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BESTYRELSEN
Fra venstre: Christian Dulong Hoff, Vibeke Bak Solok,
Christian Sagild, Iben Mai Winsløw og Frank Schyberg
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Nordic Solar kort fortalt

VORES
MISSION

VORES
VISION

VORES
VÆRDIER

Vi udbreder solenergi til
gavn for alle

Vi vil være det førende nordiske solenergiselskab

•
•
•
•

BESTYRELSE
Christian Sagild, formand
Vibeke Bak Solok
Christian Dulong Hoff
Iben Mai Winsløw
Frank Schyberg

DIREKTION
CEO Nikolaj Holtet Hoff
CSO Anders Søgaard-Jensen

Grundighed
Åbenhed
Ærlighed
Work-life balance

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

Regnskabsår:
Stiftet:
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1.1-31.12 2021
8. dec. 2010
Gentofte

REVISION
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
DK-2900 Hellerup
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OMSÆTNING

EBITDA

346

240

DKKm
45% stigning i omsætningen
grundet porteføljevækst og
elprisstigninger.

DKKm
EBITDA-marginen udgjorde
69,4%. EBITDA forventes at
stige med 36,7% i 2022.

SIKRET OMSÆTNING
Kontrakt med fast pris

73%

Den sikrede omsætning
forventes at falde, men forblive på over 70% i 2022.

Kapitel

NORDIC SOLAR ENERGY
Afkastet for 2021 var

16,5%

De tidligere NSEaktionærer modtog et
afkast på 16,5% i 2021.

NORDIC SOLAR GLOBAL
Afkastet for 2021 var

26,7%

De tidligere Globalaktionærer modtog et
afkast på 26,7% i 2021.

EGENKAPITAL
Målt i fair value

2,4

DKK mia.
Fair value af egenkapitalen
steg fra DKKm 850 til DKK
mia. 2,4. I 2022 forventes
fair value af egenkapitalen
at overstige DKK mia. 2,9.
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INSTALLERET KAPACITET

326

MWp
Produktionskapaciteten
steg med 66% i 2021 og
forventes at stige med 10%
i 2022.

MEDARBEJDERE
ved årets udgang

45

Nordic Solar forventer at
forøge organisationen til
mere end 60 i 2022 for at
kunne opfylde de strategiske ambitioner.
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INVESTERING 2021

780

DKKm
Vi øgede investeringerne med 10% i 2021.
Størstedelen blev brugt
på projektrettigheder og
byggeomkostninger.

ELPRODUKTION

UNDERSKREVET PIPELINE

240

+1.0

GWh
Vi leverede grøn strøm
til 64.772 europæiske
husstande.

GWp
Vi har mere end fordoblet
vores projektpipeline i 2021
og forventer at blive ved
med at øge den i 2022.

EGENKAPITAL
FREMSKAFFET

516*

DKKm
Vi forventer at fremskaffe
ca. DKKm 750 i 2022 til
udførelsen og opbygningen
af vores pipeline.

* Inkl. kapitalforhøjelser foretaget i Nordic Solar Global før fusionen.
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Brev til vores
interessenter
For Nordic Solar har 2021 på mange
måder været et ekstraordinært år. Først
og fremmest blev der dannet et nyt
Nordic Solarselskab gennem fusionen
af Nordic Solar Energy (NSE), Nordic
Solar Global (Global) og Nordic Solar
Management (NSM), hvorved der blev
skabt et integreret solenergiselskab.
For det andet var året ekstraordinært
med hensyn til vækst og realiserede
milepæle, herunder udformningen af
2025-strategien. Endelig var markedsvilkårene turbulente med stigende energipriser, renter og inflation, samtidig
med at coronapandemien fortsatte
med at påvirke verdenshandelen og
økonomien.
Vi skylder en stor tak til både vores
medarbejdere og aktionærer. Uden
vores medarbejderes dedikerede hårde
arbejde og den tillid og finansielle støtte
fra vores aktionærer kunne vi ikke have
hævet barren og opnået de resultater, vi
har i det forløbne år.
Klimaforandringer
Vigtigheden af klimaforandringer på verdensdagsordenen steg i 2021. Debatten
om, hvorvidt klimaforandringerne primært er menneskeskabt, er endelig
ophørt, og den generelle opbakning til

vedvarende energi som en central del
af løsningen er steget. Men vi er nødt
til at handle og være mere ambitiøse
for at vende klimaforandringerne og
opfylde de mål, som verdenssamfundet
har opstillet for at sikre en bæredygtig
fremtid for de kommende generationer.
I 2021 oplevede vi forandringer fra politisk side. Europa-Kommissionen fortsatte sin DKK 7,5 billion store offentlige
og private investeringsplan til finansiering af den europæiske grønne investeringsplan (Green Deal Investment Plan).
Verdens ledere holdt COP26 i november
2021, og i henhold til de endelige dokumenter derfra skal CO2-udledningen
falde med 45% fra 2010-niveauet, og
den globale opvarmning skal holdes 1,5°
over det førindustrielle niveau. Der blev
med COP26-løsningen taget et stort
skridt hen imod en bæredygtig fremtid,
men det har langt fra løst problemet.
70% af verdens CO2-udledning kommer
fra produktion og anvendelse af energi,
vil solenergi være en væsentlig faktor i
løsningen af problemet. Solenergi fortsatte i 2021 med at blive stadigt mere
konkurrencedygtig på pris og er den
hurtigst voksende energikilde på verdensplan. Forventningen er, at solenergiproduktionen vil stige i gennemsnit
19% p.a. de næste fem år og med 11% p.a.
mod 2040. Vores branche anses for at
være en af nøglerne til at løse klimaforandringerne de kommende år.
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Fusionen og den nye strategi
Fusionen
mellem
Nordic
Solarselskaberne blev i juni 2021 vedtaget
med et overbevisende flertal på de
ekstraordinære generalforsamlinger i
alle tre selskaber, hvilket gav en stærk
opbakning til at skabe den fælles vækstplatform. I forbindelse med fusionen
blev der lanceret en ny strategi for selskabet, hvor den overordnede ambition
om at skabe aktionærværdi understøttes af fire primære strategiske mål.
Først og fremmest er den nye struktur
baseret på en fuldt integreret værdikæde fra udvikling, opførelse og drift
af solparker, med mulighed for helt eller
delvist frasalg. For det andet er ambitionen at vokse betydeligt over brancheniveauet med en tredobling af de
operationelle aktiver de kommende
tre år og en fordobling i den følgende
treårsperiode. For det tredje er bæredygtighed en integreret del af strategien. Selvom vores branche er grøn, er
bæredygtighed meget mere end det.
Nordic Solar har defineret en ambitiøs
rejse på et eksternt niveau (miljø, bæredygtighed og governance (ESG)) samt
i forhold til intern bæredygtighed med
fokus på at fastholde, udvikle og tiltrække medarbejdere. Hvis du vil læse
mere om Nordic Solars mål og prioriteter, kan du læse vores ESG-rapport for
2021. Endelig har Nordic Solar en ambition om at blive klar til en børsnotering
i løbet af 2022. Målet er at opbygge et
selskab med et kvalitetsniveau, der gør
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det muligt for os at tiltrække kapital fraprivate investorer eller børsmarkedet,
afhængigt af hvad der anses for at være
mest attraktivt for selskabet og dets
aktionærer. En ambitiøs vækststrategi
kan kun indfries ved at skabe et attraktivt afkast til aktionærerne, for derigennem at kunne tiltrække den nødvendige
kapital.
Når man ser tilbage på 2021, er fusionen
den vigtigste strategiske beslutning.
Med den nye strategi mener vi, at Nordic
Solar er godt positioneret til at påtage
sig en væsentlig rolle i solindustrien.
Markedsforhold i 2021
Generelt var markedsforholdene for
Nordic Solar relativt gunstige i 2021.
Efter et år i 2020 med ekstremt lave
energipriser påvirket af corona oplevede vi stigende elpriser især i anden
halvdel af året. Stigningen blev udløst
af stigende gaspriser, øget økonomisk
aktivitet, øgede CO2-priser og stigende
efterspørgsel efter elektricitet. Allerede
før krigen i Ukraine i begyndelsen af
2022 var det forventet, at de høje energipriser fra 2021 ville fortsætte i 2022,
og at de ville falde i 2023 for så at nå
normale niveauer i 2024. Men forventningerne ændres nu til at gå imod generelt højere elpriser i de kommende år.
For Nordic Solar var effekten i 2021 markant, selv om andelen af omsætningen
fra elsalget til markedspris er forholdsvis
lav og var faldet til 8% i 2020. I 2021 steg
denne andel til 27% i vid udstrækning på

