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10 ÅR MED SOL
Gennem en dedikeret arbejdsindsats
og en passion for den evigt foranderlige solenergi industri har Nordic Solar
Energy A/S (NSE) over et årti opbygget et renommé som en pålidelig og
højt ydende partner indenfor solenergiinvesteringer. Vores investorer har
været med i front i udviklingen af en
hastigt voksende og udfordrende industri, der i 10 år har gennemgået
mange forandringer.
I de sidste 10 år har industrien oplevet
mange ændringer i lovgivningen og i
statsstøtte, effektivitet, teknologi, priser samt også i et generelt skifte væk
fra subsidieordninger mod auktionsbaserede udbud, til nu i mange lande
at konkurrere på markedsvilkår kendt
som »grid parity«.
Forudsigelserne siger, at solenergi vil
være en af vinderne i kapløbet om en
fremtidig CO2-neutral grøn energiforsyning, hvor solenergi allerede er den
billigste og reneste energiform i mere
end halvdelen af verdens lande.
UDVIKLINGEN I 2019
I 2019 fik aktionærerne et afkast på
10,2% netto efter alle omkostninger.
Afkastet blev positivt påvirket af
bedre end budgetteret refinansiering,
samt bedre finansieringsvilkår på de
nye lån i selskabets italienske og polske solparker. Samlet set havde parkerne også en positiv budgetafvigelse
målt på omsætning.
2019 var endnu et vækstsår for selskabet, da NSE passerede 150 MWp milepælen. Med tre nye investeringer
øgede NSE produktionskapaciteten
med 32% fra 116 til 153 MWp. NSE's aktiver voksede med 21,5% fra DKK 1,58
mia. ultimo 2018 til DKK 1,92 mia. ultimo 2019.
NSE investerede i nye solparker til en
samlet værdi af ca. DKK 268,2 mio. I
juli investerede selskabet i to danske
solparker bygget i 2019 med en samlet
kapacitet på 32 MWp. I foråret 2019
købte virksomheden de resterende
51% af en 2 MWp solpark i Spanien, og
den polske portefølje blev forøget
med 6 MWp solanlæg købt i juni.
Gennem sine første investeringer i
Danmark diversificerede NSE sin
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portefølje yderligere, så den nu tæller
investeringer i ni europæiske lande. Investeringerne i Danmark, Polen og
Spanien bringer selskabets investeringer i balance set fra et risikoperspektiv
og diversificerer porteføljen yderligere. Selskabets mål om at eje og
drive en spredt portefølje af solparker
inden for EU er fortsat en strategisk
hjørnesten.

FORVENTNINGER TIL 2020
Der forventes et afkast på 6-7% til aktionærerne efter alle omkostninger i
2020, hvor optimeringer og stordriftsfordele også kan påvirke aktiekursen.
Forventningen til 2020, baseret på
porteføljen af solparker ejet ved udgangen af 2019, er en omsætning på
DKK 223,5 mio. og et nettoresultat på
ca. DKK 14,9 mio.

Budgettet for 2019 havde et ambitiøst
mål om 200 MWp i driftsaktiver under
forvaltning, men af forskellige årsager
blev de investeringer NSE arbejdede
på i andet halvår af 2019, udskudt til
2020 eller lukket ned.

En række nye investeringer forhandles
i begyndelsen af 2020, og der forventes yderligere vækst gennem opkøb af
nye solparker. NSE's ambitiøse mål er
at nå en samlet produktionskapacitet
på 225 MWp, svarende til en vækst i
installeret kapacitet på ca. 47%. Selskabet har en investeringskapacitet
baseret på tilsagn fra investorer og tilgængelig kapital på ca. DKK 167,6 mio.
i 1. kvartal 2020.

NSE's finansielle resultater har generelt været tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne.
Væksten i omsætning og overskud var
et resultat af de tre opkøb, der blev
lukket i maj-juli 2019, samt af opkøbene i slutningen af 2018, der i 2019
blev inkluderet i regnskabet med et
helårsresultat.
I 2019 steg omsætningen med 55% til
DKK 215,6 mio. EBITDA steg samtidig
med 57% til DKK 175,9 mio.
Årets resultat før skat blev DKK 18,1
mio., hvor resultat efter skat og minoritetsinteresser blev DKK 16,0 mio.
NSE's pengestrømme er stærke, og
EBITDA efter renter, tilbagebetaling af
lån og betalte skatter, danner grundlag for udbetaling af udbytte.
Selskabets egenkapital er vokset med
16%, primært som følge af 3 kapitalforhøjelser på DKK 84 mio. i alt som blev
gennemført i 2019. Antallet af aktionærer steg med 21% fra 166 til 201.
Driftsmæssigt var 2019 et tilfredsstillende år med en samlet energiproduktion på 150.775 MWh, svarende til en
overskudsproduktion på 1,5% i forhold
til budgettet.
Nordic Solar Management A/S (NSM),
der varetager den daglige administration af NSE, styrkede sin organisation
betragteligt i 2019, voksende fra 10 til
20 medarbejdere.

Ud over at nå vækstmålet vil der i
2020 blive fokuseret på yderligere at
styrke administrationen, implementeringen af et nyt ERP-system, samt at
sikre stabil drift af solparkerne.
NSE vil således holde fokus på støt at
optimere den eksisterende portefølje
uden at kompromittere sin risikosprednings- og vækststrategi. Strategien, om at opbygge en portefølje af
veldrevne solenergi-anlæg i EU vil
blive videreført i 2020, og det ser ud
til at blive endnu et spændende år for
NSE.
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
NSE, men det forventes ikke at have
nogen væsentlig indvirkning på koncernniveau med hensyn til omsætning,
indtjening og pengestrømme for
2020.

Christian Sagild
Bestyrelsesformand

Nikolaj Holtet Hoff
Administrerende direktør
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5 ÅRS FINANSIELLE NØGLETAL
Tabellen på side 7 viser, hvordan
NSE's finansielle nøgletal har udviklet sig i løbet af de seneste fem år.
I denne periode firdobledes balancen fra ca. DKK 448,8 mio. til DKK
1,92 mia., og soliditeten steg til 29%
fra 24% som følge af afdrag på gæld
kombineret med lavere end gennemsnitlig gældsandel i nogle af de nye
opkøb. På grund af den nye IFRS 16standard der blev implementeret i
2019 årsrapporten, øges balancen
ved inkorporering af leasingbetalinger i forhold til tidligere år. I en sammenlignelig beregning, eksklusiv
IFRS 16-standarden, er soliditeten
vokset fra 24% i 2015 til 31% i 2019.
»Frie pengestrømme fra driften«
steg i samme periode næsten 700%
fra DKK 5,5 mio. til DKK 38,0 mio.
EBITDA og resultatet for 2019 er af
sammenligningsgrunde specificeret
med og uden effekten af den nye
IFRS 16 leasing standard i tabellen på
side 7. EBITDA påvirkes som vist positivt med DKK 11,9 mio. og nettoresultatet påvirkes negativt med DKK
2,9 mio. af den nye IFRS 16 leasing
standard. Årsagen er, at ifølge de
nye principper skal en renteomkostning ved fremtidige leasingforpligtelser inkluderes i resultatopgørelsen. Ved anvendelse af de forrige
IFRS-principper der blev anvendt i
2018, ville nettoresultatet efter skat
således have været DKK 18,6 mio. for
2019.
Investeringer i solenergi er generelt
kendetegnet ved stærke pengestrømme, selv om regnskabsresultatet kan være lavt. NSE udlodder alle
pengestrømme fra sine datterselskaber til aktionærerne i form af udbytte, uanset om udbyttet overstiger
årets resultat i nogle perioder. Aktionærerne får således det fulde udbytte af porteføljens stærke pengestrømme. Oversigten på side 7 viser
NSE's »Frie pengestrømme fra driften«, som omtrent svarer til de pengestrømme fra solparkerne, der kan
udbetales som udbytte.
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5 års hoved- og nøgletal

