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Halvårsrapporten præsenterer 
udviklingen i det fusionerede 
Nordic Solar A/S.

Separate tal for Nordic Solar Ener-
gy A/S, Nordic Solar Global A/S og 
Nordic Solar Management A/S er 
præsenteret, som ikke fusionere-
de selskaber i bilag 1-3.

For at skabe grundlag for frem-
tidig sammenligning er halvårs-
regnskabet for Nordic Solar A/S 
præsenteret, som var selskaber-
ne fusioneret pr. 1. januar 2021.

Halvårsregnskabet er urevideret 
men godkendt af bestyrelsen.
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Ledelsesberetning
Fusion, vækst og afkast

Fusionen af de tre Nordic Solar- 
selskaber fyldte meget i første 
halvår, men den underliggende 
drift i de enkelte selskaber fort-
satte med fuld styrke, og grund-
læggende var afkastet, udviklin-
gen og væksten i første halvår 
2021 meget tilfredsstillende.

De operationelle aktiviteter i det 
tidligere Nordic Solar Energy A/S 
afsluttede i første halvår delvist 
købet af en 16,8 MWp-portefølje i 
Polen og der blev samtidigt købt 
og mellemfinansieret en 27,5 
MWp-stor solpark i Portugal, der 
blev tilsluttet elnettet i juni 2021. 

I alt fik selskabet således lagt 
44,3 MWp til driftsporteføljen. I 
alt har Nordic Solar A/S nu 326 
MWp-solparker i drift eller under 
opførelse. 

Driften i de operationelle solpar-
ker har i første halvår primært 
været påvirket af vejret, der har 
artet sig stort set som forven-
tet. Produktionen målt på kWh 
var -0,3% i forhold til budgettet. 
Til gengæld har de kraftigt sti-
gende elpriser påvirket omsæt-
ningen positivt. Det fusionerede 
selskab har cirka 10% af salget fra 
variable elpriser, og selskabet var 
cirka DKK 4 mio. foran budgettet 
målt på omsætning.  

*Afkast for Nordic Solar Energy A/S

 
  9,8 %

i gennemsnitligt årligt 
afkast de seneste 6 år*  
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Inklusiv opskrivningen af selskabets 
værdi i forbindelse med fusionen 
blev afkastet i første halvår for de to 
selskaber henholdsvis 8,9% i Nordic 
Solar Energy og 18,1% for Nordic Solar 
Global.  

Det tidligere Nordic Solar Global A/S 
lykkedes med at sikre flere udvik-
lingsprojekter til porteføljen med 
investeringer i både Danmark (122 
MWp), Grækenland (305 MWp) og 
efter halvårsskiftet også i Italien (113 
MWp). 

Således øgede selskabet den samle-
de pipeline af udviklingsprojekter til 
845,5 MWp, der forventes færdigud-
viklet, byggemodnet og konstrueret 
de kommende år. 

På byggesiden blev der arbejdet in-
tenst i Polen og Portugal, hvor en 
stor del af byggeriet blev færdiggjort 
på henholdsvis en 37 MWp-stor por-
tefølje i Polen og en 48,5 MWp-stor 
solpark i Portugal. Det lykkedes sam-

tidig at underskrive selskabets første 
10-årige strømsalgsaftale i det portu-
gisiske projekt og at sikre bankfinan-
sieringen af det samme byggepro-
jekt.  
 
I Polen blev det meste af arbejdet 
med at forhandle bankfinansierin-
gen af byggeprojektet på plads også 
gennemført.

På kapitalsiden blev væksten del-
vis finansieret gennem kapitaludvi-
delser, der samlet set i Nordic Solar 
Energy og Nordic Solar Global blev 
på DKK 272 mio. i første halvår. 

Antallet af aktionærer efter fusionen 
er i dag præcis 515, og tallet stiger 
støt med flere nye investorer, der har 
givet investeringstilsagn og nu ven-
ter på, at deres tilsagn trækkes til 
nye investeringer.  