www.nordicsolar.eu

grund af de stigende elpriser.
Den stigende inflation og de stigende
renter har en negativ indvirkning på
bygge- og udviklingsaktiviteterne, men
grundet de på forhånd sikrede priser
på byggeri i 2021 blev Nordic Solar ikke
påvirket væsentligt. Fremadrettet forventes øgede byggeomkostninger, og
de stigende renter vil påvirke finansieringen af fremtidige projekter og de
alternative afkastkrav på markedet, hvilket igen påvirker den potentielle salgsværdi af vores aktiver. På den anden
side kompenserer stigende inflation, der
påvirker elpriserne, for effekten af stigende renter og øgede kostpriser.
Krigen i Ukraine
På grund af den tragiske krig i Ukraine
er det vigtigt for os at informere om, at
Nordic Solar ikke har forretningspartnere, solparker, tilhørsforhold eller forbindelser med Rusland eller russiske
datterselskaber. Desuden har Nordic
Solar ingen økonomisk eksponering
over for Ukraine, og vi forventer ikke, at
krigen vil få en betydelig indflydelse på
vores forretningsmodel eller økonomiske resultater i 2022.
Stærke resultater i 2021
Hovedaktiviteterne i 2021 var fortsat
vækst i porteføljen af driftsaktiver samt
en vellykket gennemførelse af byggeprojekter i Polen og Portugal. Samtidig
fortsatte erhvervelsen af projektrettigheder, der nåede op på 1,05 GWp,

hvilket er en kraftig vækst. I 2021 nåede
den samlede kapital, som blev rejst af
det fusionerede selskab og i de enkelte
selskaber (både NSE og Global), op på
DKKm 516.
På den driftsmæssige side er organisationen blevet styrket betydeligt, og der
er banet vej for at skabe et højt niveau
at operationel ekspertise. Der blev
udarbejdet en intern, datadrevet strategi, som dannede grundlag for Nordic
Solars
egenudviklet
analysesystem.
Målet var at skabe detaljeret indsigt
i alle solparker, således at produktionen optimeres, kontrolbesøg og fysiske
interventioner tilpasses efter de faktiske
behov. Det nye system fungerer og vil i
2022 blive videreudviklet med automatisering og integrering af kunstig intelligens. Produktionen i 2021 lå for første
gang i 12 år under budgettet, hvilket i
høj grad skyldtes vejret. Der var imidlertid også driftsmæssige forhold, som til
en vis grad forventes dækket af forsikrings- eller leverandørgarantier.
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Regnskabsresultat og afkast til
aktionærerne
Det officielle IFRS-regnskab omfatter
et helt år med driftsaktiver fra det tidligere NSE, men kun de aktiviteter, der
udførtes i andet halvår i de tidligere
Global og NSM. For at give en bedre forståelse af de regnskabsmæssige resultater, er der udarbejdet ureviderede
proformaregnskaber som supplement
til årsregnskabet, som om de tre selskaber blev fusioneret pr. 1. januar 2020.
Proformaregnskaberne er opdelt i solparker i drift, solparker under udvikling
og opførelse og administrative ydelser.
Proformaregnskaberne viser et negativt
resultat før skat. Resultatet afspejler de
store investeringer i vækst i form af projektudvikling, opkøb og byggestyring.
Fremover forventes det, at nogle af de
solparker, der er i drift, vil blive frasolgt
helt eller delvist, hvilket vil sikre stærkere resultater samt vise den værdi, der
skabes af forretningsmodellen.
Den fremtidige udvikling
Nordic Solars vækstrejse fortsatte i
begyndelsen af 2022, hvor der blev sikret projektrettigheder for 223 MWp på
tre markeder: Grækenland, Tyskland og
Litauen. Målet for 2022 er at opskalere
organisationen og forberede selskabet
på yderligere vækst og gennemførelse
af pipelinen de kommende år. Selskabet
er klar til at gå i gang med næste kapitel med fokus på bæredygtig vækst,
mens skalerbarhed og børsparathed vil
være i fokus.

CHRISTIAN SAGILD
BESTYRELSESFORMAND

Kapitel

Solenergi
tegner sig
for mere end
halvdelen
af al forøgelse
af vedvarende
energi i 2021

NIKOLAJ HOLTET HOFF
CEO

Kilde: Det Internationale Energiagentur (IEA)
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Nordic Solars
fusion
Nordic Solar i sin nuværende form blev
etableret ved sammenlægningen af NSE,
Global og NSM den 10. juni 2021. Målet var
at skabe værdi for aktionærerne gennem
en styrkelse af vores position og skabelse
af en vækstplatform, for at kunne blive
det førende nordiske solenergiselskab.
Strategisk rationale
I løbet af 2020 gennemgik de tre selskaber deres egne strategiske muligheder og
konkluderede, at fusionen var den bedste
strategiske løsning for deres respektive
aktionærer.
NSE havde flere grunde til at fusionere.
For det første var markedet for køb af solprojekter i drift under konkurrencemæssigt pres, og det blev stadig vanskeligere
at finde gode investeringsmuligheder
uden at gå på kompromis med afkastet.
Det næste naturlige skridt for NSE ville
være at gå tilbage i værdikæden, til der
hvor Global var placeret. For det andet
ville en fusion med Global give adgang
til en attraktiv pipeline på et voksende
marked. Endelig ville en fusion skabe
stordriftsfordele.
Globals begrundelse for fusionen var først
og fremmest at få en bedre risikoprofil
uden at gå på kompromis med afkastet.
Risikodiversificering blev opnået øjeblikkeligt ved at tilføje NSE's driftsportefølje.