Alle beløb er i tDKK

2019

2018*

2017*

2016*

2015*

IFRS

ÅRL

ÅRL

HOVEDTAL

IFRS

IFRS

Nettoomsætning

215.558

139.404

59.935

46.808

40.617

Resultat før af- og nedskrivninger

175.898

112.294

41.824

34.389

29.875

Resultat før af- og nedskrivninger
ekskl. IFRS 16

164.000

112.294

41.824

N/A

N/A

Resultat før skat

18.085

16.368

-2.161

447

1.527

Årets resultat

16.006

11.242

-4.030

-313

201

Årets resultat ekskl. IFRS 16

18.904

11.242

-4.030

N/A

N/A

NSE's andel af årets resultat

14.903

11.927

-2.421

-186

201

Balancesum

1.919.296

1.579.944

1.046.099

579.357

448.751

Balancesum ekskl. IFRS 16

1.784.738

1.579.944

1.046.099

N/A

N/A

Materielle aktiver

1.228.979

1.335.144

892.912

499.016

368.231

Leasingaktiver

447.723

N/A

N/A

N/A

N/A

Likvide beholdninger

174.248

125.287

98.415

44.678

58.833

Egenkapital

553.991

479.020

264.877

131.478

108.733

Egenkapital ekskl. IFRS 16

556.889

479.020

264.877

N/A

N/A

Investering i materielle aktiver og
leasingaktiver

311.507

509.059

433.679

167.014

163.848

1.267.580

1.007.188

690.913

400.393

299.572

EBITDA margin

81,6%

80,5%

69,8%

73,58%

73,68%

Soliditetsgrad

28,9%

30,3%

25,3%

22,78%

24,28%

Soliditetsgrad ekskl. IFRS 16

31,2%

30,3%

25,3%

N/A

N/A

Resultat før skat

18.085

16.368

-2.161

447

1.527

Betalt selskabsskat

Rentebærende gæld
NØGLETAL

PENGESTRØMME
-4.098

-5.453

-1.892

-581

-410

Ikke-likvide transaktioner i resultatopgørelsen udover af- og nedskrivninger

5.961

2.019

2.175

0

0

Af- og nedskrivninger af materielle
aktiver

108.196

66.029

27.252

20.033

16.010

Tilbagebetaling af projektrelaterede
lån

-89.974

-56.523

-18.871

-14.907

-11.667

Provenu fra finansiering af associerede virksomheder

1.855

1.386

268

0

0

Fri likviditet henført til minoritetsaktionærer

-2.021

-335

-119

0

0

FRI LIKVIDITET FRA DRIFTEN

38.006

23.490

6.653

4.992

5.466

35.566

19.452

7.078

7.666

5.580

6,5

5,5

4,5

5,5

6,0

UDBYTTE
Forslået udbytte
Udbytte per aktie **
*Nøgletal er uden IFRS 16
**Beregnet på aktier med ret til fuldt udbytte for regnskabsåret

FORKLARING AF
NØGLETAL

EBITDA margin
Soliditetsgrad
Udbytte per aktie

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) / Nettoomsætning
Egenkapital / Samlede aktiver
Foreslået udbytte / Antal aktier
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10 ÅRS OVERBLIK
NSE blev etableret i 2010 og fejrede sit
10-års jubilæum i januar 2020.
Virksomheden blev etableret af blandt
andre administrerende direktør Nikolaj Holtet Hoff og Marinus Boogert,
næstformand i bestyrelsen, med en
ambition om at give investorerne adgang til attraktive investeringer indenfor solenergi. Selskabet blev dannet
sammen med en håndfuld private investorer, og hensigten var at skabe et
investorkontrolleret selskab.

Forretningsstruktur

47% udbytte, og de resterende 16% i
form af aktiekursstigninger. Med en
aktivbase på DKK 1,92 mia. og en beregnet dagsværdi af egenkapitalen på
DKK 670,5 mio., er målet om at nå milepælen med at skabe en folkeaktie indenfor solenergi, nu indenfor rækkevidde. Beslutningen om at blive børsnoteret er nu et spørgsmål om timing,
forberedelse og størrelse, forudsat at
dette skaber den størst mulige værdi
for aktionærerne.

Det langsigtede mål var at skabe en
»folkeaktie« indenfor investeringer i
solenergi i løbet af nogle år.

Forretningen
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Ser man tilbage på de første 10 år, har
væksten været betydelig, selv om det
er blevet vanskeligere at opnå de
samme vækstrater år efter år, i takt
med at selskabet har fået en vis størrelse. Nedenstående tabel viser 10 års
udvikling i nøgletal. Siden 2010 har
væksten i aktiver målt i DKK i gennemsnit været 66% pr. år og væksten i
egenkapitalen på ca. 70% pr. år. Målt i
MWp-kapacitet, har den gennemsnitlige årlige vækst i porteføljen været på
75%.

KONCERNSTRUKTUR
Nordic Solar Energy A/S er et Dansk
registreret aktieselskab der ejes af 201
danske investorer samt fonde og
nogle få udenlandske investorer. Ud
over egenkapital fra NSE's investorer
finansieres selskabet overvejende på
et grundlag af uopsigelige lån med
fast rente. Selskabet har bankforbindelser med mere end 20 banker i 10
forskellige europæiske lande. NSE's
juridiske struktur er illustreret på side
42-43.

Væksten i NSE i de seneste år, er foregået i et hurtigt voksende marked. I
samme periode er solenergimarkedet
vokset med 36% om året fra 40 GWp
installeret kapacitet på verdensplan i
2010 til 626 GWp i 2019. Efter 10 år har
selskabet opbygget en diversificeret
portefølje af solparker over hele Europa, og investorerne har fået et samlet afkast på ca. 63%, bestående af

10 års udvikling
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020**

Portefølje
MWp

1.0

1.6

1.6

11

11

24

32

58

116

153

225

5

10

15

36

85

125

147

278

491

580

850

19

48

67

290

303

449

579

1,046

1,580

1,919

2,500

4

8

12

24

35

65

75

119

166

201

250

Egenkapital*
DKK mio.
Aktiver
DKK mio.
Aktionærer

*Korrigeret for negative værdier af renteswaps.
**Forventet
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NSM fungerer som den daglige administrator af NSE, og udfører opgaver
med at rejse kapital, udføre investeringer og administrere og drive NSE. NSE
aflønner ikke medarbejdere, og de udgifter der er forbundet med at foretage investeringer, herunder due diligence, er således transaktionsbaserede. På denne måde kan investeringerne foretages direkte uden inddragelse af mellemhandlere; en struktur
der sikrer den bedst mulige kombination af høje afkast og variable omkostninger.
For at sikre, at alle investeringer foretages med det formål at sikre investorerne det højest mulige afkast med en
overskuelig risiko, skal alle investeringer og andre væsentlige transaktioner
godkendes af bestyrelsen. Samtidig
kan alle aftaler mellem NSE og NSM
opsiges af en af parterne på grundlag
af sammenlignelige markedsvilkår.
Dette sikrer, at kontrollen med selskabet ligger hos aktionærerne sammen
med en fleksibel og gennemsigtig omkostningsstruktur.

Årsrapport 2019

Baseret på et ønske om at skabe værdi
og vækst for aktionærerne driver managementselskabet NSE med grundighed, åbenhed og ærlighed. NSM
stræber efter at være en seriøs og troværdig samarbejdspartner for investorer, leverandører og medarbejdere.
Nøgleord er åbenhed i arbejdsmetoder og ærlig kommunikation med respekt for medarbejdernes balance
mellem arbejdsliv og privatliv.
FORRETNINGSMODEL
NSE's forretningsmodel bygger på fire
grundpiller:
1. Et attraktivt stabilt afkast
NSE investerer i solparker, der sikrer
et attraktivt samlet porteføljeafkast. I
gennemsnit har afkastet i årenes løb
været ca. 5%-point højere end renten
på en sammenlignelig kurv af 10-årige
statsobligationer, der afspejler den relative geografiske fordeling af NSE's
egenkapitalinvesteringer.
Afkastet måles som den interne rente
(IRR) beregnet som dagsværdien af

Kapitel 02

de budgetterede pengestrømme,
uden skrapværdier for solparkerne.
Målet er at nå frem til en realistisk
dagsværdi af aktiverne. Afkastet er
stabilt, da solindstrålingen stort set er
den samme fra år til år. En diversificeret portefølje bidrager også til at sikre
stabile afkast. Endelig stammer størstedelen af indkomsten i øjeblikket fra
salg af elektricitet til statsgaranterede
tariffer. Dette forventes at ændre sig i
de kommende år, da statsstøtte udfases, og nye solenergiprojekter i stigende grad er baseret på salg af strøm
til markedspriser.
2. Risikospredning
Med henblik på at sikre en relativ lav
investeringsrisiko spreder NSE sine investeringer over en stor portefølje af
aktiver i en række europæiske lande
og sikrer dermed lav afhængighed af
hvert enkelt lands støtteordninger,
skattepolitik, energipolitik med videre.
Derudover investerer selskabet kun i
solparker i drift og undgår dermed risikoeksponering i projektudviklingsog byggeperioden.