*Kilde: Solar Power Europe, Global Market Outlook

 
  25 %

af hele elproduktionen i 
Danmark vil komme fra 

solenergi i 2030*  
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Fusionen betyder ny regnskabsstruktur

Fusionen blev gennemført med det 
tidligere Nordic Solar Energy A/S 
som det fortsættende selskab. På 
grund af gældende regnskabsregler 
betyder det, at nettoaktiver i Nordic 
Solar Management A/S og Nordic 
Solar Global A/S værdiansættes til 
markedsværdi pr. fusionstidspunk-
tet. Følgelig øges værdien af   de sol-
parker, der tidligere var ejet af Nordic 
Solar Global A/S, med cirka DKK 165 
mio., og en goodwill på cirka DKK 
335 mio. vedrørende aktiviteterne i 
det tidligere managementselskab er 
ligeledes med på balancen.

I resultatopgørelsen får fusionen den 
væsentlige effekt, at alle omkostnin-
ger i managementselskabet bliver 
omkostninger i det fælles selskab. 
Samtidig forsvinder den omsætning, 
managementselskabet tidligere fak-
turerede de to investeringsselskaber, 
og som tidligere blev lagt i balancen 
som en del af anskaffelsesomkost-
ningerne på solprojekterne. 

Det betyder en reduktion af det 
regnskabsmæssige resultat, uanset 
at de samlede pengestrømme er 
uændrede, og det samlede forven-
tede afkast til aktionærerne er uæn-
dret til en anelse højere.

*Kilde: Analyse fra energi- og klimatænketanken Ember.

 
  10 %

af elforbruget i EU blev 
dækket af solenergi i 

sommeren 2021*  
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Nordic Solar A/S 
Resultatopgørelse Omsætning

Omsætningen for første halvår 2021 udgør DKK 161 mio., heraf 
relaterer 94% sig til aktiviteten, som kan henføres til Nordic So-
lar Energy A/S. De resterende 6% relateres til aktiviteten, som 
frem til fusionstidspunktet hørte til i Nordic Solar Global A/S. 

Omkostninger

Udviklingen i omkostningerne følger udviklingen i aktiviteten. 
I andre omkostninger og personaleomkostninger er samlet 
indregnet DKK 12 mio., som kan henføres til fusionen.

Resultat før minoriteter

Resultat før minoriteter for første halvår 2021 udgør DKK -0,6 
mio. i den fusionerede enhed. Heraf er resultatet påvirket ne-
gativt med cirka DKK 12 mio. grundet fusionen. Derudover be-
tyder fusionen med managementselskabet netto en negativ 
effekt på DKK 11 mio., idet omsætning elimineres i den fusio-
nerede enhed, som tidligere nævnt. Yderligere betyder fusio-
nen med Nordic Solar Global A/S, at omkostninger til parker 
under opførelse påvirker resultatet negativt. 

Resultatopgørelse koncern Realiseret Forventet

2020(1.000 DKK) H1 2021 H1 2020 % 2021E %

Omsætning 161.466 130.177 24% 318.222 252.183 26%

Andre indtægter 1.605 555 189% 1.896 3.934 -52%

Direkte omkostninger -18.510 -13.027 42% -32.865 -31.185 5%
Andre omkostninger -12.994 -10.007 30% -25.012 -23.579 6%
Personaleomkostninger -22.455 -11.156 101% -45.273 -28.683 58%
Omkostninger i alt -53.959 -34.190 58% -103.150 -83.447 24%

EBITDA 109.112 96.542 13% 216.968 172.670 26%

Afskrivninger -76.276 -58.371 31% -159.979 -112.130 43%
EBIT 32.836 38.171 -14% 56.989 60.540 -6%

Finansielle poster -33.462 -28.001 20% -71.729 -75.320 -5%
Resultat før minoriteter -626 10.170 -106% -14.740 -14.780 -0%

Minoritetsandele -916 -1.075 -15% -827 -1.192 -31%
Resultat før skat -1.542 9.095 -117% -15.567 -15.972 -3%
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Nordic Solar A/S 
Balance og likviditet Balance

Det fusionerede selskab har en samlet balance på DKK 4 mia. 
fordelt med en egenkapital på DKK 1,8 mia., lån for DKK 1,8 
mia. og øvrige forpligtelser på DKK 374 mio.  Der er i første 
halvår investeret DKK 328 mio. i nye solparker, og de samlede 
anlægsaktiver steg således til 3,4 mia. 

