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TIL AKTIONÆRERNE 
11 år med solenergi 
Gennem en dedikeret arbejdsindsats og 
en passion for den evigt foranderlige sol-
energiindustri har Nordic Solar Energy 
A/S (NSE eller koncernen) over et årti op-
bygget et renommé som en pålidelig og 
højt ydende partner inden for solenergiin-
vesteringer. Vores investorer har været 
med i front i udviklingen af en hastigt vok-
sende og udfordrende industri, der i 11 år 
har gennemgået talrige forandringer. 
 
I det seneste årti har industrien oplevet 
mange ændringer i lovgivningen og i sub-
sidier, effektivitet, teknologi, kostpriser 
samt et generelt skifte væk fra subsidie-
ordninger mod auktionsbaserede udbud, 
til nu i mange lande at konkurrere på mar-
kedsvilkår kendt som net-paritet.   
 
Forudsigelserne siger, at solenergi vil 
være en af vinderne i kapløbet om en 
fremtidig CO2-neutral grøn energiforsy-
ning, hvor solenergi allerede er den billig-
ste og reneste energiform i mere end 
halvdelen af verden. 
 
Udvikling i 2020 
I 2020 fik aktionærerne et afkast på 12,1 % 
netto efter alle omkostninger. Afkastet 
var påvirket positivt af faldende renter, 
der reducerede afkastet og øgede pri-
serne på solcelleaktiverne. På den nega-
tive side faldt omsætningen grundet fal-
dende elpriser forårsaget af dels en lavere 
efterspørgsel skabt af COVID-19, dels af 
udviklingen i gas- og oliemarkedet. 2020 
blev endnu et vækstsår for selskabet. 
Væksten i omsætningen skyldes opkøbet 

af en spansk solcellepark i september og 
helårspåvirkningen af to danske solcelle-
parker og en polsk solcellepark, der blev 
opkøbt i midten af 2019. 
 
Investeringen i Spanien i slutningen af 
2020 havde en samlet værdi af DKK 611 
mio., og herudover blev der opkøbt jord 
til de danske solcelleparker i 1. kvartal 
2020. Egenkapitalen steg med 14,5 % pri-
mært forklaret gennem to kapitalforhøjel-
ser på DKK 127 millioner. Antallet af akti-
onærer steg med 46 % fra 201 til 294. 
 
På trods af den store investering målt i 
DKK steg NSE’s produktionskapacitet kun 
med 12,6 MWp. Årsagen var, at den span-
ske solcellepark blev bygget i 2008, og 
omsætningen har derfor i høj grad be-
stået af subsidier.  
 
NSE's finansielle resultater har generelt 
været tilfredsstillende på trods af elpri-
serne, som var lavere end forventet. Dette 
skyldes, at 91 % af omsætningen kommer 
fra subsidier, og 9 % kommer fra salg af 
elektricitet på engrosmarkedet, som på 
kort sigt delvist afregnes til en fast elpris. 
  
I 2020 steg omsætningen med 10 % til 
DKK 237,4 mio. mens EBITDA steg med 
8,6 % til DKK 191,0 mio. Årets resultat før 
skat blev på DKK 10,4 mio., hvorimod re-
sultatet efter skat blev DKK 0,7 mio. Re-
sultatet er negativt påvirket af den span-
ske investering i efteråret, som på grund 
af sæsonudsving og goodwill-amortise-
ring bidrog til et negativt resultat på DKK 
3,0 mio. for de fire måneder, hvor investe-
ringen er medtaget i 2020-regnskabet.  

På trods af det relativt lave resultat i 2020 
er NSE's pengestrømme stærke, og 
EBITDA efter renter, tilbagebetaling af lån 
og betalte skatter danner grundlag for 
udbetaling af udbytte. 
 
Driftsmæssigt var 2020 et tilfredsstil-
lende år med en rekordhøj samlet energi-
produktion på 179.611 MWh, svarende til 
en overskudsproduktion på 2,8 % i forhold 
til budgettet. 
 
Nordic Solar Management A/S (NSM), der 
varetager den daglige administration af 
NSE, styrkede sin organisation betragte-
ligt i 2020, voksende fra 20 til 35 medar-
bejdere. 
 
Forventning til 2021 
Der forventes et afkast på 5-6 % til aktio-
nærerne efter alle omkostninger i 2021, 
hvor optimeringer og stordriftsfordele 
også kan påvirke aktiekursen. Baseret på 
den solcelleparkportefølje, der ejes ved 
udgangen af 2020, forventes der en om-
sætning på DKK 278,6 mio. og et nettore-
sultat på ca. DKK 11,2 mio. 
 
En række nye investeringer forhandles i 
begyndelsen af 2021, og der forventes 
yderligere vækst gennem opkøb af nye 
solcelleparker. På baggrund af tilsagn fra 
investorer og tilgængelig kapital har Sel-
skabet en investeringskapacitet på ca. 
DKK 200 mio. i 1. kvartal 2021. 
 
Ud over at nå vækstmålet vil der i 2021 
blive fokuseret på at styrke administrati-
onen yderligere, implementering af et 

nyt ERP-system og at sikre stabil drift af 
solcelleparkerne.  
 
COVID-19-udbruddet i 2020 har fortsat 
stor indflydelse på den globale økonomi. 
På nuværende tidspunkt er det ikke mu-
ligt at anslå eventuelle negative konse-
kvenser af COVID-19, men der forventes 
ingen signifikant indvirkning på koncern-
niveau med hensyn til omsætning, indtje-
ning og likviditet for 2021. 
 
NSE vil således holde fokus på støt at op-
timere den eksisterende portefølje uden 
at kompromittere sin risikosprednings- 
og vækststrategi. Strategien om at op-
bygge en portefølje af veldrevne solener-
gianlæg i EU vil blive videreført i 2021, og 
det ser ud til at blive endnu et spændende 
år for NSE. 
 
 
 
 
Christian Sagild 
Bestyrelsesformand 
 
 
 
 
Nikolaj Holtet Hoff 
Administrerende direktør 
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Hoved- og 
nøgletal 
Tabellen til venstre viser, hvordan NSE's 
hoved- og nøgletal har udviklet sig i løbet 
af de seneste fem år.  
 
I denne periode er balancen firedoblet fra 
ca. DKK 579 mio. til DKK 2.551 mio., mens 
omsætningen er steget til det femdob-
belte, fra DKK 47 mio. til DKK 237 mio. 
Frie pengestrømme fra driften steg i 
samme periode næsten 7 gange fra DKK 
5 mio. til DKK 36 mio. 
 
Investeringer i solenergi er generelt ken-
detegnet 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. Aktionæ-
rerne får således det fulde udbytte af por-
teføljens stærke pengestrømme.  
 
Oversigten på side 24 viser NSE's frie 
pengestrømme fra driften, som omtrent 
svarer til de pengestrømme fra solcelle-
parkerne, der kan udbetales som udbytte.  
 
 
 

FORKLARING AF  
NØGLETAL 

 
EBITDA margin 
Soliditetsgrad 
Udbytte pr. aktie 

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) / Nettoomsætning 
Egenkapital / Samlede aktiver 
Foreslået udbytte / Antal aktier  

Alle beløb er i TDKK         
 

        

  2020   2019   2018*   2017*   2016* 

HOVEDTAL IFRS   IFRS   IFRS   IFRS   ÅRL 

Nettoomsætning 237.375   215.558   139.404   59.935   46.808 

Resultat før af- og nedskrivninger 191.012   175.898   112.294   41.824   34.389 

Resultat før skat 10.417   18.085   16.368   -2.161   447 

Årets resultat 702   16.006   11.242   -4.030   -313 

NSE's andel af årets resultat -490   14.903   11.927   -2.421   -186 

Balancesum 2.551.126   1.919.296   1.579.944   1.046.099   579.357 

Materielle anlægsaktiver 2.149.623   1.676.702   1.335.144   892.912   499.016 

Likvide beholdninger 251.743   174.248   125.287   98.415   44.678 

Egenkapital 634.577   553.991   479.020   264.877   131.478 

Investering i materielle aktiver og leasingaktiver 624.079   311.507   509.059   433.679   167.014 

Rentebærende gæld 1.645.467   1.267.580   1.007.188   690.913   400.393 

NØGLETAL 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

EBITDA margin 80,5%   81,6%   80,5%   69,8%   73,6% 

Soliditetsgrad 24,9%   28,9%   30,3%   25,3%   22,8% 

PENGESTRØMME 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Resultat før skat 10.417   18.085   16.368   -2.161   447 

Betalt selskabsskat -8.150   -4.098   -5.453   -1.892   -581 

Ikke-likvide transaktioner i resultatopgørelsen udover af- og nedskriv-
ninger 

13.986 
  

5.961 
  

2.019 
  

2.175 
  

0 

Af- og nedskrivninger af materielle aktiver 121.815   108.196   66.029   27.252   20.033 

Tilbagebetaling af projektrelaterede lån -99.592   -89.974   -56.523   -18.871   -14.907 

Provenue fra finansiering af associerede virksomheder 0   1.855   1.386   268   0 

Fri likviditet henført til minoritetsaktionærer -2.720   -2.021   -335   -119   0 

FRI LIKVIDITET FRA DRIFTEN 35.756   38.006   23.490   6.653   4.992 

UDBYTTE                   

Forslået udbytte 38.429 
 

35.566 
 

19.452 
 

7.078 
 

7.666 

Udbytte per aktie ** 6,0 
 

6,5 
 

5,5 
 

4,5 
 

5,5 
*Nøgletal er uden IFRS 16 
**Beregnet på aktier med ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 
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MILJØET 
2020 var et usædvanligt og udfordrende 
år, der sendte verden ud i den værste krise 
i årtier med overvejende negative virknin-
ger for sundhed, samfund og virksomhe-
der. Desuden var 2020 endnu et rekordår 
for klimaforandringer. Den nordlige halv-
kugles jord- og havoverfladetemperatur 
var den højeste, der nogensinde er blevet 
målt, og lå 1,28 °C over gennemsnittet. På 
samme måde var 2020 afslutningen på det 
hidtil varmeste årti, 2011-2020, globalt set, 
med en overfladetemperatur, der lå 0,82 °C 
over gennemsnittet for det 20. århundrede. 
Stigningen i den globale middelvandstand 
accelererer, og det er nu den samlede 
mængde af smeltende gletsjere og is, der 
er hovedårsagen bag denne stigning. De 
faktiske forandringer i forhold til identifice-
rede indikatorer på globale klimaforandrin-
ger som fx de største naturbrande registre-
ret i USA og Australien nogensinde, vold-
somme oversvømmelser i Østafrika og 
Sydasien samt den yderst aktive orkansæ-
son i den nordatlantiske region har klart 
øget behovet for en mere klimavenlig frem-
tid.  
 