www.nordicsolar.eu

Det gik ikke ud over afkastet, da Global
efter en fusion kunne anvende NSE's
stærke balance og pengestrømme til at
realisere vækst. For det andet opnåede
Global – ligesom NSE – meget hurtigere
stordriftsfordele og en betydelig størrelse
gennem fusionen.
Begrundelsen for at inkludere administrationsselskabet NSM i fusionen var at skabe
en vækstplatform, der kunne gennemføre
og opbygge yderligere pipelineprojekter.
Det fusionerede selskab er mere konkurrencedygtigt, da der er blevet fjernet et
avancelag, og selskabet vil blive værdiansat mere attraktivt end virksomheder
med enkeltstående aktiver. Samtidig ville
det være mere attraktivt at lave en børsnotering som et fuldt integreret selskab.
Kort sagt var den overordnede idé med at
skabe et fælles Nordic Solar at:
1. Etablere en robust platform til at
accelerere væksten
2. Levere et mere attraktivt risikojusteret afkast til alle aktionærer
3. Bevare og styrke en talentfuld organisation ved at være en attraktiv
arbejdsplads
4. Tage et væsentligt skridt i retningen af at opnå skalérbarhed og
porteføljerobusthed
5. Skabe en stærk enhed, der er klar til
en børsnotering.
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Processen:
Juni - december 2020:
Strategiworkshops med bestyrelserne i de tre selskaber.
December 2020:
PwC bekræftede værdiansættelsesprincipper for NSE og
Global.
Februar 2021:
NSE og Global hyrede Nordea, PwC, Accura og Impact Partners
til at sikre gennemførelsen af fusionsprocessen og evaluere de
tre fusionerende selskabers potentielle værdiansættelser.
April-maj 2021:
Færdiggørelse af værdiansættelsen af de tre enheder
og rådgivernes konklusion om fair value af det aftalte
ombytningsforhold.
Maj 2021:
Aktionærerne i alle selskaber blev inviteret til to webinarer og
de ordinære generalforsamlinger i NSE og Global, hvor fusionsforslaget blev forelagt.
10. juni 2021:
NSE, Global og NSM indkaldte til tre ekstraordinære generalforsamlinger, hvor aktionærerne i hvert selskab besluttede sig for
fusionen.
Resultat:
I alt stemte ca. 80% af den samlede aktiekapital for fusionen i
både NSE1 og Global2, hvilket indikerer stor aktionærdeltagelse.
I NSE stemte 80% for fusionen, og i Global var godkendelsesprocenten 89%. Resultatet var udtryk for stærk støtte fra aktionærerne i NSE, Global og NSM.
1. 78,3% af aktiekapitalen stemte.
2 80,7% af aktiekapitalen stemte.
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Hoved- og
nøgletal
Hoved- og nøgletallene på side 14 viser,
at vækst længe har været hovedtemaet
for Nordic Solar. Omsætning, EBITDA,
pengestrømme, aktiver og egenkapital er vokset med mellem 40-65% årligt
i de seneste fem år. Selskabets struktur
har ændret sig betydeligt gennem årene,
hvilket gør sammenligninger af tallene
år-til-år vanskelige:
• 2017-2020 omfatter kun Nordic Solar
Energy A/S, som havde solparker i
drift men ingen medarbejdere.
• I 2018 blev Nordic Solar Global A/S
grundlagt, men tallene er først medtaget fra 2021 på grund af fusionen.
• NSE fusionerer med Global og Nordic
Solar Management den 10. juni 2021.

Side

fra det tidligere administrationsselskab
og Nordic Solar Global nu er medtaget
for seks måneder. Resultaterne påvirkes
også negativt af en betaling på DKKm
8,2 i henhold til en elhandelsaftale (PPA)
underskrevet i Portugal. Resultaterne blev
negativt påvirket af engangsomkostningerne ved fusionen på DKKm 13,4.
Nordic Solar udbetaler udbytte til aktionærerne svarende til pengestrømmene
fra driftsaktiviteterne, selv om udbyttet
er højere end nettoresultatet efter skat.
Målet er, at frie pengestrømme fra driften udbetales som udbytte. I 2021 er den
foreslåede udbytteudbetaling højere end
pengestrømmene fra driftsaktiviteten,
da investeringsrelaterede omkostninger ikke kan aktiveres. Desuden reducerede
fusionsomkostningerne
også
pengestrømmene.

NORDIC SOLAR-KONCERNEN

Solparker
i drift

Administrative
ydelser

Solparker under udvikling
og opførelse

Generelt var regnskabsresultaterne i
2021 tilfredsstillende, omend ikke særlig
gennemsigtige, på grund af ændringen i
selskabsstrukturen. Dette forklares yderligere i det følgende afsnit.

• I 2021 inkluderer tallene et helt år for
NSE, men kun ca. seks måneder for
Global og NSM. Dette ændrer dog ikke
på vækstfortællingen.
Hoved- og nøgletalsoversigten for 2021
viser en omsætning på DKKm 346 med
en EBITDA på DKKm 240 (EBITDAmargin på 69%) og et nettoresultat på
DKKm 11,6 EBITDA-marginen er lavere
end i tidligere år på grund af fusionen, da
omkostningerne til udvikling og byggeri

Forklaring af nøgletal
EBITDA-margin
Soliditetsgrad
Udbytte pr. aktie

EBITDA / Omsætning
Egenkapital / Samlet
aktivsum
Foreslået udbytte /
Antal aktier
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Koncern
Alle beløb er angivet i DKKt
2021*
IFRS

HOVEDTAL

2020
IFRS

2019
IFRS

2018
IFRS

2017**
IFRS

Nettoomsætning

346.149

237.375

215.558

139.404

59.935

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)

240.201

191,013

175.898

112.294

41.824

Resultat før skat

18.251

10.417

18.085

16.368

-2.161

Årets resultat

11.561

702

16.006

11.242

-4.030

Nordic Solars andel af årets resultat

10.475

-495

14.903

11.927

-2.421

2.829.234

2.149.623

1.676.702

1.335.144

892.912

385.470

251.743

174.248

125.287

98.415

Balancesum

4.413.748

2.551.126

1.919.296

1.579.944

1.046.099

Egenkapital

1.892.988

634.574

553.991

479.020

264.877

689.596

624.079

311.507

509.059

433.679

2.077.774

1.645.467

1.267.580

1.007.188

690.913

HOVEDTAL FOR BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Likvide beholdninger

Investering i materielle aktiver og leasingaktiver
Rentebærende gæld
NØGLETAL
EBITDA margin

69,4%

80,5%

81,6%

80,5%

69,8%

Soliditetsgrad

42,9%

24,9%

28,9%

30,3%

25,3%

18.251

10.417

18.085

16.368

-2.161

-11.674

-8.150

-4.098

-5.453

-1.892

2.608

13.986

5.961

2.019

2.175

150.706

121.815

108.196

66.029

27.252

-118.246

-99.592

-89.974

-56.523

-18.871

PENGESTRØMME
Resultat før skat
Betalt selskabsskat
Ikke-likvide transaktioner i resultatopgørelsen ud over af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle aktiver
Tilbagebetaling af projektrelaterede lån
Provenu fra finansiering af associerede virksomheder
Frie pengestrømme henført til minoritetsaktionærer
FRI LIKVIDITET FRA DRIFTEN

0

0

1.855

1.386

268

-40

-2.720

-2.021

-335

-119

41.604

35.759

38.006

23.490

6.653

56.651

38.429

35.556

19.452

7.078

3,50

6,00

6,50

5,50

4,50

UDBYTTE
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Udbytte pr. aktie***

* Fusionseffekt pr. 10. juni 2021

**En hoved- og nøgletalsoversigt er ikke udarbejdet i henhold til IFRS 16

***Beregnet for aktier med ret til fuldt udbytte for regnskabsåret
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PROFORMAREGNSKABER OG
SEGMENTRAPPORTERING
Det officielle IFRS-regnskab for 2020
omfatter kun det tidligere NSE, og
2021-regnskabet omfatter resultatet for 12
måneder i NSE og ca. 6 måneder i Global
og NSM efter fusionen. For at give en bedre
forståelse af forretningen aflægger vi ureviderede proformaregnskaber for 2020 og
2021, som omfatter alle tre selskaber, som
om de blev fusioneret den 1. januar 2020.
Regnskaberne er yderligere opdelt efter
selskabets tre segmenter: Solparker i drift,
solparker under udvikling og opførelse og
administrative ydelser.
Proformaregnskaber
Proformaregnskabernes
resultater
er
lavere end resultaterne efter IFRS. I 2021
og 2020 er proformaregnskabets resultat negativt. Hovedårsagen til den negative virkning ved fusionen er ændringen i
selskabsstrukturen:
• Omkostningerne ved at drive det tidligere administrationsselskab indgår
fuldt ud i resultatopgørelsen, hvorimod
den omsætning, der faktureres til det
tidligere NSE og Global, elimineres i
koncernregnskabet.
• Global er inkluderet med solparker
under udvikling og opførelse, som
hovedsageligt har omkostninger og
meget lidt omsætning.
Når solparker sættes i drift og genererer
omsætning, flyttes de til driftssegmentet i
regnskabet.