Kapitel 02

3. Årlige udbytte betalinger
Det er selskabets politik at udbetale
de pengestrømme, der hvert år modtages fra solparkerne i porteføljen i
form af udbytte, til NSE's aktionærer.
NSE har således udbetalt udbytte årligt mellem DKK 4,5 og 7,0 per aktie.
Siden sit første hele driftsår (2011),
frem til og med den forventede udbetaling af udbytte for 2019, har selskabet udbetalt et samlet udbytte på
DKK 53,0 pr. aktie, oprindeligt prissat til DKK 100 .
4. Likviditet i aktien
Selskabets aktieregister administreres af VP Securities, som også håndterer den årlige udbetaling af udbytte. Aktierne er frit omsættelige
og kan placeres på et almindeligt aktiedepot i en dansk bank. Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at facilitere tilbagekøb af egne
aktier svarende til 10% af aktiekapitalen. Investorer der ønsker at sælge
deres aktier, kan gøre dette til den
månedlige aktiekurs, beregnet som
dagsværdien af de tilbagediskonterede, budgetterede pengestrømme.
NSE har normalt kontante reserver
på DKK 5 mio. til at kunne håndtere
tilbagekøb af aktier. Tilbagekøbsprogrammet kan suspenderes under
usikre markedsforhold, og tilbagekøb af større aktieposter skal godkendes af bestyrelsen. Der er planer
om at foretage en børsnotering af
NSE efter 2020, hvor markedsværdien af aktiekapitalen forventes at
overstige DKK 1 mia. En alternativ
exitstrategi kunne være et samlet
salg af hele porteføljen.

www.nordicsolar.eu
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VÆRDIANSÆTTELSESMODEL
NSE køber og forvalter solenergianlæg – solparker – i EU. Den eksisterende portefølje udvides løbende gennem nye investeringer finansieret af
kapitalforhøjelser. Hver ny investering
evalueres blandt andet på baggrund
af en omfattende finansiel model, hvor
de pengestrømme, der genereres af
den enkelte solpark i hele den forventede levetid, budgetteres i detaljer.
Der udarbejdes således et detaljeret
budget for hver solpark for hvert år i
den forventede investeringsperiode. I
forbindelse med købet af en ny solpark udføres der en grundig due diligence, og alle forudsætninger for de
fremtidige pengestrømme fra hver enkelt solpark gennemgås også af en
ekstern rådgiver med kendskab til lokale forhold.
Værdien af en solpark er opgjort ved
at tilbagediskontere de fremtidige
pengestrømme i budgettet til nutidsværdi. Den interne rente der anvendes
til diskontering, kan variere fra land til
land, og afspejler en realistisk vurdering af markedsafkastet i det pågældende land. Det vægtede gennemsnitlige afkast af NSE's samlede portefølje
er 6,3% ved udgangen af 2019, efter de
investeringer der er foretaget i løbet
af året. Det betyder, at hvis der ikke
foretages yderligere investeringer i
solparker til porteføljen, vil det udbytte der modtages fra alle solparker i
den resterende periode på mellem 12
og 30 år give et afkast på 6,3%. Dagsværdien af NSE's egenkapital på DKK
670,5 mio., ved udgangen af 2019, vil
blive betalt tilbage til aktionærerne og
vil i løbet af solparkernes levetid give
et afkast på 6,3% pr. år. Afkastet er beregnet før driftsudgifter i moderselskabet. Driftsomkostningerne i moderselskabet, som hovedsagelig består af bestyrelseshonorarer, administrationsomkostninger og udgifter til
markedsføring, forventes relativt at
falde efterhånden som den planlagte
vækst i NSE opnås.
Figuren på side 13 viser NSE's forventede fremtidige udbytter fra alle solparker i løbet af deres levetid. De beløb, der udloddes som udbytte, svinger fra år til år da rentebetalinger og
tilbagebetaling af gæld varierer i hver
enkelt solpark. For eksempel vil en
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solpark med en levetid på 20 år og 15årig finansiering give et lavere udbytte
i den indledende 15-årige periode. Når
gælden er tilbagebetalt efter år 15, vil
alle pengestrømme tilfalde aktionærerne, hvorfor udbyttet vil stige betydeligt i årene 16-20.

som NSE's planlagte vækst materialiserer sig gennem opkøb af nye solparker. Enhver konvertering af mellemfinansiering til aktiekapital, refinansiering af individuelle lån eller optimering
af transaktionerne, kan bl.a. have effekt på fremtidige pengestrømme

Tabellen på side 13 viser pengestrømmene for alle enheder med hver deres
gælds- og tilbagebetalingsprofil. Følgende skal bemærkes med hensyn til
beregningen af de fremtidige pengestrømme:
• De underliggende budgetantagelser for den resterende levetid for
hver solpark er baseret på tilskudsperioden og i nogle tilfælde suppleret med en periode efter tilskud, hvor strøm sælges til markedspris, for så vidt som en leasingkontrakt for jorden eller tagfladen understøtter dette.
• Restværdien (scrapværdi) af hver
solpark er sat til nul.
• I videst muligt omfang udarbejdes
budgetterne på et konservativt,
men realistisk grundlag. Ændringer, i driftsudgifter eller skattesatser baseret på faktiske omstændigheder, er således indarbejdet
linje for linje i budgettet for hver
enkelt solpark. Produktionsbudgettet og dermed indtægterne er
baseret på den seneste solindstrålingsmåling for solparken, som i de
fleste tilfælde blev udført, da solparken blev erhvervet. Solparkerne i porteføljen har i gennemsnit, i NSE’s ejerperiode, produceret cirka 2,2%. mere end de oprindelige investeringsbudgetter målt
i kWh.

Ovenstående beskrivelse og diagrammet på side 13, der viser porteføljens
forventede pengestrømme, illustrerer
værdien af NSE's aktiver der ejes ved
udgangen af 2019.

Ved udgangen af 2019 ejede NSE 89
solparker, hvis samlede fremtidige
pengestrømme ifølge budgettet vil
beløbe sig til DKK 1,12 mia. Den regelmæssige udbetaling af disse pengestrømme forventes at finde sted gennem en kombination af udbetaling af
udbytte til aktionærerne og eventuelt
aktietilbagekøb. Derudover har NSE
ca. DKK 89,4 mio. i kontante midler og
lån der endnu ikke er trukket, fra den
nylige refinansiering i Italien og Polen,
som er klar til nye investeringer.
De budgetterede fremtidige pengestrømme vil ændre sig, efterhånden

INVESTERINGSSTRATEGI
NSE's vækst er baseret på investeringer i nye solparker til porteføljen. Virksomhedens investeringspolitik og
strategi danner grundlag for alle investeringsbeslutninger og er baseret på
følgende principper:
• Der foretages kun investeringer i
solparker, der er i drift. Når selskabet køber nøglefærdige projekter,
kan det ikke frigive større betalinger, før projektet er operationelt.
• Investeringerne har et attraktivt
afkast, der afspejler markedets afkast og den individuelle projektrisikoprofil.
Investeringsafkastet
måles som IRR. De forventede investeringsafkast tilpasses fra marked til marked, blandt andre faktorer, på baggrund af graden af markedsrisiko for elpriser i budgettet.
• Investeringer i et enkelt land overstiger ikke 33% af den samlede
portefølje. Bestyrelsen kan midlertidigt afvige fra dette maksimum,
hvis andelen forventes at blive reduceret efterfølgende.
• Målet er, at minimum 67% af alle
investeringer foretages i EUR eller
DKK. Bestyrelsen kan også i en periode vælge midlertidigt at afvige
fra dette mål.
En af bestyrelsens pligter er løbende
at tilpasse investeringspolitikken, så
den bedst mulig imødekommer investorernes interesser og udviklingen på
de enkelte markeder.
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Side