Ét af skridtene mod en grønnere fremtid er 
allerede taget, idet solenergi nu er den bil-
ligste energikilde for mindst to tredjedele af 
verdens befolkning, og solenergi er dermed 
billigere end selv de billigste kulfyrede an-
læg. Sådanne strukturelle prisændringer 
motiverer forbrugerne til at benytte og in-
vestere i infrastruktur for ren energi og mi-
nimere brugen af konventionelle energifor-
mer. Ifølge en rapport fra Det Internationale 
Energiagentur (IEA) har 2020 været året, 
hvor brugen af konventionel energi er fal-
det, mens forbruget af ren energi er steget. 
I 2020 var der globalt både betydelig 

vækst i brugen af bæredygtig energi og et 
øget fokus fra politikere, virksomheder og 
offentligheden. 
 
Mange lande, byer og virksomheder har 
forpligtet sig til »netto nulemission« (CO2-
neutralitet) inden 2050 gennem sammen-
slutningen Net-Zero Asset Owner Alliance. 
Også i kapitalforvaltnings- og investerings-
selskaber ser vi en tendens til at sætte hø-
jere standarder, end formel lovgivning og 
standarder dikterer. Verdens største kapi-
talforvaltningsselskab, Blackrock, som for-
valter næsten DKK 54 billioner, kræver, at 
de virksomheder, som de investerer i, del-
tager aktivt i reducering af klimaforandrin-
ger. Endvidere fremgår det af FN's Miljø-
program, at tredive af verdens største inve-
storer sammen er blevet enige om en 
række konkrete mål for omstilling til uaf-
hængighed af fossile brændsler, der følger 
målet på 1,5 °C i Paris-aftalen de næste fem 
år.  
 
Desuden ser vi fra politisk side et konstant 
stigende fokus på den grønne omstilling. 
Formanden for Europa-Kommissionen, Ur-
sula von der Leyen, udmeldte i sin tale om 
Unionens tilstand i september 2020 et mo-
digt og historisk højt ambitionsniveau. Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab 
(EØF) sigter mod at hæve klimamålet for 
2030 fra den nuværende reduktion af kul-
dioxid på 40% til mindst 55%. Og det er 
ikke kun EØF, der styrker sit miljøfokus. Få 
timer efter Joe Biden blev taget i ed, tilslut-
tede han sig Paris-aftalen og beordrede i en 
lang række bekendtgørelser de føderale 
myndigheder til at indlede processen med 
at genindføre miljøbestemmelser, der blev 
omstødt under den tidligere administra-
tion. Sideløbende med et massivt politisk 

fokus og pres i 2020 tager den almindelige 
opfattelse af at »være miljøvenlig« – ikke 
mindst blandt de yngre generationer – fart. 
Det gælder også for virksomheder, der ser 
behovet for at være bæredygtige, og især 
store virksomheder, der løbende bliver 
mere målrettede, eksplicitte og konkrete i 
deres strategi for, hvordan de ønsker at bi-
drage til den grønne omstilling. Målet er at 
blive bæredygtig både miljømæssigt og 
økonomisk.  
 
Alligevel sker fremskridtene ikke hurtigt 
nok til at reducere hastigheden, hvormed 
der udledes drivhusgasser. Selv med de 
globale nedlukninger som følge af pande-
mien og opbremsningen i den økonomiske 
aktivitet stiger de atmosfæriske koncentra-
tioner af drivhusgasser desværre fortsat. 
Nedlukningen i forbindelse med pande-
mien medførte godt nok en reduktion i ud-
ledningen, men verden blev påtvunget 
denne reduktion, som ikke vil være holdbar. 
Ifølge Den Internationale Valutafond giver 
den recession, der er skabt af pandemien, 
dog mulighed for at styre økonomien i en 
grønnere retning, der kan sætte skub i in-
vesteringerne i grøn infrastruktur, hvilket 
igen kan understøtte beskæftigelsen og 
væksten i genopretningsfasen.  
 
Nordic Solar tager del i forandringen 
Nordic Solar Energy (NSE) og vores inve-
storer deler en fælles vision om at bidrage 
til reduktionen ved at gøre det muligt for 
solenergi at ekspandere og blive en frem-
trædende og bredt tilgængelig bæredyg-
tig energikilde: Vi vil tage del i den fælles 
globale indsats for at reducere fossile 
brændstoffer og bidrage til at skabe et 
bedre miljø og en bedre fremtid for alle. 
Den kraftige udvikling i Nordic Solar i 2020 

har også øget vores fokus på den vigtige 
rolle, vi har, som leverandør af bæredygtig 
energi. Det er vores ambition at påtage os 
et endnu større ansvar fremover ved at 
blive endnu mere gennemsigtig i vores rap-
portering af ikke-finansielle områder samt 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
resultater (ESG), hvilket også er i tråd med 
den stigende efterspørgsel i både lovgiv-
ning og fra markedet.  
 
For at Nordic Solar Energy kan blive ved at 
være en katalysator for forandring, vil vi 
også sætte endnu højere standarder for os 
selv og for vores værdikæde. NSE har såle-
des iværksat en treårig køreplan for gen-
nemførelsen af en ambitiøs ESG-strategi. I 
strategiens første år sigter NSE mod at op-
bygge et ESG-fundament, der omfatter en 
forretningsstrategi og -beskrivelse, en væ-
sentlighedsanalyse, en styringsmodel samt 
et rapporterings- og kommunikationsde-
sign. Målet er således at udarbejde en sær-
skilt rapport i 2021, der beskriver ESG-indi-
katorer, den nuværende indsats, herunder 
måltal, FN's verdensmål, EU-taksonomien, 
CO2-beregninger og nye væsentlige fokus-
områder. Dermed har NSE forpligtet sig til 
at påvirke den globale grønne energiom-
stilling, og vi har sat os selv nogle ambitiøse 
mål herfor. 
 
I 2020 producerede NSE 179,611 MWh (180 
GWh) solelektricitet, svarende til det årlige 
elforbrug i 51.224 husstande eller en ener-
gibesparelse på 94.466 tons ikke-udledt 
CO2. Til sammenligning forbruger den gen-
nemsnitlige dansker 1,6 MWh elektricitet 
om året.  
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MARKEDSUDVIKLING 
På den korte bane: 
Sektoren for vedvarende energi vokser 
som følge af, at den offentlige efterspørg-
sel efter ren energi i 2020 er steget til et 
rekordhøjt niveau. Især solenergi har 
medvirket til denne udvikling. I første 
kvartal 2020 var den globale anvendelse 
af vedvarende energi 1,5 % højere end i 
første kvartal 2019. Stigningen skyldtes 
hovedsagelig en øget produktion af ved-
varende elektricitet på 3 %, efter at sol-
energiprojekter på mere end 100 GW blev 
afsluttet i 2019. Den europæiske solener-
giindustri forventes at vokse med 13 % i 
2021, hvilket kræver investeringer på ca. 
DKK 261 mia., og Nordic Solar Energy har 
et stærkt grundlag for at udnytte dette 
voksende marked.  
 
 
 

 
 
 

På mellemlangt sigt: 
Den globale kapacitet for vedvarende 
energi forventes at stige fra en samlet in-
stalleret kapacitet på 1,6 TW i 2020 til 
svimlende 4,3 TW i 2030. Solcelleanlæg 
forventes at spille en vigtig rolle i denne 
udvikling og forventes i 2030 at udgøre 
mere end 50 % af den installerede kapa-
citet for vedvarende energi. Der er fire pa-
rametre, der primært driver denne udvik-
ling. For det første er efterspørgslen efter 
elektricitet stigende, og den forventes at 
fortsætte som følge af elektrificeringen af 
en lang række områder. For det andet er 
vedvarende energi blevet ekstremt kon-
kurrencedygtig på pris, og solenergi er 
ifølge Lazards »Levelized Cost of Energy 
Analysis« nu en af de billigste energikil-
der. For det tredje øger det voksende fo-
kus fra politisk side og de statslige gen-
opretningspakker væksten i sektoren for 
grøn energi. Værd at bemærke er især 
EU-Kommissionens økonomiske genop-
retningspakke, hvor Ursula von der Leyen 
har meddelt, at 37 % af den nye genopret-
ningsfond vil blive øremærket til klimain-
vesteringer, svarende til ca. DKK 5.588 
mia. Genopretningspakken skal afbøde 
pandemiens økonomiske og sociale kon-
sekvenser og gøre de europæiske økono-
mier og samfund mere bæredygtige samt 
reducere mængden af CO2 gennem 
grønne investeringer. For det fjerde sæt-
ter investorer og investeringsselskaber 
højere standarder end de formelle krav og 
kræver, at virksomheder, som de investe-
rer i, deltager aktivt i den grønne omstil-
ling. Det øgede fokus fra flere sider mulig-
gør i endnu større grad omstillingen til en 
grønnere fremtid. 
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På lang sigt: 
Ved udgangen af 2019 udgjorde solcelle-
anlæg 11 % af den globale installerede ka-
pacitet, svarende til 830 GW. Leveringen 
af solenergi forventes af Det Internatio-
nale Energiagentur (IEA) at stige til at ud-
gøre mere end 38 % af verdens installe-
rede energikapacitet, med ca. 7.750 GW i 
2050 og en tidobling, svarende til en kon-
stant årlig vækst på 8 %, hvilket er højere 
end for alle andre energikilder. 
 