www.nordicsolar.eu
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1. januar - 31. december 2021

Ureviderede proformaregnskaber
DKKt

15

Solparker i drift

Solparker under
udvikling og
opførelse

Administrative
ydelser

Koncern

Nettoomsætning

338.088

18.416

0

356.505

Bruttoresultat

300.913

-5.528

-24.883

270.502

Resultat før af- og nedskrivninger
(EBITDA)

300.913

-5.528

-75.655

219.730

Resultat af primær drift (EBIT)

160.652

-11.108

-81.257

68.287

88.871

-14.386

-83.380

-8.895

104.412

-13.000

-76.176

15.228

1.833.281

793.231

331.860

2.958.373

257.859

60.300

67.311

385.470

Aktiver i alt

2.714.869

1.259.817

439.081

4.413.767

Lån

1.596.237

357.980

102.639

2.056.856

Resultat før skat
FRI LIKVIDITET FRA DRIFTEN
Hovedtal for balancen
Materielle anlægsaktiver
Likvide beholdninger

Segment: Solparker i drift
De solparker, der er i drift, omfatter alle
energiproducerende parker fra det tidligere NSE samt solparker fra Global, der
var i drift hele året. Den operationelle del
af forretningen udgjorde 79% af aktivbasen i 2020, men med væksten i solparker
under udvikling og opførelse og inklusionen af administrationsselskabet faldt

driftsaktivernes andel af balancen til 62%
i 2021.
Det operationelle segment omfatter ikke
omkostninger til kapitalforvaltning i forbindelse med administrative ydelser. De
elimineres i koncernregnskabet. Hvis
omkostningerne til kapitalforvaltning af
aktiver var medtaget, ville segmentet

for solparker i drift blive reduceret med
DKKm 8,2 i 2020 og DKKm 8,9 i 2021;
resultaterne ville dog stadig være positive.
Driftsaktiviteterne giver stærke resultater
og pengestrømme, hvilket fremgår af segmentrapporteringen. Størstedelen af koncernens frie pengestrømme i både 2020
og 2021 stammer fra driftsaktiviteter.
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Segment: Udvikling og opførelse
Udviklings- og byggeaktiviteterne består
hovedsageligt af omkostninger til udvikling
og opførelse af solparker og til solparker,
der ikke har været i drift hele året. Resultatet
af dette segment er normalt negativt, og
aktivbasen afspejler både kostpriserne for
byggeprojekterne samt omkostningerne
ved erhvervelse af nye udviklings- og projektrettigheder. Pipelinen for udviklingsprojekter og byggeprojekterne udgjorde
en samlet aktivbase på DKKt 660.510 svarende til 20% af koncernens aktiver i 2020.
I 2021 blev de projekter, der blev bygget i
2020, flyttet til driftsporteføljen, og de polske og portugisiske byggeprojekter blev
medtaget i dette segment. Samtidig blev
der foretaget betydelige investeringer i
erhvervelsen af projektrettigheder i løbet
af året, hvilket øgede aktivbasen til DKK 1,3
mia. Pengestrømmene og resultaterne for
udviklings- og byggesegmentet var som
forventet lave eller negative i både 2020
og 2021.
Segment: Administrative ydelser
De administrative ydelser dækker over et
omkostningscenter, herunder alle omkostningerne til hovedkontoret. Disse omkostninger går til kapitalforvaltning af solparker,
udvikling og byggeri samt omkostninger til
kapitalrejsning og generel administration.
Omkostningerne afspejler både omkostningerne ved at drifte det tidligere administrationsselskab samt de overordnede
omkostninger til de tidligere holdingselskaber i NSE og Global. Al omsætning
er elimineret, da fakturaerne i det fusionerede selskab er interne. De fleste af

Årsrapport 2021
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1. januar - 31. december 2020

Ureviderede proformaregnskaber
DKKt

01

Solparker i drift

Solparker under
udvikling og
opførelse

Administrative
ydelser

Koncern

Nettoomsætning

237.372

14.811

0

252.183

Bruttoresultat

206.223

8.672

-21.314

193.581

Resultat før af- og nedskrivninger
(EBITDA)

206.223

8.672

-46.935

167.960

Resultat af primær drift (EBIT)

91.888

5.014

-47.583

49.319

Resultat før skat

37.541

2.637

-52.455

-12.277

FRI LIKVIDITET FRA DRIFTEN

73.748

4.805

-64.390

14.163

1.946.442

265.615

1.911

2.213.968

251.743

238.534

18.811

509.088

Aktiver i alt

2.551.126

660.510

35.313

3.246.949

Lån

1.622.483

161.211

37

1.783.731

Hovedtal for balancen
Materielle anlægsaktiver
Likvide beholdninger

disse fakturaer ville have været medtaget
som balanceposter i solparkerne før fusionen, og de ville være blevet afskrevet
over solparkens levetid. Dette er hovedårsagen til fusionens strukturelle effekt på
årsregnskabet.
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Nordic Solars
forretningsmodel

02

Vores
forretning

Nordic Solar (Energy) har siden stiftelsen
i 2010 haft en forretningsmodel, som går
ud på at købe og drive solparker i drift. I
alt er der blevet købt operationelle projekter med en samlet kapacitet på 210
MWp i årenes løb. I 2018 udvidede Nordic
Solar (Global) forretningsmodellen og
begyndte at købe udviklingsprojekter, der
skal gennemføres i samarbejde med en
partner, og projektrettigheder, som nærmede sig et byggemodent stadie. Siden
udvidelsen af forretningsmodellen har
Nordic Solar bygget fire projekter på i alt
116 MWp. Den samlede driftsportefølje
nåede således 326 MWp ved udgangen af
2021. Baseret på udviklings- og byggeerfaringerne fra de opførte projekter samt
det øgede antal erfarne medarbejdere
er Nordic Solar godt positioneret til at
udnytte den omfattende pipeline af projektrettigheder, som er erhvervet til byggeri i 2022 og derefter.
NORDIC SOLAR-MODELLEN
Køb udviklingsrettigheder
Nordic Solars primære fokus er nu på at
købe projekter der er i udviklingsfasen,
er byggemodnede eller forestå greenfield-udvikling. Fokus på at bevæge sig
baglæns i værdikæden gjorde det muligt
for Nordic Solar at skabe en solid pipeline og sikre fremtidig vækst med attraktive afkast på grund af organisationen
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bestående af investeringsmedarbejdere,,
ingeniører og projektledere.
Byg
Nordic Solar kapitaliserer på sine erfaringer og kompetencer inden for byggeri
og har bevæget sig dybere ind i værdikæden. Det har været et strategisk træk
at gå fra kun at købe nøglefærdige projekter med en forudbestemt byggeplan til
også at fokusere på egen håndtering af
byggeprocessen, hvor selskabet fungerer
som såkaldt EPC-udbyder (Engineering,
Procurement and Construction). Det
betyder egen sourcing af hardware samt
håndtering af eksterne byggepartnere.
Den øgede inddragelse i opførelsen af
solcelleanlæg muliggør en lettere og
mere effektiv daglig drift. Den interne
håndtering af byggeprocesserne øger
afkastet til aktionærerne, da marginerne
til entreprenører mindskes, og det bliver
mere gunstigt at indkøbe hardware som
følge af den over 1 GWp-store pipeline af
erhvervede projektrettigheder.

