at købe projektrettigheder, håndtere byggeriet og finansiering af solparker indebærer en
vis økonomisk risiko.
I den indledende fase, når et projekt er
købt, indtil byggeriet er afsluttet, og
projektfinansieringen er på plads, vil
ændringer i valutakursen og/eller renteniveauet påvirke projektets budgetterede afkast og dermed projektværdien.
Når en solpark tages i brug, og finansieringen er på plads, reduceres den finansielle risiko, da de fleste af solparkernes lån typisk er baseret på uopsigelige fastforrentede lån uden krav
om sikkerhedsstillelse fra låntageren.
Det betyder, at der er en forventet højere finansiel risiko de første 12 måneder af et solcelleprojekt, og at en ændring i disse parametre i høj grad vil
blive afspejlet i udviklingen af projektets værdi i denne periode.
Værdiansættelsen af solparker og afkastet på nye investeringer er generelt
forbundet med en vis finansiel risiko.
Hvis renten stiger eller falder, vil det
alternative markedsafkast ændre sig,
hvilket forventes at påvirke værdiansættelsen af både eksisterende solparker og det forventede afkast på
nye investeringer til porteføljen. En
anden faktor, der kan påvirke værdiansættelsen af en solpark, er den stigende accept af solenergi som et investeringsaktiv. Det faktum, at flere investorer er begyndt at se solenergi
som en attraktiv investeringsmulighed, har øget efterspørgslen efter solparker, hvilket indebærer stigende priser og lavere afkast. Det har selskabet
også oplevet det seneste år på markedet.
Valutakurser udgør en anden finansiel
risiko i forhold til Nordic Solar Globals
portefølje. I dag er 100% af selskabets
kapital investeret i Polen og dermed i
polske Zloty (PLN), dog reduceres valutakurseksponeringen da gældsfinansieringen også er i lokal valuta.