Disse gunstige vækstscenarier på kort, 
mellemlang og lang sigt forstærker sekto-
ren for vedvarende energi, da mange virk-
somheder ser mulighed for at få del i væk-
sten, og leverandører af konventionelle 
energikilder skifter til grønnere alternati-
ver. Vi glæder os over ændringen i det 
konkurrencemæssige landskab, som vil 
gøre det muligt for verden at leve op til 
Parisaftalen inden 2030. Nordic Solar 
Energy ser fortsat vækstmuligheder og 
rentable investeringsprojekter, og med 
vores erfarne team og veldefinerede 
vækststrategi er vi sikre på, at vi vil nå vo-
res fremtidige ambitioner om vækst og 
afkast.  
 
Regulering og højere standarder. 
Markedsudviklingen i 2020 viser en klar ten-
dens: Gennemsigtighed. Ikke alene er der en 
ny forordning på vej fra EU med flere krav om 
gennemsigtighed og klare standarder for 
bæredygtighed, men en ny generation af in-
vestorer stiller også krav om gennemsigtige 
standarder for bæredygtighed i egne virk-
somheder, hos forretningsforbindelser og 
deres investeringer.  
 
 

Derudover er der et nyt klassifikationssy-
stem på vej i EU, som skal give virksom-
heder og investorer en fælles ramme for 
at identificere, i hvilket omfang økonomi-
ske aktiviteter kan betragtes som miljø-
mæssigt bæredygtige – kaldet en takso-
nomi. 
 
Ud over det lovgivningsmæssige pres ser 
vi en stigende efterspørgsel fra en ny ge-
neration af investorer, virksomheder og 
organisationer, der kræver, at virksom-

heder er langt mere ambitiøse, når de rap-
porterer om og udvikler initiativer inden 
for bæredygtighed.  
 
Mange store og internationale virksomhe-
der er begyndt at indtage en langt mere 
proaktiv tilgang til bæredygtighed og har 
opstillet mere gennemsigtige og strenge 
bæredygtighedsmål og -standarder for 
sig selv, men også for deres partnere og 
leverandører.  
 

Da solenergi er den billigste nye energi-
kilde i det meste af verden, og bæredyg-
tighed står øverst på den globale dagsor-
den, forventer vi fortsat stærk vækst i sol-
energiindustrien.  
 
Nordic Solar Energy vil fortsat handle an-
svarligt i forhold til investeringer og klima 
og planlægge vores vækst baseret på en 
fokuseret og gennemsigtig forretnings-
model i solenergiindustrien. 
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MARKET &  FINANCIAL RISK  

MARKEDSRISIKO 
Den europæiske sektor for vedvarende 
energi undergår en stor forandring. Da lan-
dene nu er gået over til konkurrencebase-
rede auktioner i forbindelse med projekter 
for vedvarende energi, spiller subsidier en 
stadig mindre rolle med hensyn til at 
fremme udbredelsen af vedvarende energi. 
Net-paritet er en realitet i mange lande, og 
den subsidiefri udvikling er den nye norm. 
 
For ejeren af en solcellepark afhænger mar-
kedsrisikoen af, i hvor høj grad indtægterne 
er baseret på subsidier eller salg af strøm på 
elektricitetsmarkedet. Med salg af elektrici-
tet på engrosmarkedet, der i stigende grad 
bliver den vigtigste indtægtskilde, er pris-
udviklingen en væsentlig faktor for et sol-
projekts fremtidige afkast.  
 
Energimarkedet er typisk regionalt eller lan-
despecifikt, og udviklingen afhænger af an-
tagelser med hensyn til udviklingen i udbud 
og kapacitet samt forventninger om for-
brug. I NSE gør vi en stor indsats for at for-
stå den forventede udvikling og drivkræf-
terne på de enkelte elmarkeder i de lande, 
vi driver forretning i, og bruger analyser fra 
specialiserede rådgivere på de forskellige 
markeder.  
 
Efterspørgslen efter energi vokser på alle 
markeder. Denne vækst kombineret med en 
forventning om højere CO2-priser i Europa 
skaber grundlaget for forventningen om hø-
jere elpriser på mange markeder.  
 
Forsyningsudviklingen på de regionale 
energimarkeder er forskellig, men generelt 
er der en forventning om en kraftig stigning 
i andelen af sol- og vindenergi i produkti-
onsmikset. 

Endelig er den forventede udvikling inden 
for lagring af strøm vigtig. Det er en generel 
formodning, at udgifterne til lagring vil blive 
reduceret, og den installerede lagerkapaci-
tet forventes at stige hurtigt. 
 
I 2020 blev elmarkedet og elpriserne påvir-
ket af en række faktorer, der pressede pri-
serne kortvarigt nedad. COVID-19 og den 
faldende økonomiske aktivitet reducerede 
efterspørgslen på elektricitet, hvilket sam-
men med faldende olie- og gaspriser satte 
elpriserne under pres. Den langsigtede ef-
fekt af denne udvikling kender vi ikke, men i 
mange prognoser ses på kort sigt en ned-
gang i de forventede elpriser, mens der på 
lang sigt kun forventes en lille generel ned-
gang i elpriserne. De forventede ændringer 
varierer fra marked til marked.  
 
Den statsgaranterede del af indtægterne fra 
NSE's portefølje af solcelleparker var ca. 
91% i 2020, mens salget af strøm til mar-
kedsprisen tegner sig for de resterende 9%. 
Målt på den nuværende værdi af fremtidige 
indtægter falder den statsgaranteret del af 
indtægterne til 75%. Når subsidierne ophø-
rer, resterer der typisk stadig en budgetpe-
riode, som er baseret på markedspriser.  
 
Årsagen til porteføljens relativt store andel 
af subsidier er, at de fleste af solcellepar-
kerne er bygget på et tidspunkt, hvor der 
var behov for væsentlige subsidier for at 
opbygge kapacitet. Dette forhold forventes 
at ændre sig i fremtiden i retning af en 
større andel af indtægterne fra salg af 
strøm, efterhånden som subsidierne afta-
ger. Det er NSE’s holdning, at risikoen for 
politiske indgreb i eksisterende subsidie-
ordninger inden for EU er aftagende.  

Det betyder, at volatiliteten af fremtidige 
indtægter hovedsageligt forventes at være 
forbundet med udsving i elpriserne. Se også 
følsomhedsanalysen af elprisernes og andre 
primære forudsætningers indflydelse på 
det forventede aktionærafkast på side 23.  
 
Andre markedsrisici omfatter generelle 
skatteændringer, ændrede regler for strøm-
forsyningsmarkedet og ændringer i ni-
veauet for subsidier eller indirekte skatter. 
NSE's risikospredningsstrategi, som i øje-
blikket afspejles i den eksisterende porte-
følje af solcelleparker i ni forskellige euro-
pæiske lande, reducerer den følsomhed, der 
er forbundet med ændringer af et lands po-
litiske beslutninger, hvilket igen reducerer 
risikoen. Dette er en af de unikke kendetegn 
ved en investering i NSE. 
 
FINANSIEL RISIKO 
For Nordic Solar Energy afhænger den fi-
nansielle risiko af egenskaberne ved låne-
porteføljen over de underliggende aktiver. I 
2020 udgjorde lånefinansieringen ca. 64% 
af balancen. Den finansielle risiko søges 
minimeret ved at sikre, at størstedelen af 
solcelleparkernes lånefinansiering er ba-
seret på uopsigelige lån med fast rente, 
uden yderligere sikkerhedsstillelse fra hol-
dingselskabet (NSE). Helt konkret udgør 
andelen af fastforrentede lån 93% ved ud-
gangen af 2020.  
 
Værdiansættelsen af solcelleparker og af-
kastet 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 vær-
diansættelsen af både eksisterende solcel-
leparker og det forventede afkast på nye  

investeringer til porteføljen. En anden fak-
tor, der kan påvirke værdiansættelsen af en 
solcellepark, er den stigende accept af sol-
energi som et mainstream-investeringsak-
tiv. Det faktum, at flere investorer, herunder 
danske og udenlandske pensionsfonde, der 
er begyndt at se solenergi som en attraktiv 
investeringsmulighed, har øget efterspørgs-
len efter solcelleparker, hvilket har betydet 
stigende priser og faldende afkast. Det har 
selskabet også oplevet det seneste år på 
markedet.   
 
Valutakurser udgør en anden finansiel risiko 
i forhold til porteføljen. I dag er ca. 6,4% af 
selskabets kapital investeret i England i 
GBP, mens ca. 13,5% er investeret i Polen i 
PLN. I både England og Polen er valutarisi-
koen blevet reduceret med lån optaget i de 
lokale valutaer.  
 
Selskabet har således en valutarisiko i for-
bindelse med fremtidige udbytter i hen-
holdsvis GBP og PLN, der vil blive omregnet 
til DKK over de næste mange år. Derfor på-
virkes afkastet i investeringerne af potenti-
elle udsving i pund sterling- og zloty-kur-
serne. 
 
Valutakursudsving mellem EUR og DKK 
behandles ikke som en valutarisiko i års-
rapporten. 
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UDVIKLING I 2020 
I 2020 passerede NSE milepælen på DKK 
2,5 mia. (EUR 335 mio.), og porteføljen 
nåede 165.6 MWp, mens den beregnede 
dagsværdi af egenkapitalen voksede til 
DKK 849 mio.  
 
Da COVID-19 ramte de globale aktiemar-
keder i marts 2020, standsede kapitaltil-
strømningen til NSE. Det blev i midlertidig 
relativt hurtigt tydeligt, at solenergipro-
duktion ikke var synderligt påvirket af 
COVID-19, og kapitaltilstrømningen 
vendte hurtigt tilbage. Man så den samme 
virkning på aktiemarkederne. Kun aktier 
inden for vedvarende energi kom sig hur-
tigere end resten af markedet. For NSE 
var påvirkningen af COVID-19 primært 
kortvarigt faldende energipriser. Tidligt 
på året i 2020 faldt energipriserne dra-
stisk og forblev relativt lave i løbet af året, 
med en vis stigning hen mod årets afslut-
ning. Som vist i afsnittet om markedsud-
vikling anses de langsigtede virkninger af 
COVID-19 på energimarkederne for at 
være beskedne. For Nordic Solar Energy 
betyder det, at eftersom ca. 91% af ind-
tægterne i 2020 bestod af faste subsidier, 
som sikrede det meste af omsætningen, 
havde de lavere energipriser ubetydelig 
påvirkning. Det betød i alt, at tabet af om-
sætning grundet lavere end forventede 
energipriser beløb sig til ca. DKK 9,7 mio. 
 