Forventede pengestrømme for alle solparker ejet ultimo 2019

*Bemærk: Inkl. omkostninger til at drive moderselskabet.
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FØLSOMHEDSANALYSE
NSE bestræber sig på at sikre, at investorerne til enhver tid får det højest
mulige risikovægtede afkast. Detaljerede beregninger af, hvordan de enkelte solparkers budgetter påvirkes af
eventuelle ændringer i de væsentligste antagelser og parametre beregnes
derfor. Hovedelementer i NSE's følsomhedsanalyser er:
• Æ n d r i n g e r i o m s æ t n in g en
Kan skyldes f.eks. lavere end forventet solindstråling.
• D e g r a d e r i n g a f s o l p an e l e r
Højere degradering end forventet
nedsætter den forventede produktion.
• I n f l a t io n
Kan påvirke både udgifter og tilskud i det omfang, disse er justeret
i forhold til inflation.
• Ændring i elpriserne
I det omfang solparkens indtægter
kommer fra subsidier eller fra salg
af strøm på markedsvilkår. Der anvendes elprisprognoser fra specialiserede rådgivere, hvor der

•
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evalueres på følsomheden ved forskellige scenarier.
Æ n d ri ng e r i d ri f ts ud g i f te r
Dækker risikoen for uforudsete
udgifter samt effekten af omkostningsoptimering

Generelt er afkastet på en solpark meget stabilt, og udsvingene i forventet
afkast er ikke mere end +/- 1%-point
på de fleste parametre i tilfælde af en
ændring på 5% i hver enkelt variabel,
med afkast målt som IRR.
Nedenstående tabel viser, at afkastet
på porteføljeniveau er relativt robust
med hensyn til eventuelle ændringer i
de væsentligste antagelser. Den forventede ændring i porteføljen fra indtægter der overvejende er baseret på
subsidier til indtægter, der er mere baseret på salg af strøm på markedsvilkår, vil øge elprisfølsomheden fremover. Det har også været tilfældet fra
2018 til 2019, hvor en ændring i elprisen på 5%-point betød en stigning fra
1,9% til 3,3% nu-og-her ændring i aktiekursen.

Følsomhedsanalyse på porteføljens værdi pr. 31/12 2019
FØLSOMHEDSPARAMETER
Ændring i elprisen
(€/MWh)
Ændring i produktionen
(MWh)
Ændring i driftsomk.
(€)

ÆNDRING

EFFEKT PÅ
PORTEFØLJE VÆRDI

EFFEKT PÅ IRR 3)

+ 5% ift. 2019 niveauet 1)
– 5% ift. 2019 niveauet 1)

+ 3,3%
- 3,3%

+ 0,4%
- 0,4%

+ 1% ift. budget 2019 1)
– 1% ift. budget 2019 1)

+ 3,1%
- 3,1%

+ 0,4%
- 0,4%

+ 5% ift. 2019 niveauet 2)
– 5% ift. 2019 niveauet 2)

- 2,2%
+ 2,2%

- 0,2%
+ 0,2%

1) 1/1 2020 niveauet ændret og alle følgende år er niveauet ændret tilsvarende.
2) Driftsomkostninger 2020 ændret 5 % (ikke jord/tag leje og management fees).
3) Intern rente.
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Portføljeoverblik
LAND

JORDBASERET

TAGBASERET

OMSÆTNING
20191)

EBITDA1)2)

MWp

MWp

TDKK

TDKK

Belgien

.

%

OMSÆTNING
FRA ELSALG
20191)
TDKK

ELSALGS
ANDEL AF
OMSÆTNINGEN
20191)

ANDEL AF FAIR
VALUE
31/12/20193)

32,3

90.160

73.621

82%

11.175

12%

32%

13,9

43.352

32.490

75%

9.417

22%

23%

4,0

Polen

25,8

14.274

9.856

69%

-

0%

10%

England

13,2

13.231

11.183

85%

5.021

38%

9%

Spanien

2,0

10.378

9.238

89%

1.848

18%

8%

Danmark

31,7

12.203

9.603

79%

8.784

68%

7%

Frankrig

26,8

33.734

27.550

82%

-

0%

6%

Portugal

2,3

6.049

5.059

82%

-

0%

4%

Tyskland

1,0

2.391

2.034

84%

-

0%

1%

225.772

180.634

80%

36.245

16%

100%

106,8

46,2

Helårstal uanset ejerskabsperiode og ejerandel.
EBITDA = Earnings before Interest, Tax, Depreciations and Amortizations.
3)
Andel af fair value af porteføljen baseret på fremtidige pengestrømme eksklusive skrapværdier.
2)

1)

2)

Italien

Total

1)

EBITDA MARGIN
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SOLPARKER
NSE ejer i øjeblikket 89 solparker i ni
forskellige europæiske lande. I 2019
producerede parkerne nok elektricitet
til at forsyne 75% af Gibraltars eller
halvdelen af Færøernes årlige elforbrug.
Den første solpark i porteføljen blev
købt i Tyskland i 2010. Efterfølgende
er der foretaget investeringer i solparker i otte andre lande: Spanien, Italien,
Belgien, Storbritannien, Frankrig, Portugal, Polen og Danmark.
Den geografiske fordeling af solparker
efter størrelse og andel af virksomhedens aktiver, målt på dagsværdi, fremgår af porteføljeoversigten på side 1617.
Økonomisk har solparkerne en høj
EBITDA-margin, som for hele porteføljen er på ca. 80%. Fordelingen af
virksomhedens aktiver efter dagsværdi viser:
• Det største land i porteføljen er
Belgien, som tegner sig for 32% af
porteføljens værdi.
• Storbritannien tegner sig for 9% af
porteføljen med en sterling pund
(GBP) eksponering.
• Polen tegner sig for 8% med eksponering i zloty (PLN).
• Danmark tegner sig for 7%.
• Samlet set ligger valuta-eksponeringen ved udgangen af 2019 inden for rammerne af selskabets
valutapolitik med et maksimum på
1/3 i valutaer, der er forskellige fra
EUR eller DKK.
DRIFT AF SOLPARKERNE
Som tidligere år var driften af solparkerne generelt også meget tilfredsstillende i 2019.
Drift og vedligeholdelse af sol-parkerne håndteres af lokale partnere for
at sikre den højest mulige produktivitet baseret på vedligeholdelse og
overvågning af parkerne, men den
overordnede ledelse varetages i København af NSM.
Det tekniske NSM-team analyserer og
rapporterer hvert år om solparkens effektivitet som måles i nøgletallet »performance ratio« (PR), og de rapporterer også regelmæssigt i forhold til
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solindstrålingen sammenlignet med
budgettet. Hvor PR viser forholdet
mellem den faktiske solindstråling, der
omdannes til elektricitet, viser indstrålingen hvor mange solskinstimer solparkerne modtager. I 2019 var den realiserede PR næsten 1% højere end i
2018, mens indstrålingen var +1,8%
sammenlignet med forventningerne.
Da drifts- og vedligeholdelseskontrakterne omfatter ydelsesgarantier fra lokale operatører – målt i forhold til PR –
blev driftsudgifterne på nogle få solparker delvist refunderet i 2019.
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NSM's tekniske team besøgte i løbet af
året alle 89 solparker i porteføljen,
hvilket sikrede problemfri drift, samtidig med at de kontrollerede det udførte arbejde og planlagde fremtidige
forbedringer.
Tabellen på side 19 viser produktionsafvigelserne i forhold til de oprindelige
investeringsbudgetter for alle solparker. Den samlede produktion af solparker lå 1,5% over det oprindelige investeringsbudget for 2019, og der er i
alle ejerskabs år opnået et gennemsnitligt plus på 2,2% pr. år.