www.nordicsolar.eu

Frasalg
Nordic Solar planlægger at afhænde
andele i solparker i drift. Delvis afhændelse af solprojekter har mange fordele.
• For det første skaber frasalg likviditet,
som sikrer fremtidig vækst og mulighed for at realisere pipelinen med mindre ny egenkapital.
• For det andet sikrer Nordic Solar stabile pengestrømme og mulighed for at
udnytte stordriftsfordele ved at drifte
aktiverne.
• For det tredje skaber frasalg en stærk
balance, som gavner Nordic Solars
finansieringsmuligheder, eftersom
gældsandelen sænkes, og den samlede
gældskapacitet øges.
• For det fjerde drager Nordic Solar fordel af at generere overskud på baggrund af de høje priser på aktiver på
det operationelle marked.
• Endelig vil afhændelser forbedre resultatopgørelsen og materialisere værdiskabelsesmodellen for Nordic Solar.

Nordic Solars første afhændelsesproces
blev indledt efter fusionen. Frasalgs
processen håndteres af vores investeringsteam, som har håndteret mange
solenergitransaktioner. Nordic Solar har
indledt et samarbejde med en lokal rådgiver, der bibringer specifik markedsekspertise og indsigt i frasalg, samtidig med at
presset på investeringsteamet reduceres.
Ud over at sælge andele i driftsaktiver
for at finansiere vækst og sikre aktionærværdi er det blevet besluttet strategisk at frasælge samtlige operationelle
tagprojekter i de kommende år. Årsagen
til denne beslutning er, et ønske om at
strømline driften af solparkerne, da selskabets fremtidige fokus er på landbaserede solparker.
Drift aktiverne
Nordic Solar vil fortsætte med at drifte
solenergiaktiverne og udføre vedligeholdelse (O&M) på porteføljen, både de fuldt
ejede og de delvist ejede solprojekter.
Målet er at forbedre den effektive drift
ved at gå fra en mere outsourcet tilgang
til en insourcet analysemodel. Resultatet
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af denne overgang er, at vores ingeniører er i stand til at analysere solparkernes
ydeevne ned til en enkelt række af solpaneler. Dette egenudviklede analysesystem
muliggør effektiv kontrol af solparkernes
ydeevne. Systemet er et værktøj for vores
driftsingeniører til at opdage mekaniske
problemer og løse disse med vores lokale
partnere. Ydermere øger systemet oppetiden og maksimerer solenergiproduktionen i alle solparker. Desuden benyttes
disse erfaringer i vores byggeprocesser,
hvor videndeling giver mulighed forforbedret design af solparkerne under
opførelse.
Skab indtjening
Nordic Solar vil i 2022 generere indtjening fra sin operationelle portefølje, som
i begyndelsen af året var på 326 MWp.
De frie pengestrømme vil blive udbetalt
til aktionærerne som udbytte og kan i
fremtiden også delvis geninvesteres i nye
solprojekter, for derigennem at reducere
udvanding af aktionærerne.
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Nordic Solar-modellen
1. Køb udviklingsrettigheder

• Investér i udviklingsprojekter til gennemførelse med
en samarbejdspartner
• Skabe en solid pipeline
• Sikre rentabel vækst

2. Byg

• Byg nye projekter
• Fungér som
EPC-udbyder
• Køb hardware
direkte

3. Frasalg

4. Drift aktiverne

• Delvist frasalg
• Recirkulere kapitalen
• Rebalancere
porteføljen

• Sørg for drifts
mæssig ekspertise
• O&M
• Salg af elektricitet

5. Skab indtjening

• Udbytte til
aktionærer
• Geninvestér

Bæredygtighed
Udbytte til
aktionærer

Geninvestér
Geninvestér

02
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12 års udvikling**
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

Portefølje
MWp i drift

1,0

1,6

1,6

11

11

24

32

58

116

179

196

326

359

26

4

87,5

33

10

140

556

1.039

1.750

MWp opført
MWp, underskrevet
pipeline
Egenkapital
EUR million

0,7

1,3

2

7

9

15

18

36

64

92

135

254

367

DKK million

5

10

15

52

67

112

134

268

477

685

1.006

1.892

2.734

EUR million

2

6

9

39

41

60

78

139

212

281

434

592

680

DKK million

15

45

67

290

305

447

581

1.036

1.579

2.093

3.233

4.410

5.066

4

8

12

24

35

65

75

119

166

272

342

531

750

Aktiver

Aktionærer

*Forventet
**Konsoliderede tal for både NSE og Global
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Strategiske
ambitioner
Strategien bygger på fire strategiske ambitioner. De strategiske ambitioner styrker
vores rolle i at bidrage til en mere bæredygtig fremtid, samtidig med at de flytter os
frem imod visionen om at blive det førende
nordiske solenergiselskab.
Nordic Solar-modellen
Implementering af Nordic Solar-modellen
er vores første strategiske ambition. Som
beskrevet i det foregående kapitel håndterer selskabet aktiviteter lige fra greenfield-udvikling til energiproduktion. Nordic
Solar-modellen omfatter delvist frasalg
af driftsaktiver, hvilket er afgørende for at
realisere vores vækstambitioner og skabe
aktionærværdi.
Vækst
Nordic Solar er en hurtigt voksende organisation, der har oplevet en fordobling
af medarbejdere og operationel MWpkapacitet hvert andet år siden 2015. Ved
udgangen af 2021 havde Nordic Solar 45
medarbejdere og installerede solprojekter med en kapacitet på 326 MWp. Vores
ambition er at have en driftskapacitet i
2025 på mere end 1 GWp-solenergi og en
pipeline, som er minimum dobbelt så stor.
Vi har i øjeblikket en pipeline af projekter
på mere end 1 GWp, som vi planlægger at
opføre i de kommende år. Det er således
en ambition, der er inden for rækkevidde.