Likviditet

Koncernens frie likviditet er for 2021 estimeret til DKK 33,4 mio. 
Likviditeten er ligesom resultatopgørelsen påvirket negativt af 
DKK 12 mio. i fusionsomkostninger samt negativ drift i de sol-
parker, der er under opførelse. Likviditeten er uændret stærk 
og positiv i de operative solparker. Der planlægges fortsat ud-
betaling af udbytte svarende til de positive pengestrømme fra  
de operationelle selskaber.

Aktionærerne

Per 30. juni er der samlet udstedt 16.185.936 aktier, inklusive 
aktier henført til ombytningen i forbindelse med fusionen. 
Markedsværdien af aktierne er opgjort til cirka DKK 2,1 mia. 
ved fusionskursen på DKK 128,89 eller i gennemsnit en værdi 
af investeringen på DKK 4,1 mio. pr. aktionær.

Balance Realiseret Forventet

2020(1.000 DKK) H1 2021 H1 2020 % 2021E %
Anlægsaktiver 3.391.225 1.961.846 73% 3.364.887 2.584.390 30%
Likvide midler 342.084 280.984 22% 351.506 509.073 -31%
Andre aktiver 231.129 112.294 106% 208.447 119.052 75%

Egenkapital 1.830.504 755.356 142% 1.816.494 1.003.537 81%
Låneforpligtelser 1.760.225 1.459.634 21% 1.731.726 1.972.589 -12%
Andre forpligtelser 373.709 140.134 167% 376.620 236.389 59%
Balancesum 3.964.438 2.355.124 68% 3.924.840 3.212.515 22%

Fri likviditet fra driften Realiseret Forventet

2020(1.000 DKK) H1 2021 H1 2020 % 2021E %
Resultat før minoriteter -626 10.170 -106% -14.740 -14.780 -0%

Betalte skatter -373 -6.689 -94% -7.044 -9.189 -23%
Ikke likviditetsgenererende 
transaktioner ud over af-
skrivninger

3.487 8.879 -61% 15.727 32.609 -52%

Afskrivninger 76.276 58.371 31% 159.979 112.130 43%
Tilbagebetaling af projekt- 
relaterede lån

-60.271 -50.468 19% -120.541 -109.113 10%

Fri likviditet fra driften 18.493 20.263 -9% 33.381 11.657 186%
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Nordic Solar A/S 
Forventninger

Forventninger til året 2021 

Omsætningen for 2021 forventes at ud-
gøre DKK 318 mio., hvilket svarer til en 
vækst på 26% sammenlignet med 2020. 
Forventningerne til omsætningen for 
2021 er positivt påvirket af købet af Rixira-
ba-solparken i 2020, som nu indgår med 
et fuldt års omsætning. Købet af yderli-
gere solparker i Polen og Portugal medio 
2021 er inkluderet i forventningerne for 2. 
halvår. Derudover forventes omsætnin-
gen at være positivt påvirket af væsent-
ligt højere elpriser end i 2020, dog mod-
virkes dette delvis af lavere produktion 
end forventet, primært grundet ustabilt 
vejr i det meste af Europa i juli og august.

For helåret forventes et resultat før skat 
på DKK -16 mio. mod realiseret DKK -16 
mio. i 2020. Den manglende vækst har 
samme forklaring som halvårsresultatet, 
hvor udviklingen kan henføres til fu- 
sionsomkostninger (DKK 12 mio.), struk-

turel ændring i selskabet ved, at mana-
gementselskabets omkostninger, som 
ikke er indregnet i datterselskabernes 
regnskaber, indgår i driften (DKK 26 mio.) 
samt driftsrelaterede omkostninger hen-
ført til parker under opførelse.

Inklusiv opskrivningen af selskabets vær-
di i forbindelse med fusionen forventes 
afkastet for de tidligere selskaber for hele 
2021 at blive henholdsvis 12,9% i Nordic 
Solar Energy og 22,0% for Nordic Solar 
Global. Dette svarer til en afkastforvent-
ning i andet halvår på 5% i Nordic Solar 
A/S. 