I begyndelsen af 2020 opkøbte NSE jor-
den, hvorpå selskabets danske solcelle-
parker var beliggende, hvilket sikrede 
ejerskabet over nettilslutningen og mulig-
heden for at forlænge den budgetterede 
produktionsperiode til udover den tidli-
gere 30-årige lejeperiode. 

Væksten i 2020 blev opnået gennem op-
købet af 90% af en 12 MWp-solcellepark i 
Spanien, bygget i 2008 med en solid lang-
varig pengestrøm takket været det span-
ske subsidiesystem. I starten af 2021 blev 
de resterende 10% opkøbt, hvorved NSE 
sikrede fuldt ejerskab over solcelleparken. 
På trods af dets relativt lave antal MWp 
repræsenterede solcelleparken en værdi 
på DKK 611 mio. på grund af subsidiesy-
stemet, som afspejlede byggeudgifterne i 
2008. 
 
Det polske opkøb blev ikke gennemført 
inden årsskiftet, men opkøbet forventes 
at blive færdiggjort i løbet af 2021. 
 
Den spanske investerings betydelige 
størrelse øgede balancen med 33% fra 
DKK 1.919 mio. til DKK 2.551 mio. Samti-
digt steg egenkapitalen med DKK 80,6 
mio. primært forklaret gennem to kapital-
forhøjelser i april og september. Stignin-
gen i egenkapitalen fra DKK 554 mio. til 
DKK 635 mio. svarer til en vækst på 14,5% 
efter udbetaling af udbytte på DKK 35,6 
mio. i året.  
 
Den spanske investering øgede porteføl-
jens andel af spanske aktiver til 24%. Det 
er fint i tråd med investeringspolitikken 
om, at intet land bør udgøre mere end 1/3 
af porteføljen, da de to største lande i por-
teføljen (Spanien og Belgien) udgjorde 
ca. 24% hver ved årets udgang, baseret 
på en dagsværdimåling af egenkapitalen. 
 
Ved begyndelsen af 2021 var der kapital-
tilsagn og tilgængelige midler fra refinan-
sieringsaktiviteter på plads til at kunne fo-
retage betydelige nye investeringer.  

Ved udgangen af marts 2021 var der ca. 
DKK 200 mio. klar til nye investeringer, og 
nye kapitalrejsninger forventes for 2021. 
 
Årsregnskab for 2020 
2020-regnskabet er udarbejdet i over-
ensstemmelse med de internationale 
regnskabsstandarder inklusiv IFRS 16. For 
NSE har IFRS 16 en betydelig indvirkning, 
da leasingforpligtelser skal medregnes i 
balancen. Derudover indgår renterne på 
leasingforpligtelsen i resultatopgørelsen. 
Det påvirker alt i alt EBITDA for 2020 po-
sitivt med DKK 11,9 mio.  (2019: DKK 11,9 
mio.), hvorimod nettoresultatet for 2020 
påvirkes negativt med DKK 1,5 mio. (2019: 
DKK 3 mio.) IFRS 16 har ført til en øget 
balance pr. 31 december 2020 på DKK 
111,8 mio. (2019: DKK 134,1 mio.).  
 
I 2020 steg omsætningen med 10% til 
DKK 237,4 mio. EBITDA steg samtidig 
med 8.6% til DKK 191,0 mio. 
 
Væksten i omsætningen skyldes opkøbet 
af de danske og polske solcelleparker i lø-
bet af sommeren 2019, som blev medreg-
net for hele 2020, og også den solcelle-
park, der blev opkøbt i Spanien og med-
regnet fra opkøbsdatoen i efteråret 2020.  
 
Årets resultat før skat blev DKK 10,4 mio. 
(EUR 1,4 mio.), og resultatet efter skat 
blev DKK 0,7 mio. (TEUR 94). Resulta-
terne blev negativt påvirket af den span-
ske investering i efteråret, som pga. sæ-
sonudsving og goodwill-amortisering bi-
drog med et negativt resultat på DKK 3 
mio. for de fire måneder, den var medta-
get i 2020-regnskabet. Andre negative 
påvirkninger på 2020-resultatet var elpri 

serne, som var lavere end forventet og re-
ducerede omsætningen med ca. DKK 
9,67 mio. i forhold til budgettet, og en-
gangsomkostninger afholdt i forbindelse 
med overholdelse af FAIF-loven. 
 
Skatten steg markant i 2020 i forhold til 
2019, hvilket var forventet, eftersom ind-
regnet skattemæssige underskud i Bel-
gien i 2019 blev anvendt i 2020. Det me-
ste af årets skat bestod imidlertid af ud-
skudt skat, som ikke havde nogen påvirk-
ning på likviditeten.  
 
På trods af de mindre gode resultater i 
2020 var NSE's pengestrømme stærke, 
og EBITDA efter renter, tilbagebetaling af 
afdrag på gæld og skattebetalinger dan-
ner grundlag for udbetaling af udbytte. 
Den foreslåede udbetaling af udbytte og 
NSE's driftsresultat er ikke direkte sam-
menlignelige, da udbetalingen af udbyttet 
afhænger af NSE's pengestrømme fra sol-
celleparkerne. Ved beregningen af de frie 
pengestrømme, der danner grundlag for 
udbetalingen af udbytte fra de eksiste-
rende solcelleparker, skal der derfor med-
regnes af- og nedskrivninger, udskudt 
skat, og tilbagebetaling af gæld i solcelle-
parkerne må fratrækkes (se side 5). 
 
Udbyttet for 2020, der er foreslået på ge-
neralforsamlingen, er DKK 6,0 pr. aktie for 
5,996,541 aktier med ret til fuldt udbytte. 
De 891.153 nye aktier, der blev udstedt i 
september 2020, giver ret til et udbytte 
på DKK 2,75 pr. aktie. Samlet udbyttebe-
taling på DKK 38,4 mio. foreslås for året.  
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Udviklingen i 2021 
Siden årets udgang 2020 og til datoen for 
årsrapporten har NSE opkøbt de reste-
rende 10% af den spanske solcellepark, 
hvoraf 90% blev opkøbt i 2020. Opkøbet 
blev gennemført i februar 2021.  
 
Forventning til 2021 
Der forventes et afkast til aktionærerne i 
2021 i niveauet 5-6% efter alle omkostnin-
ger. Optimeringer og realisering af stor-
driftsfordele kan påvirke det faktiske af-
kast.  
Baseret på den solcelleparkportefølje, der 
ejes ved udgangen af 2020, forventes der 
en omsætning på DKK 278,6 mio. og et 
nettoresultat på ca. DKK 11,2 mio.  
 
Opkøbet af den polske solcellepark på de 
aftalte 17 MWp forventes udført i 2021. En 
række nye investeringer er desuden un-
der forhandling, og der forventes yderli-
gere vækst i 2021 gennem nye opkøb. 
 
COVID-19-EFFEKT 
COVID-19-pandemien vil fortsat påvirke 
verdensøkonomien, og ledelsens forvent-
ninger til dens påvirkning på NSE vil der-
for være følgende: 
• Den daglige drift af solcelleparkerne vil 

ikke blive påvirket væsentligt. 
• Som i 2020 vil indtægterne muligvis på-

virkes negativt af lavere elpriser end for-
ventet på kort til mellemlang sigt. 91% af 
NSE's indtægter kommer imidlertid fra 
statsgaranterede faste priser, og de 
kortsigtede elpriser er budgetteret til at 
være under 2020-niveau. Der forventes 
derfor ingen væsentlig indvirkning. 

 
 

• NSE’s vækstrate vil muligvis blive lavere, 
hvis konkurrencen på driftsaktiver øges. 
Kapitaltilstrømning forventes ikke at få 
væksten til at falde. 

• Renteudviklingen kan påvirke selskabets 
resultater, dog er kun 7% af den rente-
bærende gæld baseret på variable ren-
ter. 

 
På nuværende tidspunkt er det ikke mu-
ligt at anslå varigheden af COVID-19, men 
der forventes ingen signifikant indvirk-
ning på koncernniveau med hensyn til 
omsætning, indtjening og likviditet for 
2021. 
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Virksomheden 
Nordic Solar Energy A/S (NSE) er et 
dansk aktieselskab ejet af ca. 300 inve-
storer, som primært kommer fra Dan-
mark. 
 
FORRETNINGSMODEL 
NSE’s forretningsmodel består i at udvikle 
og opbygge en betydelig portefølje af 
solcelleparker gennem køb af solcellepar-
ker i drift. 
 
Kort sagt rejser selskabet kapital fra inve-
storer, investerer i og driver solcellepar-
ker.  
 
Kapitalforhøjelser  
NSE rejser løbende kapital til nye investe-
ringer. Kapital fremskaffes gennem til-
sagn fra investorer og trækkes, når inve-
steringerne realiseres. På den måde und-
går NSE perioder med overkapitalisering, 
der ellers ville udvande afkastet til aktio-
nærerne. Kapitalforhøjelsen sker i form af 
lånetilsagn, der, når de trækkes, tilbydes 
omregnet til aktier til den gældende ak-
tiekurs.  
 
Låneprogrammet er opdelt i på hinanden 
følgende trancher og danner en vente-

liste, hvor investorer i de første trancher 
trækkes først. Der er udstedt i alt 19 tran-
cher i dette låneprogram siden 2015. 
Tranche 1-16 er blevet trukket og brugt til 
opbygning af porteføljen. 
 
Tranche 17, 18 og 19 på tilsammen DKK 
126,7 mio. er fuldtegnet og dermed klar til 
at blive brugt til nye investeringer i 2. og 
3. kvartal af 2021. Der gives løbende nye 
tilsagn.  
 
Derudover yder finansielle institutioner, 
hvor det er relevant, finansiering i form af 
investeringskreditter.  
 
Investeringer 
NSE’s vækststrategi er baseret på inve-
steringer i solcelleparker i drift, hvorved 
der sikres et attraktivt samlet portefølje-
afkast med en overkommelig risiko. I gen-
nemsnit har afkastet i årenes løb været 
ca. 5%-point højere end renten på en sam-
menlignelig kurv af 10-årige statsobligati-
oner, der afspejler den relative geografi-
ske fordeling af NSE's egenkapitalinve-
steringer. 
 