Vores vækstambition tager fat på udfordringerne ved:
• At levere økonomisk konkurrencedygtig energi uden støtte, reducere drivhusgasudledningen og stimulere lokal
jobskabelse.
• At opfylde kundernes ønsker om
bedre adgang til effektive grønne
energiløsninger.
• At skabe værdi for aktionærerne i form
af attraktive afkast.
• At skabe en stærk organisation, der
er attraktiv nok til at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere.
Børsparat
Nordic Solar har en ambition om at være
børsparat ved udgangen af 2022, målt
på alle parametre. Fordelen ved at være
børsparat er bedre vækstmuligheder, uanset
hvilke finansieringsmuligheder der vælges.
Vi er nået langt i forhold til at blive børsparat.
Vi vedtog at aflægge regnskab efter IFRS i
2018, vi introducerede en compliance- og
risikostyringsfunktion samt kvartalsrapportering i 2021, og vi har altid haft gennemsigtighed i forhold til forretningsmodellen. Vi
fokuserer dog på at forbedre hastigheden
og kvaliteten af vores rapportering, dokumentation, compliance og risikostyring samt
på at opbygge en solid investeringscase til
kapitalmarkedet.
Bæredygtighed
Nordic Solar er født grøn. Vi leverer ren
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energi og adresserer klimaudfordringerne ved at levere bæredygtig energi i
hele Europa. Ikke desto mindre har vi stadig ansvaret for at drive vores forretning
ansvarligt, både eksternt og internt. Vi
betragter derfor bæredygtighed som en
tosidig sag.
Eksternt
I februar 2021 indledte vi et bæredygtighedsprojekt, som sætter rammerne for,
hvordan vi kan drive vores forretning i
bred bæredygtig forstand. En tværgående
arbejdsgruppe kortlagte selskabets værdikæde og vurderede, hvor Nordic Solars
bæredygtighedsinitiativer ville få størst indflydelse. Resultaterne af den omfattende
indsats præsenteres i vores bæredygtighedsrapport i marts 2022. Rapporten
danner grundlaget for de kommende års
arbejde med at sikre en bæredygtig måde
at drive vores forretning på.
Internt
Vi har som overordnet mål at opbygge en
organisation, der er bæredygtig med en høj
grad af medarbejdertilfredshed. Vi fokuserer
på at muliggøre bæredygtigt arbejde ved
hjælp af to faktorer: jobkvalitet og arbejdstid. Disse faktorer er blandt de elementer,
der er afgørende for at få en bæredygtig
arbejdsplads. For at blive det førende nordiske solenergiselskab inden for bæredygtighed vil vi derfor i de kommende år fokusere
på disse faktorer, så vi kan skabe en god kultur og fastholde eksisterende medarbejdere
samt tiltrække nye kompetencer.
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Strategiske mål
MWp i drift
I 2018 havde Nordic Solar driftsaktiver med en kapacitet på 96 MWp. Vi har siden
2018 oplevet en betydelig vækst i antallet af MWp i drift. Fra 2018 til 2021 steg
antallet af MWp i drift med gennemsnitligt 50% om året til 326 MWp. Vores mål er
at nå mere end 1.000 MWp i drift inden udgangen af 2024, hvilket kræver en konstant årlig vækstrate (CAGR) på 45%.

MWp, underskrevet pipeline
Et afgørende aspekt af vores vækststrategi er at have en projektpipeline på mindst
det dobbelte af den operationelle portefølje. Vores investeringsteam har opbygget
en pipeline på 1.039 MWp i løbet af de sidste to år. Vi har således mindst syvdoblet
pipelinen fra 2019 til 2021, og målet er at have en pipeline af underskrevne projekter
på mere end 2.000 MWp inden udgangen af 2024.

+26%
CAGR

+45%
CAGR
MWp

MWp

+1.000

+2.000
+176% CAGR
1.039

+50% CAGR

96

179

196

2018

2019

2020

556

326
136
2021

2019

2024

Konkurrencedygtige aktionærafkast
Vi har siden 2010 genereret et gennemsnitligt årligt afkast på 8%. Afkastet har
de seneste fem år i gennemsnit været 10,8% om året for Nordic Solar Energyaktionærer. Vores mål for de kommende år er at skabe et gennemsnitligt årligt
afkast til aktionærerne på 7-11%.

DKK

197

100,0

135,3
31,0
104,3

2010

2016

DKK

+7-11%
+10,8%
59,0

84%

216,0
62,5

138,3

153,5

2021

2022

2021

2024

Sikret omsætning
Målet om at give aktionærerne et attraktivt risikojusteret afkast opnås ved sikring
af omsætning fra enten statsstøttede afregningsordninger (FiT) eller indgåelse af
elhandelsaftaler (PPA). Vores strategi er at sikre omsætning, på koncernniveau,
hvor mindst 70% af den årlige omsætning kommer fra FIT-ordningen og elhandelsaftalerne, og højst 30% af omsætningen stammer fra salg til markedspris i de
næste tre år.

Udbytte
+8%

2020

92%
73%

70%

2019

2020

2021

+70%

2022
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Bæredygtighed på arbejdspladsen
At have en bæredygtig arbejdsplads går hånd i hånd med at opnå gode resultater. Desuden ved vi, at medarbejdertilfredshed kan hjælpe os med at fastholde og
tiltrække medarbejdere, hvilket er afgørende for at opfylde vækstambitionerne. Vi
har i 2022 igangsat nye metoder til årlig måling af bæredygtighed på arbejdspladsen. De vil give os mulighed for at holde øje med og forbedre arbejdsmiljøet. Det er
vores mål at øge bæredygtigheden på arbejdspladsen i 2022 sammenlignet med
2021.
Bæredygtighed
på arbejdspladsen
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Ekstern bæredygtighed
Fremadrettet er bæredygtighed licensen til at drive virksomhed. Vi mener, at det at
være grøn er mere end at levere en ren og effektiv energiløsning til vores kunder.
Vi har igangsat en treårig ESG-projektkortlægning af vores forsyningskæde med
fokus på miljømæssige (E), sociale (S) og governance- (G) faktorer. Vi har besluttet
at koncentrere os om:
1. Klima og miljø
2. Rummelig arbejdsplads og mangfoldighed
3. Forretningsinnovation og governance

+79%

87%

79%

2019

2020

De er baseret på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og vedrører ligestilling mellem kønnene (nr. 5), bæredygtig energi (nr. 7), anstændige jobs og økonomisk vækst
(nr. 8), ansvarligt forbrug og produktion (nr. 12) og livet på land (nr. 15). I løbet af de
kommende år vil vi opstille konkrete mål for Nordic Solars klimainitiativer.

2022

Rapportering
Det er ét af vores håndgribelige mål at være klar til en børsnotering inden udgangen af 2022. Dette giver frihed til at vælge den finansiering, vi foretrækker på det
givne tidspunkt. Et af de krav, der er forbundet med en eventuel børsnotering, er,
at man skal overholde rapporteringsreglerne for børsnoterede selskaber. I løbet af
2022 offentliggør Nordic Solar også kvartalsrapporter til aktionærerne.

Årsrapport

Halvårsrapport

Q1 og Q3

Vækst
EBITDA steg med 25,7% fra 2020 til 2021. Baseret på vores strategi på mellemlang
sigt er det vores mål at øge den konsoliderede EBITDA med gennemsnitligt 23,3%
om året fra 2021 til 2024, samtidig med at der opretholdes en EBITDA-margin på
+60%. Målet er fastlagt på baggrund af videreudviklingen og opførelsen af vores
nuværende projektpipeline i henhold til planer og budget.

+23% CAGR
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Bæredygtighed
Miljøet
Temaerne i 2021 har i store træk afspejlet
2020. COVID-19 satte igen verdensdagsordenen og tvang landene til at lukke
ned ad flere omgange, hvilket påvirkede
samfund, erhvervslivet og privatlivet.
Desuden har klimarelaterede spørgsmål
fortsat tendenserne i 2020 med katastrofer af hidtil uset omfang og bekymrende
klimaforandringer. Rapporter om rekordhøje atmosfæriske drivhusgaskoncentrationer har sat verden i en ukendt situation
med udfordringer for de nuværende og
kommende generationer. Den globale
havvandstand er steget voldsomt og slog
rekord i 2021, og havvandet bliver varmere
og varmere. Vi har observeret adskillige
klimarelaterede hændelser, der understreger behovet for en mere bæredygtig
fremtid. På grund af historisk vintervejr
endte ti millioner mennesker i det østlige
USA fx med at stå uden strøm, da stormen var værst, og flere millioner havde
ingen adgang til vand. I juli var den gennemsnitlige globale overfladetemperatur
den højeste, siden de globale målinger
begyndte i 1880. Disse klimakatastrofer
er et lille uddrag af klimakriserne i 2021,
hvilket afspejler de ekstreme vejrudsving.
Den 14. july vedtog Europa-Kommissionen
et forslag om at reducere drivhusgasemissionen med 55% som en del af deres
DKK 7,5 billion store offentlige og private