Selskabet forventer endeligt at erhverve 
de sidste 4,5 MWp af den operationelle 
portefølje i Polen i andet halvår af 2021. 
Kort efter udgangen af første halvår 2021 
sikrede vi os yderligere et udviklingspro-
jekt på 113 MWp i Italien. 

Endvidere forventes det, at vi i løbet af 
2021 vil erhverve endnu en portefølje af 
udviklingsprojekter i Italien på cirka 255 
MWp, der skal færdigudvikles i samar-
bejde med en lokal partner. Ligeledes 
forventes kapaciteten i vores udviklings-
projekter i Danmark at blive udvidet med 
yderligere cirka 90 MWp. Der vil derud-
over muligvis blive tilføjet yderligere pro-
jekter til udviklingsporteføljen i Polen og 
Danmark i år. Udviklingen i selskabets 
samlede portefølje af solparker i drift, un-
der opførelse og under udvikling er vist 
på side 9.

På kapitalsiden har vi i øjeblikket DKK 
110 mio. klar til nye investeringer, lige-
som mulig lånoptagelse i nogle af de nye 
solparker, der er tilkøbt uden langsigtet 
bankfinansiering, forventes at sikre yder-
ligere kapital til nye investeringer og byg-
geri.
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Nordic Solar A/S 
Pipeline
Projektpipeline

Nordic Solars nuværende portefølje er illu-
streret i figuren til højre.

Nordic Solars portefølje af driftsaktiver for-
ventes med det nuværende aktivitetsniveau 
at have rundet 1 GW ved udgangen af 2025. 

Porteføljeudviklingen er et øjebliksbillede, 
og i takt med at selskabet rejser yderligere 
kapitaltilsagn, vil porteføljen kunne udbyg-
ges yderligere. 

Den eksisterende portefølje indeholder pro-
jekter i drift, der ultimo 2021 forventes at 
runde 326 MWp, når de igangværende byg-
geprojekter i Portugal og Polen afsluttes i 
løbet af efteråret. 

»Underskrevet pipeline« indeholder udvik-
lingsprojekter, hvor rettighederne er sikret, 
og der ligger en forventet tidslinje for projek-
tets gennemførelse. Estimater for, hvornår 
projekterne kan bygges, er behæftet med 

usikkerhed, da udviklingsprocesserne ikke 
kan forudsiges præcist, men projekterne har 
passeret vores tekniske, juridiske og finansiel-
le due diligence-analyser, og tidslinjen er ba-
seret på de seneste estimater.

Den viste »Ikke underskrevet pipeline« inde-
holder projekter, hvor selskabet har forhand-
let sig til eksklusivitet, og/eller due diligen-
ce-processen er i gang, og som forventes at 
blive en del af »underskrevet pipeline«.

Nordic Solars portefølje
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Bilag
Bilag 1: Nordic Solar Energy A/S

Bilag 2: Nordic Solar Global A/S

Bilag 3: Nordic Solar Management A/S

*Kilde: Solar Power Europe, Global Market Outlook

I de efterfølgende bilag præ-
senteres halvårsregnskabet for 
hver af de fusionerede enheder 
Nordic Solar Energy A/S, Nordic 
Solar Global A/S og Nordic Solar 
Management A/S.

Selskabernes halvårsregnskab 
præsenteres som var der ikke 
gennemført en fusion.

I dette halvårsregnskab med-
tages de tre bilag for at give en 
sidste mulighed for at følge den 

økonomiske udvikling i de tre 
enheder. I fremadrettede rap-
porteringer vil alene blive præ-
senteret regnskabstal for Nordic 
Solar A/S.

 
  47 %

Dansk solenergi
forventes at vokse

om året de næste 5 år*  
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Nordic Solar Energy A/S 
Resultatopgørelse

Omsætning

I første halvdel af 2021 runde-
de omsætningen DKK 150 mio. 
Sammenlignet med første halv-
år 2020 har selskabet leveret en 
omsætningsvækst på 24%, sva-
rende til DKK 30 mio. Hovedårsa-
gen til væksten er erhvervelsen 
af solcelleparker i det forløbne år. 