*Kilde: Solar Power Association Europe
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Da provenuet af gældsfinansieringen
investeres i andre lande og valutaer
(forventet EUR), reduceres valutakurseksponeringen derfor til den resterende egenkapitaldel af den polske
investering. Global har således en valutarisiko i forbindelse med fremtidige
udbytter, der betales i PLN i løbet af
projektets levetid. På dette grundlag
påvirkes afkastet af investeringerne af
potentielle udsving i PLN-kurserne og
senere potentielt af andre valutaer.
Flere solenergiprojekter indgår elhandelsaftaler for at fastlåse priser i
længere tid og sikre stabile udbytter.
De store energiaftagere ønsker at
håndtere fremtidig risiko for udsving
omkring både elpriser og bæredygtighedsmål. Energiproducenter som Nordic Solar Global ønsker derimod at
sikre billig finansiering, hvilket ofte
omfatter sikring af stabile pengestrømme gennem en elhandelsaftale i
en del af låneperioden. Da solenergimarkedet i høj grad er blevet tilskudsfrit, er der kommet et boom i el-handelsaftalerne i Europa. Global har
endnu ikke indgået langsigtede elhandelsaftaler, men forventer at gøre
det i fremtiden. Global vil derefter påtage sig en finansiel risiko i forhold til
den finansielle styrke af en modpart til
en potentiel el-handelsaftaler, og en
sådan modpartsrisiko vil derfor skulle
evalueres grundigt.
UDVIKLINGEN I 2018-2019
Perioden for første årsrapport 20182019 var præget af etableringen af selskabet, kapitalforhøjelse for de første
investeringer samt realisering af den
første investering.
Siden etableringen i oktober 2018 og
frem til udgangen af 2019 er der blevet
tilført i alt DKK 136,2 mio. som egenkapital i selskabet. Derudover er der blevet givet tilsagn om yderligere DKK
89,4 mio. i ny kapital i form af lånetilsagn der i nogen grad kan konverteres
til egenkapital når disse kaldes. Kapitalforhøjelsen er en løbende proces,
og investeringskapaciteten justeres i
forhold til kapitaltilstrømningen, da
der er mange mulige investeringsmuligheder på markedet. Ved udgangen
af 2019 blev antallet af aktionærer
øget til 71.
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Den første investering i porteføljen af
26 MWp-solprojekter i Polen blev finansieret fuldt ud af egenkapital, i perioden fra april til november 2019, og i
denne periode blev der forhandlet en
langsigtet projektfinansieringsfacilitet
med mBank i Polen. Projektfinansieringen blev underskrevet i december
2019, og den forventede udnyttelse af
lånefaciliteten er planlagt til marts
2020. Udnyttelse af lånefaciliteten vil
blive anvendt til nye investeringer i
Globals portefølje.
Yderligere 4 MWp projektrettigheder
blev inkluderet i den polske portefølje.
Disse projekter bød ind på auktionen i
december 2019, vandt en tarif, og vil
blive bygget i løbet af Q2 2020. Finansieringen af byggeriet vil til dels ske
gennem den lokale bankfinansiering
sikret i december 2020.
På investeringssiden har Global en
stor pipeline af projekter med byggestart i 2020 og 2021. Det forventes, at
nogle af disse projekter underskrives i
Q2 2020 med byggestart i Q3 eller Q4
2020. De projekter, der er i støbeskeen, er i Portugal, Spanien og Polen.
I Portugal og Spanien er projekterne
uden tilskud og er enten baseret på elhandelsaftale eller alene på salg af
strøm på markedsvilkår. I Polen er de
potentielle projekter baseret på det
15-årige tarifsystem med salg af strøm
på markedsvilkår efter denne periode.
Porteføljen af konkrete projekter, hvor
forhandlingerne er i gang, er over 200
MWp, hvormed det er realistisk med
en opstart af byggeri på op til 100
MWp i 2020.
For 2018-2019 perioden kan det konkluderes, at det var året, hvor Nordic
Solar Globals koncept bestod sin
svendeprøve. Der er en efterspørgsel
fra investorerne, projekter i støbeskeen, og de nødvendige kompetencer er på plads til at realisere projekterne. Desuden blev den forventede
værdiskabelse for aktionærerne bekræftet med en aktiekursstigning på
16,5%, hvilket er et godt stykke over
det forventede afkastniveau på 8-12%
om året.
ÅRSREGNSKABET FOR 2018-2019
Regnskabet for 2018-19 dækker 16 måneder. Det er blevet besluttet at
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præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med de internationale
regnskabsstandarder, IFRS fra begyndelsen. Baggrunden for denne beslutning er at forberede selskabet til enten
en børsnotering eller et samlet salg i
fremtiden.
I 2018-2019 blev der ikke indregnet
nogen omsætning, da perioden kun
omfattede kapitalforhøjelser, investering i, og etablering af solparker. Ingen
solparker var i drift før ved udgangen
af året. EBITDA var som ventet negativt med DKK 6,1 mio. i perioden. Resultat før skat for 2018-19 endte på minus DKK 6,5 mio., hvor resultat efter
skat blev minus DKK 5,3 mio. Det
fremførte skattemæssige underskud i
det polske datterselskab blev bogført
som et skatteaktiv, hvilket afspejler at
det forventes anvendt på kort sigt. Inkluderet i tabet i 2018-19 er warrants
til administrationsselskabet vedr. værdiskabelsen for Global på DKK 2,9 mio.
Som forventet foreslås der ingen udbyttebetaling for 2018-19, da der ikke
er genereret pengestrømme fra driften i perioden.
UDVIKLING I 2020
Siden udgangen af 2019 har Global
ikke gennemført køb af yderligere
projektrettigheder eller indgået nogen
kapitalforhøjelser. Finansieringen af
den polske portefølje er blevet gennemført, og trækningsretten vil blive
anvendt til nye investeringer, der forventes afsluttet i Q2 2020.
UDSIGTERNE FOR 2020
Der forventes yderligere vækst i 2020
gennem opkøb af nye byggemodnede
solprojekter, og selskabets ambitiøse
mål er at nå en kapacitet på 100 MWp
under opførelse, svarende til en vækst
på mere end 400%. Opfyldelsen af
dette mål vil kræve tilførsel af ny kapital samt et par nye opkøb ud over de
allerede planlagte.
Ud over at nå det ambitiøse vækstmål,
vil administrationsselskabets 2020-fokus være at styrke administrationen
yderligere og sikre stabil drift af de
solparker, bygget i 2019.
Med sine første investeringer i Polen
fik Nordic Solar Global en god start, og

2020 ser også ud til at blive et spændende år. Strategien med at opbygge
en portefølje af solparker i OECD-landene, som er bygget af Global, vil således blive videreført.