Afkastet måles som den interne rente 
(IRR) beregnet som dagsværdien af de 
budgetterede pengestrømme, uden 
scrapværdier for solcelleparkerne. Målet 
er at nå frem til en realistisk dagsværdi af 
aktiverne. Afkastet er stabilt, da solind-
strålingen 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 stats-
garanterede tariffer. Dette forventes at 
ændre sig i de kommende år, da subsidie-
ordningerne udfases, og omsætnings-

prognoserne for nye solcelleparker i sti-
gende grad er baseret på salg af strøm til 
markedspriser. 
 
Med henblik på at sikre en relativ lav inve-
steringsrisiko spreder NSE sine investe-
ringer over en stor portefølje af aktiver i 
en række europæiske lande og sikrer der-
med lav afhængighed af hvert enkelt 
lands subsidieordninger, skattepolitik, 
energipolitik med videre. Derudover inve-
sterer selskabet kun i solcelleparker i drift. 
 
Ved køb af solcelleparker følges investe-
ringspolitikken og retningslinjerne på side 
32. Hver investering er baseret på en de-
taljeret business case, herunder penge-
strøms- og følsomhedsanalyse af de vig-
tigste variabler. Endelig gennemføres der 
en grundig due diligence-undersøgelse 
på de juridiske, finansielle, skattemæssige 
og tekniske områder for at bekræfte pro-
jektets gennemførlighed og rentabilitet. 
 
Drift 
Administrationsselskabet (NSM) fungerer 
som daglig administrator af NSE og påta-
ger sig alle opgaver, herunder kapitalrejs-
ning, fremskaffelse af investeringer samt 
styring og drift af solcelleparker og hol-
dingselskab. Dermed står NSE ikke for af-
lønning af medarbejdere, og de omkost-
ninger, der er forbundet med at gennem-
føre investeringer, herunder due dili-
gence, er således transaktionsbaserede.  
 
Alle investeringer og andre væsentlige 
transaktioner skal godkendes af bestyrel-
sen. Dette sikrer, at alle investeringer sker 
med det formål at sikre investorerne det 
højest mulige afkast med lave faste om-
kostninger og en moderat risiko.  

Selskabets aktieregister administreres af 
VP Securities, som også håndterer den år-
lige udbetaling af udbytte. Det er selska-
bets politik at udbetale de penge-
strømme, der hvert år modtages fra sol-
celleparkerne i porteføljen, som udbytte 
til NSE's aktionærer. NSE har således ud-
betalt årligt udbytte på mellem DKK 5,0 
og 7,0 pr. aktie (se figuren på side 16). Si-
den første hele driftsår (2011) frem til og 
med den forventede udbetaling af ud-
bytte for 2020 har selskabet udbetalt et 
samlet udbytte på DKK 59,5 pr. aktie, op-
rindeligt prissat til DKK 100. 
 
Aktierne er frit omsættelige og kan place-
res på en almindelig depotkonto hos en-
hver dansk bank. Generalforsamlingen 
har bemyndiget bestyrelsen til at facili-
tere tilbagekøb af egne aktier svarende til 
10% af aktiekapitalen. Investorer, der øn-
sker 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 tilbage-
køb af aktier. Tilbagekøbsprogrammet 
kan suspenderes under usikre markeds-
forhold, og tilbagekøb af større aktiepo-
ster skal godkendes af bestyrelsen. Der er 
planer om at foretage en børsnotering af 
NSE efter 2021. 
 
Alle kontrakter mellem NSM og NSE er 
baseret på markedspriser og kan opsiges 
af begge parter inden for en rimelig opsi-
gelsesperiode. Dette sikrer, at kontrollen 
med selskabet ligger hos aktionærerne, 
og det skaber en fleksibel og transparent 
omkostningsstruktur. 
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Med udgangspunkt i et ønske om at skabe 
værdi og vækst for aktionærerne driver 
NSM NSE baseret på disse nøgleværdier: 
Grundighed, åbenhed og ærlighed. NSM 
stræber efter at være en seriøs og tro-
værdig samarbejdspartner for kunder, le-
verandører og medarbejdere. Nøgleord 
er åbenhed i arbejdsmetoder, ærlig kom-
munikation og respekt for medarbejder-
nes balance mellem arbejdsliv og privat-
liv.  
 

 

 
 
  

 

11 års udvikling 

 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021** 

Portefølje 
MWp 

1,0  1,6  1,6  11  11  24  32  58  116  153  166  200 

Egenkapital* 
EUR mio 

DKK mio 

                       

0,7  1,3  2  5  11  17  20  37  66  77  88  106 

5  10  15  36  85  125  147  278  491  580  659  790 

Aktiver 
EUR mio 

DKK mio 

                       

3  6  9  39  41  60  78  140  212  257  342  403 

19  48  67  290  303  449  579  1.053  1.580  1.917  2.551  3.000 

AAkkttiioonnæærreerr  4  8  12  24  35  65  75  119  166  201  294  350 

 
*Korrigeret for negative værdier af renteswaps. 
**Forventet 
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Forretningsstruktur 
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AFKAST TIL AKTIONÆRERNE 
NSE havde et nettoafkast over gennem-
snittet på 12,1% til aktionærerne i 2020, 
der stammede fra en udbyttebetaling på 
DKK 6,5 pr. aktie plus en stigning i aktie-
kursen fra DKK 116,2 til DKK 123,9. Aktio-
nærafkastet stammer fra regelmæssige 
udbetalinger af udbytte, da oversky-
dende likviditet fra solcelleparkerne ud-
betales årligt til aktionærerne. Afkastet 
blev positivt påvirket af en reduktion i det 
gennemsnitlige afkast målt på porteføl-
jens IRR. Årsagen var faldende renter og 
stigende interesse i solenergi. På den ne-
gative side faldt omsætningen grundet 
faldende elpriser forårsaget af en blan-
ding af en lavere efterspørgsel skabt af 
COVID-19 og udviklingen i gas- og olie-
markedet. 
 
Siden februar 2011 har NSE foretaget må-
nedlige, ikke-reviderede dagsværdibe-
regninger af selskabets aktiekurs. Værdi-
ansættelsen er baseret på de budgette-
rede pengestrømme for hver solcellepark; 
se beskrivelsen i afsnittet »Værdiansæt-
telsesmodel« nedenfor. Selskabet sigter 
mod at nå frem til en realistisk værdian-
sættelse af aktierne, baseret på antagel-
ser om markedsniveauet. Da kapitalforhø-
jelser og potentielle tilbagesalg af aktier 
til NSE er baseret på aktiekursen, skal kur-
sen 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 inve-
storer, der ønsker at blive medejere af sel-
skabet. 
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Bevægelser i aktiekursen siden NSE blev 
etableret er vist til højre på side 22, og de 
to diagrammer  viser henholdsvis kursen 
med og uden udbytte. Aktierne har givet 
et samlet afkast på 77.4% siden 2011. Den 
nederste linje viser den ikke-justerede ak-
tiekurs, som falder efter hver udbyttebe-
taling. Den øverste linje er blevet justeret 
ved at tilføje udbetalte udbytter.  
 
I december 2020 blev dagsværdibereg-
ningen af selskabets aktier gennemgået 
af selskabets revisor, som bekræftede, at 
værdiansættelsesmetoden er markeds-
konform, og at afkastniveauerne for de in-
dividuelle markeder er rimelige. Det sam-
lede forventede afkast i forhold til den ek-
sisterende portefølje af solcelleparker er 
ca. 5,6% p.a., målt som IRR, hvilket er på 
linje med det forventede afkast for 2020 
på 5-6%.  
 
Værdiansættelsesmodel 
NSE køber og forvalter solenergianlæg – 
solcelleparker – i EU og Storbritannien. 
Den eksisterende portefølje udvides lø-
bende gennem nye investeringer finan-
sieret af kapitalforhøjelser. Hver ny inve-
stering evalueres blandt andet på bag-
grund af en omfattende finansiel model, 
hvor de pengestrømme, der genereres af 
den enkelte solcellepark i hele den for-
ventede levetid, budgetteres i detaljer. I 
forbindelse med købet af en ny solcelle-
park udføres der en grundig due dili-
gence, og alle forudsætninger for de 
fremtidige pengestrømme fra hver enkelt 
solcellepark gennemgås også af en eks-
tern rådgiver med kendskab til lokale for-
hold. 
 

Den indre værdi (NAV) af en solcellepark 
er opgjort ved at tilbagediskontere de 
fremtidige pengestrømme i budgettet til 
nutidsværdi. Den interne rente, der an-
vendes til diskontering, kan variere fra 
land til land, og afspejler en realistisk vur-
dering af markedsafkastet i det pågæl-
dende land. Det vægtede gennemsnitlige 
afkast af NSE's samlede portefølje er 5,6% 
ved udgangen af 2020, efter de investe-
ringer og budgetreguleringer, der er fore-
taget i løbet af året. Afkastet er beregnet 
før driftsudgifter i moderselskabet. Drifts-
omkostningerne i moderselskabet, som 
hovedsageligt består af bestyrelseshono-
rarer, administrationsomkostninger og 
udgifter til markedsføring, forventes rela-
tivt at falde, efterhånden som den plan-
lagte vækst i NSE opnås. 
 
Figuren på side 24 viser NSE's forventede 
fremtidige udbytter fra alle solcelleparker 
i løbet af deres levetid. De beløb, der ud-
loddes som udbytte, svinger fra år til år, 
da rentebetalinger og tilbagebetaling af 
gæld varierer i hver enkelt solcellepark. 
Følgende skal bemærkes med hensyn til 
beregningen af de fremtidige penge-
strømme: 
• De underliggende budgetantagelser for 

den resterende levetid for hver solcel-
lepark er baseret på tilskudsperioden 
og i nogle tilfælde suppleret med en pe-
riode efter tilskud, hvor strøm sælges til 
markedspris, for så vidt som en leasing-
kontrakt for jorden eller tagfladen un-
derstøtter dette. 

• Restværdien (scrapværdi) af hver sol-
cellepark er sat til nul.  

• I videst muligt omfang udarbejdes bud-
getterne på et realistisk grundlag.  