Med hensyn til ydeevne har PR forbedret sig næsten 1%-point siden
2018. Hovedårsagerne hertil er udskiftninger af vekselrettere (invertere)
på »Chignolo Po« anlægget i Italien,
nogle tekniske og ledelsesmæssige
forbedringer af »Orka« i Belgien, gnaverproblemer som blev løst på »Folly
Farm« i England og forbedring af net
stabiliteten på »Montmayon« i Frankrig.
Yderligere tekniske forbedringer er i
gang med at blive vurderet og forventes gennemført i 2020-2021.
Trods bedre end budgetteret indstråling i 2019, lå indstrålingen under niveauet for 2018, og antallet af ekstreme klimaforandringer stiger og skaber udfordringer med hensyn til at
kunne forudsige indstråling og temperaturværdier.
Sydeuropa har været kendetegnet
ved at solindstrålingen har ligget under normalen, hvorfor solparkerne
producerede under budget. Nordeuropa oplevede på den anden side en
sommer, der lå over gennemsnittet,
og parkerne i denne del af Europa producerede derfor et godt stykke over
budgettet.
I 2019 var der 7 forsikringssager. Ingen
større begivenheder havde en negativ
indvirkning på produktionen i 2019, og
alle engangsudgifter i forbindelse med
skader blev dækket af forsikringen
fuldt ud tillige med godtgørelse for
driftsforstyrrelser i reparationsperioden. Økonomisk set har de tekniske
hændelser i 2019 derfor haft en minimal effekt på regnskabet.

REALISERET PRODUKTION VERSUS BUDGET
Oprindelige investeringsbudget = indeks 100

ÅR

TYSKLAND

SPANIEN

ITALIEN

BELGIEN

ENGLAND

FRANKRIG PORTUGAL

POLEN

DANMARK

INDEX

2010

101

101

2011

124

100

106

2012

116

109

111

2013

103

107

109

100

102

2014

114

106

92

102

103

2015

121

104

99

107

100

2016

111

101

98

103

103

101

2017

108

108

103

103

100

102

100

2018

125

100

90

106

103

95

89

104
102
102
106

103

2019

123

98

96

104

106

106

93

99

100

Total*

115

104

96

104

102

104

94

101

100

*Akkumuleret produktionsindeks I NSE’s ejerperiode

102
102
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AFKAST TIL AKTIONÆRERNE
NSE havde et nettoafkast over gennemsnittet på 10,2% til aktionærerne i
2019, der stammede fra en udbyttebetaling på DKK 5,5 pr. aktie plus en stigning i aktiekursen fra 110,5 til DKK
116,3. Aktionærafkastet stammer fra
regelmæssige udbetalinger af udbytte, da overskydende likviditet fra
solparkerne udbetales årligt til aktionærerne. Afkastet blev også positivt
påvirket af bedre end budgetterede
refinansierings- og finansieringsvilkår
for nye lån i Italien og Polen, samt fra
en mindre reduktion i det gennemsnitlige afkast målt på porteføljens IRR.
Siden februar 2011 har NSE foretaget
månedlige, ikke-reviderede værdiberegninger af selskabets aktiekurs.
Værdiansættelsen er baseret på de
budgetterede pengestrømme for hver
solpark; se beskrivelsen i afsnittet
»Værdiansættelsesmodel« på side 12.
Selskabet sigter mod at nå frem til en
realistisk, men konservativ værdiansættelse af aktierne. Da kapitalforhøjelser og potentielle tilbagesalg af
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aktier til NSE er baseret på aktiekursen, skal kursen afspejle dagsværdien
af selskabets egenkapital. Prisen skal
ikke kun være fair over for de eksisterende aktionærer, hvis aktieposter udvandes i forbindelse med kapitalforhøjelser, men også for nye investorer, der
ønsker at blive medejere af selskabet.
Bevægelser i aktiekursen siden NSE
blev etableret er vist nedenfor, og de
to diagrammer viser henholdsvis kursen med og uden udbytte. Aktierne
har givet et samlet afkast på 63% siden 2011. Den nederste linje viser den
ikke-justerede aktiekurs, som falder
efter hver udbyttebetaling. Den øverste linje er blevet justeret ved at tilføje
udbetalte udbytter. Siden 2011 har
NSE udbetalt udbytte på DKK 46,5 pr.
aktie, ekskl. det foreslåede udbytte
på DKK 6,5 pr. aktie for 2019.
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af tjenesteudbydere inden for forsikring og drift af solparkerne blev reduceret. I november 2019 var der en stigning i aktiekursen som følge af en værdiregulering, der primært skyldtes finansierings- og refinansieringsaktiviteter i Italien og Polen.
Det samlede forventede afkast i forhold til den eksisterende portefølje af
solparker er ca. 6,3% p.a., målt som
IRR, hvilket er på linje med det forventede afkast for 2020 på 6-7%.

I juli 2014 faldt aktiekursen som følge
af ændringer i subsidierne i Italien og
Spanien. I november 2017 steg aktiekursen blandt andet på grund af omkostningsbesparelser, efter at antallet

NORDIC SOLAR ENERGY
AKTIEKURS

*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.
NSE 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
fremtid.
Gennem teknologiske fremskridt er
solpaneler ikke kun blevet billigere og
mere effektive, de er også blevet mere
bæredygtig 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.
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
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grundstenen i Green Deal. For at nå
de mål som EU har sat sig, vil denne
plan mobilisere mindst EUR 1 billion til
bæredygtige investeringer i løbet af
det næste årti. Solenergi genererer
kun 4% af Europas elektricitet, men
denne andel 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.
I 2019 producerede NSE 150.775
MWh (151 GWh) grøn elektricitet, svarende til det årlige elforbrug hos
43.000 husstande eller en energibesparelse på 79.300 tons ikke-udledt
CO2. Til sammenligning forbruger
den gennemsnitlige dansker 1,6 MWh
elektricitet om året
En gang om året modtager alle NSE's
aktionærer et certifikat og en erklæring om deres andel af denne produktion af grøn energi. I 2019 havde en
aktionær med aktier til en værdi af
DKK 1 mio. bidraget med en andel af
produktionen på ca. 280.000 kWh
grøn energi, svarende til 88 husstandes energiforbrug. I 2019 bidrog hver
af NSE's aktionærer med et positivt
bidrag til grøn el, gennemsnitlig svarende til 260 husstandes energiforbrug.
Siden NSE blev etableret i 2010, har
NSE's solparker produceret ca.
350.000 MWh grøn energi, svarende
til 100.000 husstandes energiforbrug
i et år, eller en samlet miljøbesparelse
på 190.000 tons ikke-udledt CO2.
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Beretning
2019
MARKEDSUDVIKLINGEN
I 2019 kom mere end en tredjedel af
EU's brutto elproduktion fra vedvarende energikilder, og for første gang
leverede vind- og solenergi tilsammen
mere elektricitet end kul. Tallene
stammer fra en ny rapport fra klimatænketanken Sandbag fra februar
2020.
Et af de vigtigste resultater i 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 målsætning 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 transportog opvarmningsindustrien bliver ved
med yderligere at elektrificeres.«
Ifølge Bloomberg New Energy Finance (BNEF) steg virksomheders opkøb af ren 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 spår at mere end 50% af elproduktionen efter 2035 vil blive vedvarende, og at solenergi forventes at
stige med en svimlende faktor 60 fra
2015 til 2050. Ifølge BNEF forventes
det globale solenergimarked at vokse
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omkring 14% målt i nyinstalleret kapacitet, svarende til tæt på en 138 GW
stigning 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 elhandelskontrakter eller
med salg direkte til energimarkedet i
2020, hvilket er en stigning fra 1,3 GW
i 2019, som var det år dette marked
tog fart.
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.
NSE har været en 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 investerer deres kapital 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
udviklerne af projekter fortsat giver
utroligt lave etableringspriser, 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,
men også samfundsøkonomisk, da
solenergi nu er blevet den billigste
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form for ny energi i omkring 2/3 af
verdens lande.
Flere EU-lande har besluttet at ophøre
med at producere elektricitet fra kul
senest fra 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.
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Prisen på solpaneler er faldet
med 96% siden år 2000