•

Der forventes et afkast til aktionærerne på 8-12% efter alle omkostninger
i 2020. Den operationelle polske portefølje forventes at generere en omsætning på ca. DKK 14,1 mio. i 2020.
COVID-19 EFFEKTEN
COVID-19-udbruddet i første kvartal
2020 vil få stor betydning for den globale økonomi, hvor mange regeringer
verden over besluttede at »lukke deres lande ned«. Den fulde effekt af COVID-19 udbruddet for Global er endnu
ukendt, men ledelsens forventninger
er følgende:
•
Den daglige drift af solparkerne
vil ikke blive påvirket væsentligt.
Der kan der i en periode være
længere reaktionstider på reparationer og planlagt løbende vedligeholdelse er udsat på nogle anlæg, men den forventede produktion for hele året er uændret.
•
Omsætningen forventes ikke at
blive påvirket, da næsten alle Globals
indtægter
vedrører

•

statsgaranterede faste priser, og
der forventes derfor ingen effekt.
Globals forventede vækstrate kan
blive negativt påvirket af virkningerne af COVID-19, da tilgangen
af nye tilsagn er blevet reduceret
i marts 2020. Det er usikkert, hvor
hurtigt kapitaltilstrømningen vil
vende tilbage og i hvilket tempo.
Selskabets disponible tilsagn og
likvide midler vil dog sikre en del
af den forventede vækst, hvis
passende investeringer kan gennemføres som forventet.
Renteudviklingen kan påvirke selskabets resultater, da trækningen
af nye lån i Polen endnu ikke er
gennemført på grund af regeringens beordrede nedlukning, og
derfor er renteniveauet for denne
finansiering endnu ikke fastsat.
Renteniveauet i Polen har imidlertid ikke ændret sig væsentligt i
forhold til det forventede finansieringsniveau, og virkningen
heraf forventes derfor ikke at
være væsentlig.

På nuværende tidspunkt er det ikke
muligt at anslå størrelsen af den potentielle negative COVID-19-effekt,
men der forventes ingen signifikant

effekt med hensyn til omsætning, indtjening og likviditet for 2020.
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Bestyrelse og direktion

Venligst se:
www. n o r dics o la r . e u / glo ba l
for mere information
*Kilde: Jenny Chase, Head of solar and analyst at BNEF, Bloomberg, 19. september, 2019.

CHRISTIAN SAGILD

MARINUS BOOGERT

BESTYRELSESFORMAND

NÆSTFORMAND

Christian har en solid finansiel baggrund. Han er

Marinus har over 20 års erfaring indenfor solener-

uddannet aktuar fra Københavns Universitet og
har haft en lang karriere indenfor pensions- og
forsikringsbranchen. Han har været ansat i Topdanmark siden 1996, fra 1998 som administrerende direktør for Topdanmark Life Insurance, og
i perioden 2009-2018 var han koncernchef for
Topdanmark. Christian fokuserer nu på bestyrelsesposter og er i dag bestyrelsesmedlem i Danske
Bank A/S, Royal Unibrew A/S, Ambu A/S, Blue
Ocean Robotics A/S og bestyrelsesformand i
Nordic Solar Energy A/S samt Nordic Solar Global
A/S. Christian er investor i Nordic Solar Global
A/S.

giindustrien, f.eks. fra Shell Solar, og er grundlægger og CEO af Onestone Solar Holding BV, samt
administrerende direktør for Libra Cleantech Projects BV i Holland. Udover at have en solid forståelse for branchen har Marinus også en Master of
Business fra University of Groningen. Marinus er
medstifter af Nordic Solar Energy A/S i 2010 og
medejer af administrationsselskabet Nordic Solar
Management A/S, der driver Nordic Solar Energy
A/S og Nordic Solar Global A/S. Marinus er også
næstformand for bestyrelsen i Nordic Solar
Energy A/S samt Nordic Solar Global A/S. Marinus er investor i Nordic Solar Global A/S.
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PER THRANE

IBEN MAI WINSLØW

FRANK SCHYBERG

NIKOLAJ HOLTET HOFF

BESTYRELSESMEDLEM

BESTYRELSESMEDLEM

BESTYRELSESMEDLEM

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Per er civilingeniør fra Danmarks Tekniske Univer-

Iben er advokat fra Københavns Universitet og

sitet og grundlagde Thrane & Thrane med sin bror
i 1981. Per var administrerende direktør for Thrane
& Thrane, der blev børsnoteret på NASDAQ, OMX
i 2001. Virksomheden er globalt førende inden for
satellitkommunikationsudstyr med dengang 600
medarbejdere og en omsætning på 1.199,4 mio.
Per har bestyrelsesposter i BB Electronics A/S, ,
Nordic Solar Global A/S, Nordic Solar Energy A/S
og er bestyrelsesformand i Gentofte Kommunes
Havne. Per er investor i Nordic Solar Global A/S
og var blandt de første investorer i Nordic Solar
Energy A/S og er det fortsat i dag.