investeringsplan til finansiering af den
europæiske
grønne
investeringsplan
(Green Deal Investment Plan). Planens
primære mål er at skabe en ramme for private og offentlige investorer, der fremmer
bæredygtige investeringer. Den 7,5 billion
store investeringsplan har til hensigt at
gøre Europa til det første klimaneutrale
kontinent. EU indførte endvidere en taksonomi for bæredygtig finansiering, som
sikrer et fælles sprog og en klar definition
af, hvad der er bæredygtigt. Taksonomien
vil spille en stor rolle med hensyn til at
hjælpe EU med at forøge investeringerne
i vedvarende energi og gennemføre den
grønne aftale.
Verdens ledere genoptog FN's klimakonference med det 26. årsmøde (COP26),
der blev afholdt i november 2021. Det
formelle møde, hvor man vurderede
fremskridtet i forhold til klimaforandringer, blev i 2020 udskudt på grund af
COVID-19-pandemien. De embedsmænd,
der mødtes i november 2021, indgik en
aftale om yderligere nedsættelse af drivhusgasudledningen. I følge de endelige
dokumenter skal kuldioxidudslippet falde
med 45% fra 2010-niveauet, og den globale opvarmning holdes på 1,5° C over
det førindustrielle niveau. Der blev med
COP26-løsningen taget et stort skridt hen
imod en bæredygtig fremtid, men der er
stadig meget, der skal gøres. Hvis problemet skal løses, kræver det, at alle aktører
øger ambitionsniveauet for fagforeninger,
regeringer, beslutningstagere, virksomheder og privatpersoner.
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Sammen med virksomheder og byer har
mere end 130 lande nu fastlagt eller overvejer at fastlægge mål om inden 2050 at
reducere udledningen i overensstemmelse
med de nye nulemissionsmål, som understøtter Parisaftalen. Desuden har mere
end 75% af alle parterne til Parisaftalen
genbesøgt deres nationale plan og ajourført deres nationale handlingsplaner for
at nå målet. Den planlagte kombinerede
emissionsreduktion inden 2030 er imidlertid stadig lavere end det niveau, der er
nødvendigt for at nå Parisaftalens overordnede mål om at holde opvarmningen
på højst 1,5° C.
Debatten om, hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte, er i de seneste år ophørt, mens mellemstatslige
foreninger, der bekæmper klimaforandringer og fremmer bæredygtige løsninger, er
skudt hastigt frem. Vi er dog nødt til at
handle og være mere ambitiøse for at forbedre klimaet og opfylde de mål og ambitioner, som verdens forskere har opstillet
for at sikre en bæredygtig fremtid.
Solenergi fortsatte med at øge konkurrencedygtigheden i 2021. Omkostningerne
ved solenergi er faldet globalt, hvilket
afspejler faldet i anlægsomkostninger,
øget konkurrence efterhånden som sektoren modnes, høster skalafordele og forbedrer sin teknologi. Disse strukturelle
forbedringer skaber fortsat et incitament
for lande og slutbrugere til at kræve en
mere klimavenlig energikilde, som gavner både miljøet og slutbrugerne. De
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ved

vedvarende

energi vil forhåbentlig opretholde den
nye energiøkonomi, som vil blive mere
eldrevet, effektiv og ren. Et tegn på den
nye eldrevne økonomi er boomet i antallet af solgte el- og plugin-hybridbiler i
Danmark. Salget af elbiler er i 2021 steget
med 75%, mens plugin-hybridbiler steg
med mere end 120%. Af alle solgte biler i
hele Europa i 2021 var 18,5% helt eller delvist eldrevne, hvilket understregede efterspørgslen efter rene løsninger og driver
overgangen til en mere eldreven økonomi.
Konklusionen om de miljømæssige fremskridt minder dog stadig om den fra
2020. Fremskridtet sker ikke hurtigt nok
til at reducere hastigheden, hvormed der
udledes drivhusgasser. Selv om 75% af
alle parterne til Parisaftalen har revideret
deres nationale handlingsplaner, er den
planlagte reduktion stadig under det kritiske niveau, hvilket gør det umuligt at nå
målet på 1,5° C. Vi har dog skabt muligheden for at få skubbet økonomien i en
bæredygtig grøn retning, men vi er nødt
til at sætte skub i investeringerne i grøn
infrastruktur og stole på de vedvarende
løsninger.
Nordic Solar tager del i forandringen
Nordic Solar og vores aktionærer deler
den gensidige vision om at blive det førende nordiske solenergiselskab og bidrager
gennem denne vision til at få indflydelse.
Vi bidrager ved at gøre solenergi endnu
større og gøre den til den mest fremtrædende vedvarende energikilde. Vi ønsker

at deltage i den globale indsats, som skal
reducere fossile brændstoffer og skabe et
bedre miljø og en bedre fremtid for alle.
I 2021 producerede Nordic Solar 239.656
MWh solenergi svarende til det årlige
forbrug for 64.772 europæiske husholdninger eller besparelser på 71.462 tons
ikke-udledt CO2. Den gennemsnitlige
europæiske husstand forbruger 3,7 MWh
elektricitet om året.
Nordic Solars stærke udvikling i 2021 har
bragt vores rolle som bæredygtig uafhængig elproducent i fokus. Det er vores
ambition at påtage os et endnu større
ansvar fremover ved at være mere transparente, når vi rapporterer om ikke-finansielle og ESG-områder, der imødekommer
den stigende efterspørgsel fra lovgivere
og andre interessenter.
Vi har i 2021 fokuseret på at skabe
rammerne herfor ved at kortlægge
interessenterne, gennemføre væsentlighedsvurderinger på tværs af værdikæden,
vurdere fokusområder og knytte disse til
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, så vi kan sætte mål for Nordic Solar
i fremtiden. Vi har udarbejdet en køreplan for gennemførelsen af den ambitiøse
ESG-strategi.
Nordic Solar har forpligtet sig til at
respektere menneskerettighederne. Vi
anser risikoen for at være lav for, at der
i forbindelse med vores aktiviteter sker
brud på menneskerettighederne, når man

tager arten af vores aktiviteter i betragtning. Den største risiko for, at der sker
brud på menneskerettighederne, kommer fra vores interaktion med tredjeparter. Vi har derfor løbende fokus på at
begrænse risikoen for brud på menneskerettighederne i forbindelse med samarbejdet med tredjeparter. Det gør vi ved
at instruere tredjeparter i rettigheder og
muligheder, herunder retningslinjer for
entreprisekontrakter. I 2021 modtog vi
ingen rapporter om brud på menneskerettighederne i forbindelse med vores
aktiviteter. Fremadrettet vil vi fortsætte
vores bestræbelser på at minimere enhver
negativ indvirkning, som vores aktiviteter
måtte have på menneskerettighederne.
Vi fører en nultolerancepolitik, hvad angår
korruption og bestikkelse i forbindelse
med vores aktiviteter og samarbejde.
Baseret på vores aktiviteter betragter
vi risikoen for korruption og bestikkelse
som værende lav. Vi har indarbejdet
antikorruptionsprocedurer for vores medarbejdere, således at vi mindsker korruptions- og bestikkelsesrisikoen, når de
interagerer med tredjeparter. I 2021 oplevede vi nul forsøg på korruption eller
bestikkelse. Vi vil fortsat nøje overvåge
vores eksponering over for korruption og
bestikkelse og mindske eventuelle risici,
der måtte opstå.
Vi er meget fokuserede på vores medarbejderes trivsel, da det er vigtigt for
os at beholde vores medarbejdere. Vi
har indført fysiske træningsfaciliteter og
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massagemuligheder, og vi har en psykoterapeut tilknyttet for at øge trivslen blandt
vores medarbejdere. Vi har desuden
introduceret en whistleblowerordning,
og i 2021 modtog vi nul indberetninger.
Nordic Solars aktuelle tiltag er beskrevet i
detaljer i ESG-rapporten for 2021.
Se Nordic Solars bæredygtighedsrapport
for 2021 for yderligere information om
vores ESG-mål og initiativer. https://nordicsolar.eu/en/sustainability/
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Organisationen
Vision og værdier
Åbenhed, grundighed, ærlighed og
balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Det er Nordic Solars kerneværdier, som
er forankret i alle processer, arbejdsgange
og forhold. Vi måler vores evne til at leve
efter disse værdier, så vi kan tage ansvar
for enhver uoverensstemmelse mellem
idealer og virkelighed.