Ændringer i driftsudgifter eller skatte-
satser, der er baseret på faktiske om-
stændigheder, er således indarbejdet 
linje for linje i budgettet for hver enkelt 
solcellepark. Produktionsbudgettet og 
dermed indtægterne er baseret på den 
seneste solindstrålingsmåling for sol-
celleparken, som i de fleste tilfælde 
blev udført, da solcelleparken blev er-
hvervet. Solcelleparkerne i porteføljen 
har i gennemsnit, i NSE’s ejerperiode, 
produceret cirka 2,5% mere end de op-
rindelige investeringsbudgetter målt i 
kWh.   

 
Ved udgangen af 2020 ejede NSE 90 sol-
celleparker, hvis samlede fremtidige pen-
gestrømme ifølge budgettet vil beløbe 
sig til DKK 1,445 mia. (EUR 194 mio.) Den 
regelmæssige udbetaling af disse penge-
strømme forventes at finde sted gennem 
en kombination af udbetaling af udbytte 
til aktionærerne og eventuelt aktietilba-
gekøb. Derudover har NSE cirka DKK 37,3 
mio. i likvider. 
 
De budgetterede fremtidige penge-
strømme vil ændre sig, efterhånden som 
NSE's planlagte vækst materialiserer sig 
gennem opkøb af nye solcelleparker. En-
hver konvertering af mellemfinansiering 
til aktiekapital, refinansiering af individu-
elle lån eller optimering af transaktio-
nerne kan bl.a. påvirke de fremtidige pen-
gestrømme. 
 
Ovenstående beskrivelse og diagrammet 
på side 24, der viser porteføljens forven-
tede pengestrømme, illustrerer værdien 
af NSE's aktiver, der ejes ved udgangen af 
2020.  
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Følsomhedsanalyse 
NSE bestræber sig på at sikre, at investo-
rerne til enhver tid får det højest mulige 
risikovægtede afkast. Der udarbejdes 
derfor detaljerede beregninger af, hvor-
dan de enkelte solcelleparkers budgetter 
påvirkes af eventuelle ændringer i de væ-
sentligste antagelser og parametre. Ho-
vedelementerne i NSE's følsomhedsana-
lyser er: 
 
• ÆÆnnddrriinnggeerr  ii  oommssæættnniinnggeenn    

Kan fx skyldes lavere end forventet 
solindstråling.  
 

• DDeeggrraaddeerriinngg  aaff  ssoollppaanneelleerr    
Højere grad af degradering end anta-
get sænker den forventede produk-
tion. 

• IInnffllaattiioonn   
Kan påvirke både udgifter og subsi-
dier, i det omfang disse er inflations-
reguleret.  

• ÆÆnnddrriinnggeerr  ii  eellpprriisseerrnnee 
Afhængigt af i hvor høj grad solcelle-
parkens indtægter kommer fra enten 
subsidier eller salg af elektricitet på 
markedsvilkår. Der anvendes professi-
onelle elprisprognoser, og følsomhe-
den af forskellige scenarier evalueres.  

• ÆÆnnddrriinnggeerr  ii  ddrriiffttssuuddggiifftteerr  
Dækker risikoen for uforudsete udgif-
ter samt effekten af omkostningsopti-
mering. 

 
Generelt er afkastet på en solcellepark 
meget stabilt, og udsvingene i forventet 
afkast er ikke større end +/- 1%-point på 
de fleste parametre i tilfælde af en æn-
dring på 5% i hver enkelt variabel, med af-
kast 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 i højere grad er baseret på 
salg af strøm på markedsvilkår, vil øge el-
prisfølsomheden over tid. Følsomheds-
analysen af den portefølje, der ejes ved 
udgangen af 2020, viser, at hvis den år-
lige elpris er 5% lavere end forventet fra 
2021 og frem, vil den umiddelbare effekt 
på aktiekursen være -3,3%.  

 
  

Følsomhedsanalyse på porteføljens værdi pr. 31/12 2020 
 
 

FØLSOMHEDSPARAMETER  ÆNDRING  
EFFEKT PÅ 

PORTEFØLJE VÆRDI 
 EFFEKT PÅ IRR 3) 

Ændring i elprisen 
(€/MWh) 

 
+ 5% ift. 2021 niveauet 1) 
– 5% ift. 2021 niveauet 1) 

 
+ 3,3% 
- 3,3% 

 
+ 0,3% 
- 0,3% 

Ændring i produktionen 
(MWh) 

 
+ 1% ift. budget 2021 1) 
– 1% ift. budget 2021 1) 

 
+ 2,0% 
- 2,0% 

 
+ 0,2% 
- 0,2% 

Ændring i driftsomk. 
(€) 

 
+ 5% ift. 2021 niveauet 2) 
– 5% ift. 2021 niveauet 2) 

 
- 1,8% 
+ 1,8% 

 
- 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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DRIFT AF SOLCELLEPARKER 
Som tidligere år var driften af solcellepar-
kerne generelt også meget tilfredsstil-
lende i 2020. Produktionen oversteg bud-
gettet med 2,7% på porteføljeniveau.  
 
Drift og vedligeholdelse af solcellepar-
kerne håndteres af lokale partnere for at 
sikre den højest mulige produktivitet ift. 
vedligeholdelse og overvågning af par-
kerne, men den overordnede ledelse va-
retages i København af NSM.  
 
Det tekniske NSM-team analyserer og 
rapporterer hvert år om solcelleparkens 
effektivitet, som måles i nøgletallet »per-
formance ratio« (PR), og de rapporterer 
også regelmæssigt i forhold til solindstrå-
lingen sammenlignet med budgettet.  
Hvor PR viser forholdet mellem den fakti-
ske solindstråling, der omdannes til elek-
tricitet, viser indstrålingen, hvor mange 
solskinstimer solcelleparkerne får. I 2020 
blev den realiserede PR næsten 0,7% hø-
jere end 2019. 
 
PR er steget på grund af store forbedrin-
ger af to polske projekter og de betyde-
lige forbedringer, der er foretaget mellem 
2019 og 2020 på projekter i Italien og del-
vis også i Belgien. Fald i ydeevne var ho-
vedsageligt fra høje temperaturer i Frank-
rig (hvilket sænker modulernes effektivi-
tet), kraftigere end forventet snefald i 
flere lande samt vores teknikernes mang-
lende tilstedeværelse på grund af COVID-
19-begrænsninger, så hovedsagelig årsa-
ger ude af kontrol med det tekniske team. 
 
 

Yderligere tekniske forbedringer er ved at 
blive vurderet og forventes gennemført i 
2021. 
Vi oplevede indstråling i 2020, der var 
bedre end budgetteret og lå over ni-
veauet for 2016-2019. Antallet af eks-
treme klimaforandringer stiger og skaber 
udfordringer med hensyn til at kunne for-
udsige indstråling og temperaturværdier. 
 
Kun Portugal og Spanien var kendetegnet 
ved solindstråling under normalen, efter-
som at solcelleparkerne producerede un-
der budget. Nordeuropa oplevede på den 
anden side en sommer, der lå over gen-
nemsnittet, og parkerne i denne del af Eu-
ropa producerede derfor et godt stykke 
over budgettet. 
 
Der har ikke været nogen forsikringssager 
i 2020. Produktionen blev ikke påvirket 
negativt af nogen større begivenheder. 
 
Grundet COVID-19 kunne NSM's tekniske 
team ikke besøge alle 90 solcelleparker i 
porteføljen, men takket været hjælp fra 
lokale partnere var teamet i stand til at 
sikre problemfri drift, samtidig med at de 
kontrollerede det udførte arbejde og 
planlagde fremtidige forbedringer. 
 
Tabellen på side 28 viser produktionsafvi-
gelserne i forhold til de oprindelige inve-
steringsbudgetter for alle solcelleparker. 
Den samlede produktion af solcelleparker 
lå 3,1% over det oprindelige investerings-
budget for 2020, og der er i alle ejerskabs 
år opnået et gennemsnitligt plus på 2,5% 
pr. år. 
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Realiseret produktion ift. budgettet 
Oprindeligt investeringsbudget = indeks 100 
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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          104 

2016 111  101  98  103  103  101        102 

2017 108  108  103  103  100  102  100      102 

2018 125  100  90  106  103  95  89  106    103 

2019 123  98  96  104  106  106  93  99  100  101 

2020 122  93  102  108  109  105  90  104  105  103 

I alt* 116  98  98  105  103  104  93  102  103  102 

 
*Akkumuleret produktionsindeks i NSE’s ejerperiode  
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Portefølje 
NSE ejer i øjeblikket 90 solcelleparker i 9 
forskellige europæiske lande. I 2020 pro-
ducerede parkerne nok elektricitet til at 
forsyne 0,5% af hele Danmarks årlige el-
forbrug. 
 
Den første solcellepark i porteføljen blev 
købt i Tyskland i 2010. Efterfølgende er 
der foretaget investeringer i solcellepar-
ker i otte andre lande: Spanien, Italien, 
Belgien, England, Frankrig, Portugal, Po-
len og Danmark.  
 
Den geografiske fordeling af solcellepar-
ker efter størrelse og andel af virksomhe-
dens aktiver, målt på dagsværdi, fremgår 
af porteføljeoversigten på side 30-31.  
 
Økonomisk set har solcelleparkerne en 
høj EBITDA-margin, som for hele porte-
føljen ligger på ca. 80%. Fordelingen af 
virksomhedens aktiver efter dagsværdi 
viser følgende: 
 
• De største lande i porteføljen er Belgien 

og Spanien, som hver tegner sig for 
24% af porteføljens værdi. 

• Polen tegner sig for 13,5% med ekspo-
nering i zloty (PLN).  

• Italiens andel er 13%. 
• Danmark og Storbritannien tegner sig 

hver især for ca. 7% af porteføljen – 
Storbritannien med en eksponering i 
sterling pund (GBP). 