advokat ved landsretten samt medlem af Advokatnævnet. Ud over at være stifter af Byggesocietets Solenergiudvalg og advokat for virksomheder i solcelleindustrien grundlagde Iben også
Winsløw Advokatfirma i København med ekspertise indenfor ejendomshandel, erhvervsleasing og
ejendomsudvikling. Iben har været ekstern lektor,
lektor og eksaminator ved Københavns universitet og er bestyrelsesmedlem i Core Bolig VI,
Wind-Space A/S, Nordic Solar Global A/S og Nordic Solar Energy A/S. Iben er investor i Nordic Solar Global A/S.

Frank er certificeret inden for erhvervsforsikring
fra Academy of Insurance og uddannet via bankbranchen. Frank er CEO og medejer af IQ Energy
Nordic. IQ Energy Nordic leverer energibesparende løsninger til virksomheder i hele Norden.
Frank har arbejdet i rekrutteringsbranchen,
blandt andet som CEO i Institut for Karriereudvikling, som manager og seniorpartner i Signium International, samt som Nordic Manager for Stepstone. Tidligere var Frank ansat i 15 år i den finansielle sektor og har været bestyrelsesmedlem i
flere danske organisationer og virksomheder. I
dag er Frank bestyrelsesmedlem for Theis Vine
A/S, Nordic Solar Global A/S, Nordic Solar Energy
A/S og er medlem af VL Group 10. Frank er investor i Nordic Solar Energy A/S.

Nikolaj har mere end 20 års erfaring fra investerings- og virksomhedsledelse, hvor han har arbejdet for AT Kearney, IC Companys, VELUX Gruppen og SR Private Brands. Nikolaj er cand.polit. fra
Københavns Universitet og har i de sidste 15 år
forvaltet investeringsselskaber. I 2010 grundlagde
Nikolaj Nordic Solar Energy A/S, og i dag ejer han
størstedelen af Nordic Solar Management A/S. Nikolaj er ansvarlig for den daglige drift og ledelse
af Nordic Solar Energy A/S, Nordic Solar Global
A/S, samt for administrationsselskabet Nordic
Solar Management A/S. Nikolaj er bestyrelsesmedlem i Semler Gruppen, Dulong Fine Jewelry
A/S og har tidligere været bestyrelsesformand
for bland andre Nørrebro Bryghus og Ticket to
Heaven. Nikolaj er investor i Nordic Solar Global
A/S gennem administrationsselskabet.
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Koncernregnskab
KONSOLIDERET RESULTATOPGØRELSE 4 SEPTEMBER 2018 – 31 DECEMBER 2019
Alle beløb er i tDKK
2018/19
Direkte omkostninger

-827

Andre driftsindtægter

164

Andre eksterne omkostninger

-5.088

Bruttoresultat

-5.751

Personaleomkostninger
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)
Af- og nedskrivninger
Resultat af primær drift (EBIT)

-395
-6.146
-179
-6.325
37

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

-179
-6.467
1.192
-5.275

KONSOLIDERET OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST
2018/19
ÅRETS RESULTAT

-5.275

Bevægelser der er eller efterfølgende kan blive klassificeret til resultatopgørelsen
Valutakursdifferencer ved omregning af datterselskaber (netto)

976

Anden totalindkomst for perioden

976

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR PERIODEN

-4.299

Side 36

Årsrapport 2018-2019

Kapitel 04

Kapitel 04

www.nordicsolar.eu/global

KONSOLIDERET BALANCE 31 DECEMBER

KONSOLIDERET EGENKAPITALOPGØRELSE

Alle beløb er i tDKK

Alle beløb er i tDKK
2019

Selskabs-kapital

Reserve for
valutakursregulering

402

0

Årets resultat

0

2.562

Overførsel af overkurs

1.401

Valutakursforskelle vedrørende
datterselskaber i en anden valuta
Totalindkomstopgørelse for perioden

AKTIVER
Solparker under opførsel
Leasingaktiver
Udskudt skatteaktiv

1.192

Langfristede aktiver

143.249

Andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger
Likvide beholdninger
Kortfristede aktiver
AKTIVER I ALT

25.963

29.926
173.175

KONTAKTBETALING VED STIFTELSE AF SELSKAB DEN 4. SEPTEMBER 2018

Kapitalforhøjelser inklusive omkostninger
Regulering af aktiebaseret vederlæggelse