Samlet set var elproduktionen i 
Nordic Solar Energys solcellepar-
ker i første halvår af 2021 på 98,5 
mio. kWh, hvilket er 1% lavere 
end budget. Afvigelsen skyldes, 
at vejrforholdene i første halvår 
ikke har levet op til forventnin-
gerne. Til gengæld har elpriser-
nes himmelfart betydet, at den 
del af omsætningen, der handles 
til variable elpriser, hvilket er ca. 
10%, har givet en samlet positiv 
budgetafvigelse på cirka DKK 4 
mio.

Resultat før minoriteter

Resultat før minoriteter udgjorde 
i første halvdel af 2021 DKK 15,5 

mio. mod DKK 17,9 mio. i samme 
periode sidste år. Faldet tilskrives 
afskrivninger vedrørende Rixira-
ba samt afholdte fusionsomkost-
ninger. Derudover er resultatet 
positivt påvirket af stigningen i 
elpriserne.

Forventninger til året

Forventningerne til hele året 
omfatter kun aktiver, der ejes pr. 
30. juni 2021. Forventningerne til 
hele 2021 for det selvstændige 
Nordic Solar Energy A/S vil ikke 
blive vist fremadrettet, men ind-
gå i den samlede Nordic 
Solar-koncern. 

Nordic Solar Energys selvstæn-
dige resultat for 2021 forventes 
at blive på DKK 13 mio. på bag-
grund af de fortsat høje elpriser, 
inklusionen af et helt driftsår for 
Rixiraba-solparken, fusionsom-
kostningerne samt de to tilkøbte 
solparker i andet halvår, som ind-
går med et halvt års drift og en 
relativt dyr mellemfinansiering, 
som forventes afløst i 2022.

Bilag 1

Resultatopgørelse koncern Realiseret Forventet

(1.000 DKK) H1 2021 H1 2020 % 2021E 2020 %

Omsætning 151.112 121.471 24% 294.485 237.375 24%

Andre indtægter 161 488 -67% 161 1.877 -91%

Direkte omkostninger -14.452 -11.752 23% -26.357 -26.500 -1%
Andre omkostninger -18.083 -9.878 83% -36.275 -21.740 67%
Omkostninger i alt -32.535 -21.630 50% -62.632 -48.240 30%

EBITDA 118.738 100.329 18% 232.014 191.012 21%

Afskrivninger -71.846 -56.078 28% -150.618 -121.815 24%
EBIT 46.892 44.251 6% 81.396 69.197 18%

Finansielle poster -31.347 -26.360 19% -67.314 -58.780 15%
Resultat før minoriteter 15.545 17.891 -13% 14.082 10.417 35%

Minoritetsandele -916 -1.075 -15% -827 -1.192 -31%
Resultat før skat 14.629 16.816 -13% 13.255 9.225 44%
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Nordic Solar Energy A/S 
Balance og likviditet Balance 

Balancen udgjorde DKK 2,7 mia. i 1. halvår 2021, hvilket er en 
stigning på 39% i forhold til 1. halvår 2021. Stigningen afspejler 
købet af Rixiraba-solparken i efteråret 2020. Derudover blev 
der i 1. halvår 2021 investeret cirka DKK 118 mio. i nye solparker i 
drift.

Likviditet og udbytte 

Den frie likviditet fra driften beløber sig til DKK 31,5 mio. i før-
ste halvår af 2021, hvilket er en stigning på 25% eller DKK 6,4 
mio. i forhold til samme periode i 2020. Væksten i penge-
strømme påvirkes positivt af opkøbene af solcelleparker siden 
juni 2020. Samlet set forventes den fri likviditet for hele året 
2021 at ligge på DKK 52 mio. 

Bilag 1

Balance Realiseret Forventet

(1.000 DKK) H1 2021 H1 2020 % 2021E 2020 %
Anlægsaktiver 2.313.444 1.646.703 40% 2.234.673 2.237.563 -0%
Likvide midler 269.474 182.756 47% 289.994 251.743 15%
Andre aktiver 81.841 85.109 -4% 81.834 61.820 32%

Egenkapital 817.819 544.252 50% 813.535 634.577 28%
Låneforpligtelser 1.548.898 1.252.464 24% 1.492.014 1.622.483 -8%
Andre forpligtelser 298.042 117.852 153% 300.952 294.066 2%
Balancesum 2.664.759 1.914.568 39% 2.606.501 2.551.126 2%