 

Samlet set ligger valutaeksponeringen 
ved udgangen af 2020 inden for ram-
merne af selskabets valutapolitik, da mak-
simum 1/3 vedrører andre valutaer end 
EUR eller DKK. 
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LAND JORD- 
BASERET 

MWp 

TAG- 
BASERET 

MWp 

Belgien - 32,3 

Italien 4,0 13,9 

Polen 25,8 - 

England 13,2 - 

Spanien 14,6 - 

Danmark 31,7 - 

Frankrig 26,8 - 

Portugal 2,3 - 

Tyskland 1,0 - 

I alt 119,4 46,2 

Page  30 Årsrapport 2020 Chapter  02  

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

OMSÆTNING 
20201) 

TDKK 

EBITDA1)2) 

TDKK 

EBITDA-
MARGIN 1) 2) 

%% 

OMSÆTNING 
FRA ELSALG 

20201) 

TDKK 

ELSALGS- 
ANDEL AF OM-

SÆTNINGEN  
20201) 

ANDEL AF 
DAGSVÆRDI 

31/12/20203) 

88.297 71.893 81% 6.064 7% 24% 

40.968 31.663 77% 5.865 14% 14% 

19.638 12.360 63% - 51% 13% 

13.172 10.654 81% 4.643 35% 6% 

62.856 48.224 76% - 0% 24% 

9.119 7.100 122% 4.980 55% 8% 

33.182 27.528 83% - 0% 7% 

5.811 5.021 86% - 0% 3% 

2.310 2.026 88% 199 0% 1% 

275.352 216.467 81% 21.751 9% 100% 
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LEDELSE 
Nordic Solar Energy er en alternativ investe-
ringsfond, som varetages af forvalteren af 
den alternative investeringsfond (FAIF'en), 
Nordic Solar Management A/S. Administra-
tionsselskabet reguleres af Finanstilsynet 
og følger FAIF-loven. 
 
Nordic Solar Energys bestyrelse sikrer og 
kontrollerer, at administrationsselskabet 
følger selskabets investeringspolitik. Ud 
over den almindelige rapportering om drift 
og investeringer modtager bestyrelsen 
kvartalsvis rapportering fra administrations-
selskabet om compliance og risikostyring.  
 
Investeringsstrategi og -politik 
NSE’s vækst og værdiskabelse er baseret 
på følgende investeringspolitik og -strategi: 
 
• Der foretages kun investeringer i solcel-

leparker, der er i drift. Når selskabet kø-
ber nøglefærdige projekter, kan det 
ikke frigive større betalinger, før projek-
tet er operationelt.  

• Investeringerne skal have et attraktivt 
afkast, der afspejler markedsafkast og 
den individuelle projektrisikoprofil. In-
vesteringsafkastet måles som IRR. De 
forventede investeringsafkast tilpasses 
efter markedet og efter andre faktorer, 
såsom graden af markedsrisiko for el-
priser i budgettet. 

• Investeringsområdet er EU og Storbri-
tannien. Investeringen i et enkelt EU-
land må ikke overstige 33% af den sam-
lede portefølje. Bestyrelsen kan midler-
tidigt afvige fra dette maksimum, hvis 
andelen forventes at blive reduceret ef-
terfølgende. 

• Målet er, at minimum 67% af alle inve-
steringer foretages i EUR eller DKK. 

•  Bestyrelsen kan også i en periode 
vælge midlertidigt at afvige fra dette 
mål.  

• Koncernens samlede egenkapital (eksklu-
sive effekten af sikringsinstrumenter) og 
investorlån udgør mindst 20% af den sam-
lede balancesum efter finansiering af alle 
projekter, inklusive gæld på holdingniveau. 

• Mindst 50% af koncernens finansiering skal 
være til en fast rente. 

• Der kan foretages rentesikring med fast-
forrentede lån eller en kombination af vari-
abelt forrentede lån og renteswap (eller til-
svarende instrument), der svarer til lånet 
med variabel rente. 

 
Risikostyring 
Selskabets risikostyring håndteres af ad-
ministrationsselskabet. Risikostyrings-
funktionen er en selvstændig funktion, 
som refererer direkte til administrations-
selskabets bestyrelse. 
 
Porteføljens udvikling følges nøje, og før 
der træffes en investeringsbeslutning, 
kontrolleres de definerede risikoområder 
og investeringspolitikken. Administrati-
onsselskabets risikostyringsfunktion rap-
porterer kvartalsvist til både administrati-
onsselskabets og Nordic Solar Energys 
bestyrelse. 
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Christian har en solid finansiel baggrund. Han er uddannet aktuar fra Københavns Universitet 
og har haft en lang karriere inden for forsikrings- og pensionsbranchen. Han har været ansat i 
Topdanmark siden 1996-2018, fra 1998 som administrerende direktør for Topdanmark Life 
Insurance, og i perioden 2009-2018 var han CEO for Topdanmark.  
 
Christian fokuserer nu på bestyrelsesposter og har indtil 2021 været bestyrelsesmedlem i 
Danske Bank A/S. Christian er i dag bestyrelsesmedlem i Royal Unibrew A/S og Ambu A/S 
samt bestyrelsesformand i Nordic Solar Energy A/S og Nordic Solar Global A/S. 
 

Christian er investor i begge Nordic Solar-selskaber. 

Marinus har over 20 års erfaring fra solenergiindustrien, fx fra Shell Solar, og er grundlægger 
af og direktør for Onestone Solar Holding BV i Holland samt administrerende direktør for Libra 
Cleantech Projects BV.  Ud over at have dybdegående viden om solcelleproduktion og salg 
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 administrations-
selskabet Nordic Solar Management, som står for den daglige drift af 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 begge Nordic Solar-selskaber. 

Christian Sagild 
Bestyrelsesformand 
 

Marinus Boogert 
Næstformand 
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Per er civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, og i 1981 grundlagde han Thrane & Thrane 
med sin bror. Per var administrerende direktør for Thrane & Thrane, der blev børsnoteret på 
NASDAQ, OMX i 2001. Virksomheden er verdensførende inden for satellitkommunikationsudstyr 
og har 600 medarbejdere og en omsætning på EUR 161 mio. 
 
Per har bestyrelsesposter i bl.a. BB Electronics A/S, Nordic Solar Global A/S, Nordic Solar Energy 
A/S, og han er bestyrelsesformand i Gentofte Kommunes Havne.  
 
Per var blandt de første investorer i Nordic Solar Energy A/S og Nordic Solar GLobal A/S. 

Iben er advokat fra Københavns Universitet med møderet for landsretten og desuden medlem 
af Advokatnævnet. Iben har været ekstern lektor, lektor og eksaminator ved Københavns 
Universitet og Advokatnævnet. 
 
Ud over at være stifter af Byggesocietets Solenergiudvalg og advokat for virksomheder i 
solcelleindustrien har Iben også grundlagt Winsløw Advokatfirma i København med ekspertise 
inden for ejendomshandel, erhvervsleasing og ejendomsudvikling. Iben er investor i Nordic Solar 
Global A/S. 
 
Iben er formand for bestyrelsen i Zeso Arkitekter A/S, Zeso Alliance A/S, Winsløw Advokat- 
partnerselskab og Winlaw Advokatanpartselskab, og hun er bestyrelsesmedlem i Core Bolig VI, 
WindSpace A/S, Nordic Solar Global A/S og Nordic Solar Energy A/S.  

Per Thrane 
Bestyrelsesmedlem 
 

Iben Mai Winsløw 
Bestyrelsesmedlem 
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Frank er Bankuddannet og Exam. Erhvervsassurandør fra Academy of Insurance (FOAK, ni-
veau 5, HD). Frank er CEO og medejer af IQ Energy Nordic. IQ Energy Nordic leverer »Energy 
Management Systems« til virksomheder i hele Norden. 
 
Frank har arbejdet 14 år i rekrutteringsbranchen, blandt andet som CEO i Institut for Karriere-
udvikling, som Direktør og seniorpartner i Signium International, samt som Nordisk Direktør 
for Stepstone. Frank var tidligere ansat i den finansielle sektor i forskellige lederstillinger og 
har været bestyrelsesmedlem, herunder bestyrelsesformand, i flere danske organisationer og 
virksomheder. 
 
I dag er Frank bestyrelsesmedlem i Nordic Solar Global A/S og Nordic Solar Energy A/S og 
han er medlem af VL-gruppe 10 i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL). 
 
Frank er investor i Nordic Solar Energy A/S.. 

Nikolaj har mere end 20 års erfaring med investering og med virksomhedsledelse og -drift i 
kraft af sit arbejde for AT Kearney, IC Companys, VELUX Gruppen og SR Private Brands. 
 
Nikolaj har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet og har i de sidste 16 år for-
valtet investeringsselskaber. I 2010 grundlagde Nikolaj Nordic Solar Energy, 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 og administrationsselskabet. 
 
Nikolaj er tidligere bestyrelsesmedlem i Semler Gruppen, Dulong Fine Jewelry A/S og Unid-
rain, og har tidligere været bestyrelsesformand for Nørrebro Bryghus og Ticket to Heaven.  
 
Nikolaj er investor i Nordic Solar Energy A/S og Nordic Solar Global A/S. 