2019
PASSIVER
Selskabskapital
Reserve for valutakursreguleringer

34.426
976

Overført resultat

100.888

Total egenkapital

136.290

Leasingforpligtelser
Hensatte forpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Leasingforpligtelser
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse
Leverandør af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

15.973
5.490
21.463
89
13.052
1.304
977

Kortfristede gældsforpligtelser

15.422

Gældsforpligtelser i alt

36.885

PASSIVER I ALT

Overført resultat

Egenkapital
i alt

1.200

0

1.602

0

0

-5.275

-5.275

0

0

-1.200

1.200

0

0

976

0

0

976

0

976

-1.200

-4.075

-4.299

34.024

0

0

102.147

136.171

126.710
15.347

173.175
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Overkurs

0

0

0

2.816

2.816

Transaktioner med ejere i deres
egenskab af ejere

34.024

0

0

104.963

138.987

EGENKAPITAL 31 DECEMBER
2019

34.426

976

0

100.888

136.290
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KONSOLIDERET PENGESTRØMSOPGØRELSE
Alle beløb er i tDKK
2018/19
Resultat af primær drift (EBIT)
Af- og nedskrivninger
Aktiebaseret vederlæggelse

-6.325
179
2.816

Ændringer i arbejdskapital

-25.020

Pengestrømme fra ordinære aktiviteter

-28.350

Finansielle indtægter modtaget

37

Finansielle omkostninger betalt

-179

Pengestrømme fra driftsaktiviteter
Investeringer i solparker under opførsel
Investeringer i solparker
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter
Optagelse af lån
Tilbagebetaling på leasing gæld
Provenu fra kapitalforhøjelser
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter
Årets nettopengestrøm
Likvider ved periodens begyndelse
LIKVIDER VED PERIODENS SLUTNING

-28.492
-114.618
-5.655
-120.273
150.589
-665
239
150.163
1.398
0
1.398
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Juridisk koncernstruktur

Selskabsoplysinger
Nordic Solar Global A/S
Strandvejen 102E 3. sal
DK-2900 Hellerup
CVR-nr. 39 83 33 60

BESTYRELSE
Christian Sagild, Bestyrelsesformand
Marinus Boogert, Næstformand
Per Thrane
Iben Mai Winsløw
Frank Schyberg
DIREKTION
Nikolaj Holtet Hoff, Adm. direktør
REVISION
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
DK-2900 Hellerup

Regnskabsår
Stiftet
Hjemsted

s
s
Hellerup
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DIREKTION

DIREKTION

NIKOLAJ HOLTET HOFF
Administrerende direktør
BESTYRELSE

NIKOLAJ HOLTET HOFF
Administrerende direktør
BESTYRELSE

CHRISTIAN SAGILD
Bestyrelsesformand

MARINUS BOOGERT
CHRISTIAN
SAGILD
Næstformand

Bestyrelsesformand

PER THRANE

MARINUS BOOGERT
Næstformand
IBEN MAI WINSLØW

PER THRANE

FRANK SCHYBERG

Ledelsespåtegning
Direktionen og Bestyrelsen har i dag
vurderet og godkendt årsrapporten
for Nordic Solar Global A/S vedrørende regnskabsåret 4. september
2018 – 31. december 2019.
Det konsoliderede regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder som
vedtaget af EU og yderligere krav som
udstukket i regnskabsloven, og moderselskabets regnskab udarbejdet i

overensstemmelse med regnskabsloven.
Direktionens vurdering er udarbejdet i
overensstemmelse med regnskabsloven.
Efter vores opfattelse giver det konsoliderede regnskab såvel som Moderselskabets regnskab et retvisende og balanceret billede af den finansielle position ved 31. december 2019 for

Koncernen og Moderselskabet, og af
resultatet for Koncernens og Moderselskabets drift og konsoliderede pengestrømme for regnskabsåret 4. september 2018 – 31. december 2019.

position for Koncernen og Moderselskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedselementer der vedrører Koncernen og Moderselskabet

Efter vores opfattelse inkluderer Direktionens vurdering en retvisende og balanceret udlægning af udviklingen i
driften og Koncernens såvel som Moderselskabets finansielle udvikling, af
årets resultat og den finansielle

Årsrapporten indstilles til generalforsamlings godkendelse.

Hellerup, 22. april 2020.

IBEN MAI WINSLØW

FRANK SCHYBERG
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