Fri likviditet fra driften Realiseret Forventet

(1.000 DKK) H1 2021 H1 2020 % 2021E 2020 %
Resultat før minoriteter 15.545 17.891 -13% 14.082 10.417 35%

Betalte skatter -373 -6.689 -94% -3.688 -8.150 -55%
Ikke likviditetsgenererende 
transaktioner ud over af-
skrivninger

1.319 5.973 -78% 4.992 13.986 -64%

Afskrivninger 71.846 56.078 28% 150.618 121.815 24%
Tilbagebetaling af projekt- 
relaterede lån

-56.884 -48.167 18% -113.769 -99.592 14%

Fri likviditet henført til mi-
noritetsaktionærer

0 0 0% 0 -2.720 -100%

Fri likviditet fra driften 31.453 25.086 25% 52.235 35.756 46%
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Nordic Solar Global A/S 
Resultatopgørelse

Omsætning

I første halvdel af 2021 rundede 
omsætningen DKK 10 mio. Væk-
sten i forhold til samme periode 
sidste år skyldes, at selskabets 
første byggeprojekt på 30 MWp i 
Polen har været i drift hele 2021. 

Elproduktionen i første halvdel 
af 2021 i de operationelle solcel-
leparker har været meget til-
fredsstillende, idet den samle-
de produktion på 16,7 mio. kWh 
oversteg budgettet med 4%. 

Den positive produktionsafvigel-
se reflekteres 1:1 i omsætningen, 
idet hele den polske produktion 
afsættes til faste (inflationskor-
rigerede) priser de første 15 år 
af projektets løbetid. Udsving i 
elpriserne har således ikke haft 
indflydelse på omsætningen i 
hverken 2020 eller 2021.

Resultat før skat 

Resultat før skat udgjorde i før-
ste halvdel af 2021 DKK -5,2 mio. 

Resultatet er negativt, idet der er 
væsentlige omkostninger i bygge-
perioden for de to byggeprojekter 
i Polen og Portugal, der forventes 
tilsluttet elnettet i andet halvår af 
2021. Derudover har Global sin an-
del af fusionsomkostningerne sva-
rende til DKK 2 mio.

Forventninger til året

Forventningerne til hele året 
omfatter kun aktiver, der ejes pr. 
30. juni 2021. Selskabet forventer 
en omsætning på DKK 20 mio. 
for året og et resultat før skat på 
DKK -7 mio. Forventningerne 
indeholder omsætning for de 
nyetablerede parker i Polen og 
Portugal ud fra et estimeret til-
slutningstidspunkt, som er for-
bundet med en vis usikkerhed. 
Det negative resultat har samme 
forklaringer som resultatet på 
halvåret, der indeholder væsent-
lige omkostninger i byggeperio-
den samt fusionsomkostninger.

Bilag 2

Resultatopgørelse koncern Realiseret Forventet

(1.000 DKK) H1 2021 H1 2020 % 2021E 2020 %

Omsætning 10.354 7.241 43% 20.012 14.811 35%

Andre indtægter 1.444 67 2054% 1.735 2.041 -15%

Direkte omkostninger -2.175 -1.088 100% -3.008 -4.008 -25%
Andre omkostninger -7.574 -3.367 125% -11.572 -13.790 -16%
Omkostninger i alt -9.749 -4.455 119% -14.580 -17.798 -18%

EBITDA 2.049 2.853 -28% 7.167 -946 -857%

Afskrivninger -3.981 -2.056 94% -8.548 -3.666 133%
EBIT -1.932 797 -342% -1.381 -4.612 -70%

Finansielle poster -3.280 -1.624 102% -5.580 -3.509 59%
Resultat før minoriteter -5.212 -827 530% -6.961 -8.121 -14%

Minoritetsandele 0 0 0% 0 0 0%
Resultat før skat -5.212 -827 530% -6.961 -8.121 -14%
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Side

Nordic Solar Global A/S 
Balance og likviditet Balance

Der er i første halvår af 2021 investeret DKK 210 mio. i opførelse 
af solparker og tilkøb af nye projekter. Således voksede balan-
cen fra DKK 424 mio. ultimo 1. halvår 2020 til DKK 765 mio. i 
2021. Investeringerne blev hovedsageligt gennemført med ny 
egenkapital, og dermed steg egenkapitalen gennem kapital-
udvidelser med næsten DKK 300 mio. til 503 mio.