På trods af de politiske tendenser, er
de konstant faldende omkostninger
ved at producere solenergi stadig en
væsentlig 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, hvor den geografiske grænselinje for sådanne investeringer stadig
bevæger sig nordpå. I Danmark er de
første tilskudsfrie solcelleprojekter i
øjeblikket under udvikling på trods af
den relativt begrænsede solindstråling i landet.
Folkelig opbakning 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 til 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 i markedet. Solenergi er
en konkurrencedygtig energikilde
over hele verden, hvorfor forventningerne til vækst er betydelige.
Det er en spændende tid for solenergiindustrien, nu hvor klimaet for alvor
er kommet på dagsordenen over 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.
*Kilde: Solar Power Association Europe
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MARKEDSRISIKO
Det europæiske marked for vedvarende energi undergår store forandringer. Da mange lande nu er gået
over til konkurrencebasserede auktioner, spiller statsstøtte en 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 solpark afhænger
markedsrisikoen af, i hvor høj grad
indtægterne er baseret på statsstøtte
eller salg af strøm til markedspris. Med
salg af strøm på engrosmarkedet, der
i stigende grad bliver den vigtigste
indtægtskilde, er prisudviklingen en
akkumulerende vigtig faktor for budgetteringen af et solprojekts fremtidige afkast.
Den statsgaranterede del af indtægterne fra NSE's portefølje af solparker
er ca. 84%, mens salget af strøm til
markedsprisen tegner sig for de resterende 16%. Dette forhold forventes at
ændre sig i fremtiden i retning af en
større andel af indtægterne fra salg af
strøm. Da udviklingen i elprisen er et
komplekst spørgsmål, overvåger NSE
nøje markederne.
Energimarkedet er typisk regionalt eller landespecifikt, og udviklingen afhænger af mange antagelser med
hensyn til udviklingen i udbud og kapacitet samt i forventningerne til forbrug. I NSE gør vi en stor indsats for at
forstå den forventede prisudvikling og
drivkræfterne bag de enkelte elmarkeder, i de lande vi investerer i, og bruger prognoser 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.
Forsyningsudviklingen på de enkelte
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.
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Det er en generel formodning, at udgifterne til lagring af strøm vil blive reduceret, og at den installerede lagerkapacitet vil stige hurtigt.
Generelt mener NSE, at risikoen for
yderligere indgreb i eksisterende
statsstøtteordninger er begrænset. De
nye støtteordninger på solenergiområdet, der findes i EU i dag, ligger meget tæt på de retningslinjer, som EUKommissionen anbefaler at alle EUmedlemslande benytter. I henhold til
disse retningslinjer ydes der støtte via
udbud, hvor de tilbudsgivere, der byder ind med de laveste elpriser, og
dermed den laveste støtte, 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.
Andre markedsrisici omfatter generelle skatteændringer i de enkelte
lande, så som ændringer i regulering
af strømforsyningsmarkedet samt ændringer i subsidier eller indirekte skatter.
For ejeren af en solpark afhænger
markedsrisikoen blandt andet af i hvor
høj grad indtægterne er baseret på
statsgaranterede priser på strømmen,
og i hvilket omfang indtægterne omvendt er baseret på salg af strøm på
markedsvilkår.
Den del af NSE's indtægter, som stammer fra salg af elektricitet til markedspriser, kan variere som følge af svingende elpriser. På nogle markeder
sælger selskabet derfor strømmen til
en fast pris for hele året. De fleste markedsaktører forventer en stigende efterspørgsel på elektricitet samt en
stigning i de reale elpriser fra 2020 og
10-15 år frem på de fleste markeder i
EU.
NSE's risikospredningsstrategi, som i
øjeblikket afspejles i den eksisterende
portefølje af solparker i ni forskellige
europæiske lande, reducerer følsomheden i forbindelse med potentielle
ændringer i et lands politiske beslutninger, hvilket igen reducerer risikoen.
Dette er en af de unikke kendetegn
ved en investering i NSE.
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FINANSIEL RISIKO
For en ejer af en solpark er den finansielle risiko generelt lav, da størstedelen af lånefinansieringen af solparker
er baseret på uopsigelige lån med fast
rente, uden yderligere sikkerhedsstillelse fra holdingselskabet. Dette gælder også for NSE's finansiering i datterselskaberne, hvor størstedelen af
lånene består af uopsigelige lån med
fast rente.
Værdiansættelsen af solparker og afkastet på nye investeringer er 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 en solparks værdiansættelse, er den stigende accept af
solenergi som et investeringsaktiv. At
flere investorer, herunder danske og
udenlandske pensionsfonde, er begyndt at se solenergi som en attraktiv
investeringsmulighed, har øget efterspørgslen efter solparker, hvilket har
betydet stigende priser og faldende
afkast.
Valutakurser udgør en anden finansiel
risiko i forhold til porteføljen. I dag er
ca. 9% af selskabets kapital investeret
i England i GBP, mens ca. 10% er investeret i Polen i PLN. I England er valutarisikoen blevet reduceret med lån
optaget i GBP svarende til ca. 45% af
aktivværdien ved udgangen af 2019.
I Polen finansieres 51% af porteføljen i
lokal valuta. Selskabet har således en
valutarisici i forbindelse med fremtidige udbytter i henholdsvis GBP og
PLN, der vil blive omregnet til DKK
over de næste mange år. Derfor påvirkes afkastet i investeringerne af potentielle udsving i pund sterling og
zloty kurserne.
Valutakursudsving mellem EUR og
DKK behandles ikke som en valutarisiko.
UDVIKLING I 2019
I 2019 passerede NSE 150 MWp milepælen med en balance på over DKK 1,9
mia. i alt og en dagsværdiberegning af
egenkapitalen, der voksede til DKK
670,5 mio.
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Væksten blev opnået gennem følgende 3 opkøb:
• I maj 2019 blev de resterende 51%
af aktierne i den spanske solpark
Beniarbeig købt. Dermed blev der
opnået fuldt ejerskab af solparken.
• I juni blev de første danske solparker føjet til porteføljen. To solparker i drift med i alt 32 MWp, blev
købt af en dansk udvikler. Størstedelen af omsætningen er baseret
på salg af elektricitet til markedspriser.
• I juli blev handlen lukket på en 6
MWp polsk portefølje. En transaktion, der blev underskrevet i 2018
og lukket i 2019.

Derudover blev en mellemliggende
klausul om ekstra sikkerhedsstillelse,
inkluderet på købstidspunktet, fjernet.
Dette skabte et bedre afkast af porteføljen og en kontant frigivelse af DKK
26 mio. klar til nye investeringer.

NSE foretog samlede investeringer for
DKK 269,6 mio., og den samlede kapacitet voksede med 32% fra 116 MWp
ved udgangen af 2018 til 153 MWp ved
udgangen af 2019.

Målt på egenkapital var væksten i 2019
som følge af tre kapitalforhøjelser på
DKK 89,4 mio. i alt. Det er en stigning
på 16% i egenkapitalens bogførte
værdi til DKK 551,3 mio. ved udgangen
af 2019. Samtidig steg antallet af aktionærer med 21% fra 166 til 201.

Gennem sin første investering i Danmark diversificerede NSE yderligere
de risici, der er tilknyttet porteføljen,
der nu omfatter investeringer i ni EUlande. Investeringerne betyder, at intet land nu udgør mere end 1/3 af porteføljen, da Belgiens andel på ca. 35%
af selskabets portefølje ved årets begyndelse var faldet til ca. 31% ved
årets udgang, målt ved dagsværdiansættelse af egenkapitalen.
2019 var et år, hvor der blev lagt et
stort arbejde i at optimere den eksterne finansiering i porteføljen. I 2018
og 2019 blev der købt tre polske solparkporteføljer, hvoraf to var uden finansiering, og den ene var med en forholdsvis kort projektfinansiering. Der
blev i efteråret forhandlet en fuld refinansiering af hele porteføljen, og underskrevet ved udgangen af 2019.
Finansieringen ses i markedet som en
af de første projektfinansieringer der
blev foretaget af en solparkportefølje
i Polen. Ud over finansieringen i lokal
valuta, blev der på koncernniveau
etableret en supplerende finansiering
af den polske portefølje, ydet af Danmarks Grønne Investeringsfond.
I Italien blev den 14 MWp-portefølje,
der blev købt ved udgangen af 2018,
refinansieret med en lavere marginbetaling og en højere belåningsprocent.