Nikolaj Holtet Hoff 
CEO 
 

Frank Schyberg 
Bestyrelsesmedlem 
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KONSOLIDERET 
RESULTATOPGØRELSE 
Alle beløb er i tDKK 

KONSOLIDERET OPGØRELSE 
AF TOTALINDKOMST 
Alle beløb er i tDKK 

 
  

Koncernregnskab 

  
2020   2019 

        

Nettoomsætning 237.375   215.558 

Direkte omkostninger -26.500   -23.929 

Andre driftsindtægter 1.877   1.371 

Andre eksterne omkostninger -20.741   -15.921 

Bruttoresultat 192.011   177.079 

Personaleomkostninger -999   -1.181 

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 191.012   175.898 

Af- og nedskrivninger -121.815   -108.196 

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomhe-
der 0   268 

Resultat af primær drift (EBIT) 69.197   67.970 

Finansielle indtægter 626   1.118 

Finansielle omkostninger -59.406   -51.003 

Resultat før skat 10.417   18.085 

Skat af årets resultat -9.715   -2.079 

ÅRETS RESULTAT 702   16.006 

      0 

Fordeles således:       

Nordic Solar Energy A/S andel -490   14.903 

Minoritetsinteresseres andel 1.192   1.103 

  702   16.006 

 

  2020   2019 

        

ÅRETS RESULTAT 702   16.006 

Bevægelser der er eller efterfølgende kan blive klassi-
ficeret til resultatopgørelsen       
Valutakursdifferencer ved omregning af datterselska-
ber (netto) -5.401   1.959 

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi -7.622   -10.691 

Skat af anden totalindkomst 1.048   3.554 

Anden totalindkomst for perioden -11.975   -5.178 

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR PERIODEN -11.273   10.828 

        

Fordeles således:       

Nordic Solar Energy A/S andel -12.070   10.522 

Minoritetsinteresseres andel 797   306 

  -11.273   10.828 

 

http://www.nordicsolar.eu


Side  40 Årsrapport 2020 Kapitel  03 
 

KONSOLIDERET BALANCE 
 Alle beløb er i tDKK 

 

 

 

 
Alle beløb er i tDKK 

 
 

  2020   2019 

AKTIVER       

Materielle anlægsaktiver 2.149.623   1.676.702 

Finansielle aktiver 4.835   224 

Udskudt skatteaktiv 83.105   24.674 

Langfristede aktiver 2.237.563   1.701.600 

Tilgodehavender fra salg 9.588   6.809 

Andre tilgodehavender 45.601   32.455 

Periodeafgrænsningsposter 6.631   4.187 

Likvide beholdninger 251.743   174.248 

Kortfristede aktiver 313.563   217.699 

AKTIVER I ALT 2.551.126   1.919.299 

 

  2020   2019 

PASSIVER       

Selskabskapital 172.189   144.054 

Reserve for valutakursreguleringer -4.470   946 

Reserve for reguleringer af sikringsinstrumenter -24.687   -18.528 

Overført resultat 453.473   391.915 

Forslået udbytte for regnskabsåret 38.429   35.566 

Egenkapital henført til moderselskabets aktionærer 634.934   553.953 

Minoritetsinteressers andel af egenkapitalen -357   38 

Total egenkapital 634.577   553.991 

Lån 1.473.364   1.110.139 

Hensatte forpligtelser 40.029   39.291 

Anden gæld 188.321   42.240 

Hensættelse til udskudt skat 9.387   8.717 

Udskudte indtægter 1.736   1.900 

Langfristede gældsforpligtelser 1.712.837   1.202.287 

Lån 149.119   131.187 

Leverandør af varer og tjenesteydelser 16.234   12.382 

Selskabsskat 4.060   5.006 

Anden gæld 34.299   14.446 

Kortfristede gældsforpligtelser 203.712   163.021 

Gældsforpligtelser i alt 1.916.549   1.365.308 

PASSIVER I ALT 2.551.126   1.919.299 
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KONSOLIDERET EGENKAPITALOPGØRELSE 
Alle beløb er i tDKK 
    Selskabs- 

kapital 

 

Reserve for 
valutakursre-

guleringer 

 Reserve for 
reguleringer 
af sikringsin-
strumenter 

 

Overført  
resultat 

 Foreslået  
udbytte 

 Egenkapital 
henført til 

moderselska-
bets aktio-

nærer 

 

Minoritetsin-
teressers an-
del af egen-

kapitalen 

 

Egenkapital i 
alt 

EGENKAPITAL 1 JANUAR 2019   123.774 
 

-1.035 
 

-12.166 
 

348.764 
 

19.452 
 

478.789 
 

231 
 

479.020 

Årets resultat   0 
 

0 
 

0 
 

-20.663 
 

35.566 
 

14.903 
 

1.103 
 

16.006 

Valutakursforskelle vedrørende datterselskaber i en 
anden valuta   

0 
 

1.981 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1.981 
 

-22 
 

1.959 

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi   0 
 

0 
 

-9.394 
 

0 
 

0 
 

-9.394 
 

-1.297 
 

-10.691 

Skat af anden totalindkomst   0 
 

0 
 

3.032 
 

0 
 

0 
 

3.032 
 

522 
 

3.554 

Totalindkomstopgørelse for perioden   0 
 

1.981 
 

-6.362 
 

-20.663 
 

35.566 
 

10.522 
 

306 
 

10.828 

Transaktioner med ejere i deres egenskab af ejere   
               

Kapitalforhøjelser inklusive omkostninger   20.280 
 

0 
 

0 
 

63.732 
 

0 
 

84.012 
 

0 
 

84.012 

Regulering af aktiebaseret vederelæggelse   0 
 

0 
 

0 
 

864 
 

0 
 

864 
 

0 
 

864 

Køb af egne kapitalandele   0 
 

0 
 

0 
 

-11.853 
 

0 
 

-11.853 
 

0 
 

-11.853 

Salg af egne kapitalandele   0 
 

0 
 

0 
 

11.071 
 

0 
 

11.071 
 

0 
 

11.071 

Betal udbytte   0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

-19.452 
 

-19.452 
 

-611 
 

-20.063 

Tilgang minoritetsinteresser   0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

112 
 

112 

EGENKAPITAL 31 DECEMBER 2019   144.054 
 

946 
 

-18.528 
 

391.915 
 

35.566 
 

553.953 
 

38 
 

553.991 

Årets resultat   0 
 

0 
 

0 
 

-38.919 
 

38.429 
 

-490 
 

1.192 
 

702 

Valutakursforskelle vedrørende datterselskaber i en 
anden valuta   

0 
 

-5.416 
 

0 
 

0 
 

0 
 

-5.416 
 

15 
 

-5.401 

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi   0 
 

0 
 

-7.048 
 

0 
 

0 
 

-7.048 
 

-574 
 

-7.622 

Skat af anden totalindkomst   0 
 

0 
 

889 
 

0 
 

0 
 

889 
 

159 
 

1.048 

Totalindkomstopgørelse for perioden   0 
 

-5.416 
 

-6.159 
 

-38.919 
 

38.429 
 

-12.065 
 

792 
 

-11.273 

Transaktioner med ejere i deres egenskab af ejere   
               

Kapitalforhøjelser inklusive omkostninger   28.135 
 

0 
 

0 
 

96.901 
 

0 
 

125.036 
 

0 
 

125.036 

Regulering af aktiebaseret vederelæggelse   0 
 

0 
 

0 
 

2.398 
 

0 
 

2.398 
 

0 
 

2.398 

Modtaget udbytte af egne aktier   0 
 

0 
 

0 
 

400 
 

0 
 

400 
 

0 
 

400 

Køb af egne kapitalandele   0 
 

0 
 

0 
 

-12.650 
 

0 
 

-12.650 
 

0 
 

-12.650 

Salg af egne kapitalandele 15 0 
 

0 
 

0 
 

13.368 
 

0 
 

13.368 
 

0 
 

13.368 

Betal udbytte   0 
 

0 
 

0 
 

60 
 

-35.566 
 

-35.506 
 

-1.187 
 

-36.693 

EGENKAPITAL 31 DECEMBER 2020   172.189 
 

-4.470 
 

-24.687 
 

453.473 
 

38.429 
 

634.934 
 

-357 
 

634.577 
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KONSOLIDERET PENGESTRØMSOPGØRELSE 
Alle beløb er i tDKK 

  2020   2019 

        

Resultat af primær drift (EBIT) 69.198   67.970 

Af- og nedskrivninger 121.815   108.196 

Aktiebaseret vederlæggelse 2.399   864 

Indtægter fra kapitalandele i associerede virksomheder 0   -268 

Ændringer i arbejdskapital 18.057   17.075 

Pengestrømme fra ordinære aktiviteter 211.469   193.838 

Finansielle indtægter modtaget 626   618 

Finansielle omkostninger betalt -46.555   -46.332 

Betalt selskabsskat -8.150   -4.098 

Pengestrømme fra driftsaktiviteter 157.389   144.027 

Investeringer i solparker -138.503   -94.094 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -138.503   -94.094 

Optagelse af lån 255.118   116.913 

Tilbagebetaling af lån -121.338   -66.417 

Tilbagebetaling af lån fra associerede virksomheder 0   1.855 

Tilbagebetaling på leasing gæld -34.896   -32.259 

Omkostninger ved kapitalforhøjelser -1.940   -2.242 

Betalt udbytte -35.504   -19.452 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 61.440   -1.602 

        

Årets nettopengestrøm 80.326   48.332 

Likvider ved periodens begyndelse 174.248   125.287 

Kursreguleringer på likvider -2.831   630 

LIKVIDER VED PERIODENS SLUTNING 251.743   174.248 
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Selskabsoplysinger 
Nordic Solar Energy A/S 
Strandvejen 102E 3. sal 
2900 Hellerup 
CVR No. 33 36 70 23 

 

BESTYRELSE 
Christian Sagild, Chairman 
Marinus Boogert, Deputy Chairman 
Per Thrane 
Iben Mai Winsløw 
Frank Schyberg 

 
DIREKTION 
Nikolaj Holtet Hoff, Managing Director  

REVISION 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 

Regnskabsår: 

Stiftet : 

Hjemsted : 

1. januar - 31. december 2020 

8. december 2010 

Gentofte 

    

 

Juridisk koncernstruktur 
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Direktionen og bestyrelsen har behand-
let og godkendt årsrapporten for Nordic  
Solar Energy A/S for regnskabsåret  
1. januar 2020 - 31. december 2020.  
 
Årsrapporten for koncernen er udarbej-
det i overensstemmelse med IFRS som 
vedtaget af EU og yderligere krav i års-
regnskabsloven, og årsrapporten for mo-
derselskabet er udarbejdet i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Efter 
vores opfattelse giver det konsoliderede 
regnskab såvel som moderselskabets 
regnskab et retvisende og balanceret bil-
lede af den finansielle position ved 31. de-
cember 2020 for koncernen og moder-
selskabet, og af resultatet for koncernens 
og moderselskabets drift og konsolide-
rede pengestrømme for regnskabsåret 
1. januar 2020 - 31. december 2020. 
 
Efter vores opfattelse indeholder ledel-
sesberetningen en retvisende redegø-
relse for de forhold, beretningen om-
handler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsam-
lingens godkendelse. 
 
Hellerup, 14. april 2021. 
 
 
  

Ledelses-
påtegning 
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PER THRANE  FRANK SCHYBERG  CHRISTIAN SAGILD  IBEN MAI WINSLØW  MARINUS BOOGERT  NIKOLAJ HOLTET HOFF 
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Miljømærket tryksag
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