Likviditet og udbytte 

Den frie likviditet fra driften beløber sig til DKK -2 mio. i første 
halvår af 2021. Udviklingen i forhold til samme periode i 2020 
skyldes afholdelsen af omkostninger på byggeprojekterne i 
Polen og Portugal, som er under opførelse. Nordic Solar Global 
A/S udbetalte ikke udbytte i 2021.

Bilag 2

Balance Realiseret Forventet

(1.000 DKK) H1 2021 H1 2020 % 2021E 2020 %
Anlægsaktiver 570.859 313.407 82% 623.293 365.343 71%
Likvide midler 56.519 90.398 -37% 62.716 238.534 -74%
Andre aktiver 137.416 20.264 578% 138.949 56.693 145%

Egenkapital 502.728 202.193 149% 534.504 370.669 44%
Låneforpligtelser 206.290 208.287 -1% 234.676 161.226 46%
Andre forpligtelser 55.776 13.589 310% 55.778 128.675 -57%
Balancesum 764.794 424.069 80% 824.958 660.570 25%

Fri likviditet fra driften Realiseret Forventet

(1.000 DKK) H1 2021 H1 2020 % 2021E 2020 %
Resultat før skat -5.205 -827 530% -6.961 -8.121 -14%

Betalte skatter 0 0 0% 0 0 0%
Ikke likviditetsgenererende 
transaktioner ud over af-
skrivninger

2.168 2.906 -25% 3.390 4.968 -32%

Afskrivninger 3.981 2.056 94% 8.548 3.666 133%
Tilbagebetaling af projekt- 
relaterede lån

-3.386 -2.302 47% -6.772 -6.467 5%

Fri likviditet fra driften -2.442 1.833 -234% -1.795 -5.954 -70%
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Side

Nordic Solar Management A/S 
Resultatopgørelse Omsætning

Managementselskabet har i første halvår realiseret en om-
sætning på DKK 35 mio., hvilket er en vækst på 163% i forhold 
til første halvår 2020. Omsætningen var i overensstemmelse 
med den forventning, der blev lagt til grund for fusionen.

Omkostninger

Omkostningsudviklingen for første halvår 2021 i forhold til før-
ste halvår 2020 kan hovedsageligt henføres til investering i 
ressourcer til understøttelse af den fortsatte vækst i Nordic So-
lar A/S’ aktiviteter.

Endvidere indgår der ekstraordinære personaleomkostninger 
i første halvår 2021 på DKK 7 mio. som del af fusionen.

Resultat før skat

Resultat før skat udgjorde i første halvdel af 2021 DKK 8,3 mio. 
mod DKK 0,2 mio. i samme periode sidste år. Stigningen er 
udtryk for den indsats, der er ydet i forbindelse med investe-
ringer i nye projekter og ny pipeline samt finansiering i første 
halvdel af 2021. 

Bilag 3

Resultatopgørelse Realiseret

(1.000 DKK) H1 2021 H12020 %

Omsætning 35.439 13.470 163%

Andre indtægter 0 0 0%

Direkte omkostninger -1.883 -187 907%
Andre omkostninger -4.136 -1.701 143%
Personaleomkostninger -21.807 -11.157 95%
Omkostninger i alt -27.826 -13.045 113%

EBITDA 7.613 425 1691%

Afskrivninger -448 -237 89%
EBIT 7.165 188 3711%

Finansielle poster 1.165 -17 6952%
Resultat før minoriteter 8.330 171 4771%

Minoritetsandele 0 0 0%
Resultat før skat 8.330 171 4771%

Forventet

2021E 2020 %

68.711 49.200 40%

0 0 0%

-3.500 -671 422%
-7.876 -8.984 -12%
-42.223 -24.326 74%
-53.599 -33.981 58%

15.112 15.219 -1%

-813 -646 26%
14.299 14.573 -2%

1.165 755 54%
15.464 15.328 1%

0 0 0%
15.464 15.328 1%
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