Endelig blev finansieringen af den nye
danske portefølje forbedret gennem
en frigivelse af reservekonti.
I alt skabte finansieringsaktiviteterne
et ekstra afkast til aktionærerne i 2019
og bidrog til det samlede afkast på
10,2% for året. Finansieringsaktiviteterne frigav også midler til nye investeringer.

Ved udgangen af 2019 var der kapitaltilsagn samt tilgængelige midler fra
refinansieringsaktiviteter på plads til
betydelige nye investeringer. Køb af
enkelte nye projekter blev i slutningen
af 2019 udskudt til 2020 eller nedlukket. Dette betyder at DKK 167,6 mio.
er klar til nye investeringer, eksklusiv
nye kapitalrejsninger i 2020. Det forventes, at en del tilsagn vil blive investeret i Q2 eller Q3 i 2020, samt anvendt til tilbagebetaling af lån og investeringskreditter.
ÅRSREGNSKAB FOR 2019
Det blev i 2018 besluttet at aflægge
årsregnskabet i overensstemmelse
med den internationale regnskabsstandard, IFRS. Baggrunden for denne
beslutning er at forberede NSE enten
til en børsnotering eller et samlet salg
af hele porteføljen inden for de næste
par år.
I 2019 blev den nye IFRS-standard –
IFRS 16 – implementeret. For NSE har
dette en betydelig indvirkning, da leasingforpligtelser nu skal medregnes i
balancen. Derudover indgår der en
rente på leasingforpligtelsen i resultatopgørelsen. Det påvirker alt i alt
EBITDA for 2019 positivt med DKK 11,9
mio. mens nettoresultatet for 2019 påvirkes negativt med DKK 3 mio. IFRS
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16 har ført til en øget balance pr. 31 december 2019 på DKK 134,1 mio.
Omsætningen steg med 55% til DKK
215,6 mio. Samtidig steg EBITDA med
57% til DKK 175,9 mio. Væksten i omsætningen skyldes opkøbet af de belgiske, polske og franske solparker i
slutningen af 2018, som blev medregnet for hele 2019, og også fra de solparker i Spanien, Danmark og Polen,
der blev medregnet fra opkøbsdatoerne i sommeren 2019.
Årets resultat før skat udgjorde DKK
18,1 mio. hvoraf resultatet efter skat og
minoritetsinteresser udgjorde DKK
16,0 mio.
NSE's pengestrømme er stærke, hvor
EBITDA efter renter, tilbagebetaling af
afdrag på gæld og skattebetalinger
danner grundlag for udbetaling af udbytte.
Den foreslåede udbetaling af udbytte
og NSE's regnskabsmæssige resultat
er ikke direkte sammenlignelige, da
udbetalingen af udbyttet afhænger af
NSE's pengestrømme fra solparkerne.
Ved beregningen af de frie pengestrømme, der danner grundlag for udbetalingen af udbytte fra de eksisterende solparker, skal der derfor medregnes af- og nedskrivninger, udskudt
skat, samt at tilbagebetaling af gæld i
solparkerne må fratrækkes (se side 7).
Udbyttet for 2019, der er foreslået på
generalforsamlingen, er DKK 6,5 per
aktie for aktier med ret til fuldt udbytte for 2019. Nye aktier udstedt i juli
og august 2019 har ret til et udbytte
på DKK 3,25 per aktie. Nye aktier udstedt i april 2020 har ingen ret til udbytte for 2019. Samlet udbyttebetaling på DKK 35,54 mio. foreslås for
året.
UDVIKLINGEN I 2020
NSE foretog en kapitalforhøjelse på
DKK 26,8 mio. i april 2020. Siden årets
udgang 2019 har NSE ikke gennemført
opkøb af yderligere solparker, men
jorden tilhørende de danske solparker
blev opkøbt i marts 2020.
UDSIGTERNE FOR 2020
Et afkast til aktionærerne i niveauet 67% efter alle omkostninger forventes
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for 2020. Optimeringer og realisering
af stordriftsfordele kan påvirke det
faktiske afkast. Forventningen til 2020
baseret på solparkens portefølje, der
er ejet ved udgangen af 2019, er en
omsætning på DKK 223,5 mio. og et
nettoresultat på ca. DKK 14,9 mio.
En række nye investeringer er under
forhandling i begyndelsen af 2020, og
der forventes yderligere vækst i 2020
gennem nye opkøb. NSE's mål er at nå
en samlet produktionskapacitet på
225 MWp, svarende til en vækst i installeret kapacitet på ca. 47%. NSE har
en investeringskapacitet baseret på
tilsagn fra investorer og tilgængelige
midler på ca. DKK 167,6 mio. i første
kvartal 2020.
COVID-19 EFFEKT
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 NSE er endnu
ukendt, men ledelsens forventninger
er følgende:
• Den daglige drift af solparkerne vil
ikke blive påvirket væsentligt. Der
kan dog i en periode være længere
reaktionstider på reparationer.
Planlagt løbende vedligeholdelse
er udskudt på nogle anlæg, men
den forventede produktion for
hele året er uændret.
• Indtægter kan måske påvirkes negativt af lavere elpriser end forventet på kort til mellemlang sigt.
86% af NSE's indtægter kommer
imidlertid fra statsgaranterede faste priser, og der forventes derfor
ingen væsentlig indvirkning.
• NSE's forventede vækstrate kan
blive negativt påvirket af virkningerne fra COVID-19, da tilgangen
af nye investeringstilsagn er blevet
reduceret i marts 2020. Det er
usikkert, hvor hurtigt kapitaltilstrømningen vil vende tilbage og i
hvilket tempo. NSE's indgåede tilsagn og likvide kapital vil imidlertid sikre en del af den forventede
vækst, hvis passende investeringer
kan gennemføres som forventet.
• Renteudviklingen kan påvirke selskabets resultater, dog er kun 13%
af den rentebærende gæld baseret
på variable renter. Hjemtagelse af
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det nye lån i Polen er endnu ikke
blevet effektueret på grund af regeringens beordrede »nedlukning«, og derfor er renteniveauet
for denne finansiering endnu ikke
fastlagt. Virkningen heraf og effekten af ændringer i de variable rentesatser forventes ikke at være
signifikant på koncernniveau.
På nuværende tidspunkt er det ikke
muligt at anslå størrelsen af den potentielle negative COVID-19-effekt,
men der forventes ingen signifikant
indvirkning på koncernniveau med
hensyn til omsætning, indtjening og likviditet for 2020.
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Bestyrelse og direktion

Se venligst:
www. n o r dics o la r . e u
for mere information

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 Energy
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 Energy 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

Frank er certificeret inden for erhvervsforsikring

Nikolaj har mere end 20 års erfaring fra investe-

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 DKK 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.

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.

rings- 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.
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Koncernregnskab
KONSOLIDERET RESULTATOPGØRELSE
Alle beløb er i tDKK
2019

2018

Nettoomsætning

215.558

139.404

Direkte omkostninger

-23.929

-21.352

1.371

6.087

Andre eksterne omkostninger

-15.921

-10.512

Bruttoresultat

177.079

113.627

-1.181

-1.333

175.898

112.294

-108.196

-66.029

Andre driftsindtægter

Personaleomkostninger
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)
Af- og nedskrivninger

268

1.110

67.970

47.375

1.118

507

-51.003

-31.514

Resultat før skat

18.085

16.368

Skat af årets resultat

-2.079

-5.126

ÅRETS RESULTAT

16.006

11.242

14.903

11.227

1.103

15

16.006

11.242

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
Resultat af primær drift (EBIT)
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Fordeles således:
Nordic Solar Energy A/S andel
Minoritetsinteresseres andel

KONSOLIDERET OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST
2019

2018

16.006

11.242

1.959

-291

-10.691

1.386

3.554

-387

Anden totalindkomst for perioden

-5.178

708

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR PERIODEN

10.828

11.950

10.522

11.928

306

22

10.828

11.950

ÅRETS RESULTAT
Bevægelser der er eller efterfølgende kan blive klassificeret til resultatopgørelsen
Valutakursdifferencer ved omregning af datterselskaber (netto)
Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi
Skat af anden totalindkomst

Fordeles således:
Nordic Solar Energy A/S andel
Minoritetsinteresseres andel
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KONSOLIDERET BALANCE

KONSOLIDERET BALANCE

Alle beløb er i tDKK

Alle beløb er i tDKK
2019

2018

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Leasingaktiver

Side 37

2019

AKTIVER
Solparker

www.nordicsolar.eu

2018

PASSIVER
1.226.416

1.332.708

2.563

2.436

447.723

0

144.054

123.774

946

-1.035

Reserve for reguleringer af sikringsinstrumenter

-18.528

-12.166

Overført resultat

391.915

348.764

35.566

19.452

553.953

478.789

Selskabskapital
Reserve for valutakursreguleringer

0

11.406

224

8.173

Udskudt skatteaktiv

24.674

41.094

Langfristede aktiver

1.701.600

1.395.817

38

231

6.809

15.533

Total egenkapital

553.991

479.020

32.455

31.141

Gæld til kreditinstitutter

666.380

549.944

4.187

12.166

Leasingforpligtelser

381.075

278.354

Likvide beholdninger

174.248

125.287

Andre kreditinstitutter

62.684

62.483

Kortfristede aktiver

217.699

184.127

Hensatte forpligtelser

39.291

45.385

1.919.299

1.579.944

Anden gæld

42.240

32.595

Hensættelse til udskudt skat

8.717

3.032

Udskudte indtægter

1.900

2.108

1.202.287

973.901

Gæld til kreditinstitutter

62.848

53.767

Leasingforpligtelser

34.315

26.030

3.427

2.764

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

30.597

10.102

Leverandør af varer og tjenesteydelser

12.382

9.022

Kapitalandele i associerede virksomheder
Finansielle aktiver

Tilgodehavender fra salg
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

AKTIVER I ALT

Forslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital henført til moderselskabets aktionærer
Minoritetsinteressers andel af egenkapitalen

Langfristede gældsforpligtelser

Andre kreditinstitutter

Selskabsskat

5.006

3.151

Anden gæld

14.446

22.187

163.021

127.023

Gældsforpligtelser i alt

1.365.308

1.100.924

PASSIVER I ALT

1.919.299

1.579.944

Kortfristede gældsforpligtelser
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KONSOLIDERET EGENKAPITALOPGØRELSE
Alle beløb er I tDKK

Selskabskapital

Reserve for
valutakursreguleringer

73.867

-737

Årets resultat

0

0

Valutakursforskelle vedrørende datterselskaber i en anden valuta

0

-298

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi

0

0

Skat af anden totalindkomst

0

0

Totalindkomstopgørelse for perioden

0

-298

EGENKAPITAL 1 JANUAR 2018

Transaktioner med ejere i deres egenskab af ejere
Kapitalforhøjelser inklusive omkostninger

49.907

0

Regulering af aktiebaseret vederlæggelse

0

0

Modtaget udbytte af egne aktier

0

0

Køb af egne kapitalandele

0

0

Salg af egne kapitalandele

0

0

Betal udbytte

0

0

Tilgang minoritetsinteresser

0

0

123.774

-1.035

Årets resultat

0

0

Valutakursforskelle vedrørende datterselskaber i en anden valuta

0

1.981

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi

0

0

Skat af anden totalindkomst

0

0

Totalindkomstopgørelse for perioden

0

1.981

EGENKAPITAL 31 DECEMBER 2018

Transaktioner med ejere i deres egenskab af ejere
Kapitalforhøjelser inklusive omkostninger

20.280

0

Regulering af aktiebaseret vederlæggelse

0

0

Modtaget udbytte af egne aktier

0

0

Køb af egne kapitalandele

0

0

Salg af egne kapitalandele

0

0

Betal udbytte

0

0

Tilgang minoritetsinteresser

0

0

144.054

946

EGENKAPITAL 31 DECEMBER 2019

Reserve for
reguleringer af
sikringsinstrumenter

Overført resultat

-13.165

198.498

0

Foreslået udbytte

Egenkapital
henført til moderselskabets
aktionærer

Minoritetsinteressers
andel af
egenkapitalen

7.078

265.541

-663

264.878

-8.225

19.452

11.227

15

11.242

0

0

0

-298

7

-291

1.386

0

0

1.386

0

1.386

-387

0

0

-387

0

-387

999

-8.225

19.452

11.928

22

11.950

0

156.823

0

206.730

0

206.730

0

1.639

0

1.639

0

1.639

0

89

0

89

0

89

0

-4.813

0

-4.813

0

-4.813

0

4.753

0

4.753

0

4.753

0

0

-7.078

-7.078

0

-7.078

0

0

0

0

872

872

-12.166

348.764

19.452

478.789

231

479.020

0

-20.663

35.566

14.903

1.103

16.006

0

0

0

1.981

-22

1.959

-9.394

0

0

-9.394

-1.297

-10.691

3.032

0

0

3.032

522

3.554

-6.362

-20.663

35.566

10.522

306

10.828

0

63.732

0

84.012

0

84.012

0

864

0

864

0

864

0

0

0

0

0

0

0

-11.853

0

-11.853

0

-11.853

0

11.071

0

11.071

0

11.071

0

0

-19.452

-19.452

-611

-20.063

0

0

0

0

112

112

-18.528

391.915

35.566

553.953

38

553.991

Egenkapital i alt

Side 40

Årsrapport 2019

Kapitel 04

Alle beløb er I tDKK

2019
Af- og nedskrivninger
Aktiebaseret vederlæggelse
Indtægter fra kapitalandele i associerede virksomheder
Ændringer i arbejdskapital
Pengestrømme fra ordinære aktiviteter

2018

67.970

47.375

108.196

66.029

864

1.639

-268

-1.110

17.075

-812

193.838

113.121

Finansielle indtægter modtaget

618

507

Finansielle omkostninger betalt

-46.332

-30.873

-4.098

-5.453

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

144.027

77.301

Investeringer i solparker

-94.094

-206.648

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

-94.094

-206.648

Optagelse af lån

116.913

288.010

Tilbagebetaling af lån

-66.417

-124.303

1.855

1.386

-32.259

0

-2.242

-1.699

Betalt selskabsskat

Tilbagebetaling af lån fra associerede virksomheder
Tilbagebetaling på leasing gæld
Omkostninger ved kapitalforhøjelser
Betalt udbytte
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

Årets nettopengestrøm
Likvider ved periodens begyndelse
Kursreguleringer på likvider
LIKVIDER VED PERIODENS SLUTNING

www.nordicsolar.eu

Solpaneler bliver mere
bæredygtige år for år

KONSOLIDERET PENGESTRØMSOPGØRELSE

Resultat af primær drift (EBIT)

Chapter
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Kapitel 04

-19.452

-6.988

-1.602

156.405

48.332

27.058

125.287

98.415

630

-186

174.248

125.287

Kilde: Solar Power Association Europe
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Juridisk koncernstruktur

Selskabsoplysinger
Nordic Solar Energy A/S
Strandvejen 102E 3. sal
DK-2900 Hellerup
CVR-nr. 33 36 70 23

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:

1. januar – 31. december 2019
8. december 2010
Gentofte
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DIREKTION

NIKOLAJ HOLTET HOFF
Administrerende direktør
BESTYRELSE

CHRISTIAN SAGILD
Bestyrelsesformand

MARINUS BOOGERT
Næstformand

PER THRANE

IBEN MAI WINSLØW

FRANK SCHYBERG

Ledelsespåtegning
Direktionen og Bestyrelsen har i dag
vurderet og godkendt årsrapporten
for Nordic Solar Energy A/S vedrørende regnskabsåret 1. januar – 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 1. januar
– 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 indeholder 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 generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, 22. april 2020
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