Årsrapport 2021

Vores hurtige arbejdsmiljø kræver hurtig
beslutningstagning i alle dele af organisationen. Det at have et klart værdisæt
gør beslutningstagningsprocessen mere
smidig, da værdisættet definerer, hvordan vi arbejder og interagerer med kolleger, interessenter og partnere. Endvidere
skal værdierne hjælpe organisationen i
det daglige arbejde, så vi sikrer, at vi med
succes realiserer vores strategiske vision,
samtidig med at vi stræber efter dagligt
at forbedre vores kompetencer.

Vi opfordrer til beslutningstagning på alle
niveauer i vores organisation. Vi stræber
efter at være et værdidrevet selskab hver
dag, samtidig med at vi opretholder et
sundt og inspirerende arbejdsmiljø, da vi
mener, at dette er nøglen til vores fremtidige succes.
Nordic Solars mission er at udbrede solenergi til gavn for alle. Vores medarbejdere er grundpillen i vores vækstrejse,
og det er dem, som kan realisere Nordic
Solars vision om at blive det førende
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nordiske solenergiselskab. Derfor mener
vi, at det er en god forretning at tage sig af
sine medarbejdere og have fælles værdier,
så man opretholder virksomhedskulturen.
Vi fortsætter med at investere i og udvikle
organisationen, så vi sikrer, at alle udnytter deres fulde potentiale. Nordic Solar
forventer at vokse til over 100 medarbejdere inden for de næste 2-3 år, hvilket
styrker alle aspekter af forretningen.
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Bestyrelsen

Christian Sagild (formand)
Christian Dulong Hoff
Iben Mai Winsløw
Frank Schyberg
Vibeke Bak Solok

Investeringskomité

Compliance

Nikolaj Holtet Hoff*
CEO

Executive
Assistant

Operations

Clients, Communication
& Sustainability

Finance &
Administration

Legal

M&A & Development

Glenn Aagesen
COO

Anders Søgaard-Jensen*
CSO

Jes Vengaard
CFO

Tim Gadatsch
CLO

Holger Bang
CIO

EPC
2

*Direktionen

Operational
5

Clients
2

Comm. &
Sustainability
6

Finance
7

Admin. & IT
6

Legal
3

Investments
5

Projects
1
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Nationalitet
Resten af verden
7%

58%
mænd

42%
kvinder

49%
mellem
30-50

29%
under 30

22%
over 50

En mangfoldig organisation
Hos Nordic Solar mener vi, at en mangfoldig og inkluderende organisation skaber vækst, innovation og indflydelse. En
inkluderende organisation, som rummer
folk med alle slags baggrunde, er mere
rentabel, mere innovativ og bedre til at
løse problemer.

Et element ved mangfoldighed er ønsket
om at have en afbalanceret kønsfordeling på alle niveauer af organisationen.
Kønsfordelingen blandt alle Nordic Solars
medarbejdere er 58% mænd og 42% kvinder. I lederstillinger er der 70% mænd,
mens 30% er kvinder. Vi har 50% mænd
og 50% kvinder i vores investeringskomité. Vores bestyrelse består af 60%
mænd og 40% kvinder.

Aldersdiversitet betyder meget, når man
går efter vækst og innovation. Ifølge
OECD øger aldersdiversitet en virksomheds produktivitet. Forbedring af diversiteten af kompetencer har naturligvis
en positiv, afsmittende virkning på innovation og profit. Hos Nordic Solar har vi
en jævn fordeling blandt vores medarbejdere, og vi stræber efter at fortsætte
sådan.

13%

Resten af EU

80%
danskere

Ved udgangen af 2021 var vi otte forskellige nationaliteter på vores kontor i
København. Vi er glade for at kunne tiltrække talent fra hele verden og forventer,
at denne multikulturelle tendens vil stige i
de kommende år, da det i høj grad gavner
organisationen og vores vækststrategi.
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Ledelsen

NIKOLAJ HOLTET HOFF
GRUNDLÆGGER OG CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

ANDERS SØGAARD-JENSEN
CHIEF SALES OFFICER (CSO)

HOLGER BANG
CHIEF INVESTMENT OFFICER (CIO)

Nikolaj har 12 års erfaring med solenergi og er grundlægger af Nordic Solar. Nikolaj har erfaring inden for
M&A, udvikling, strategi og ledelse.

Anders har ti års erfaring med solenergi gennem sit
arbejde for Nordic Solar. Anders' kompetencer dækker
investorrelationer, finansiering, salg, kommunikation
og markedsføring.

Holger har 14 års erfaring med solenergi gennem sit
arbejde som CIO hos Nordic Solar og European Energy.
Holgers kompetencer dækker M&A og projektudvikling inden for solenergi. Holger har deltaget i adskillige
handler for store millionbeløb overalt i Europa.

TIM GADATSCH
CHIEF LEGAL OFFICER (CLO)

GLENN AAGESEN
CHIEF OPERATING OFFICER (COO)

JES VENGAARD
CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)

Tim har ni års erfaring med solenergi gennem sit
arbejde som CLO hos Nordic Solar og Senior Legal
Manager hos European Energy. Tims kompetencer
dækker juridiske aspekter ved M&A inden for solenergi.
Tim har deltaget i adskillige handler for store millionbeløb overalt i Europa.

Glenn har 15 års erfaring med vedvarende energi som
grundlægger af FairWind og som COO hos Nordic
Solar og Head of Operations hos European Energy.
Glenns kompetencer ligger inden for vedvarende
energi, organisationsudvikling og implementering.

Jes har otte års erfaring som CFO for Nordic Solar,
EjendomsInvest og M. Goldschmidt. Han er statsautoriseret revisor og director hos PwC og har 15 års
revisionserfaring. Jes’ kompetencer ligger inden for
regnskab, HR og it.
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Markedsudvikling
På kort sigt
2021 var et rekordår for anlæg til vedvarende energi. Ifølge Det Internationale
Energiagentur (IEA) nåede tilføjelser til
den vedvarende energikapacitet endnu
en årsrekord, drevet af solcelleanlæg. I
2021 blev der installeret for 290 gigawatt
(GWp) vedvarende energi, hvilket er 3%
mere end 2020's allerede ekstraordinære
vækst. Solenergi tegner sig for mere end
halvdelen af alle disse vedvarende energianlæg. Den europæiske solindustri
installerede for 34% mere solenergi i 2021
end i 2020. Solar Power Europe anslår, at
Europa i 2022 vil installere solceller med
en kapacitet på i alt 30 GWp og dermed
fortsætte tendensen. Realiseringen af den
forventede vækst i Europa kræver investeringer i milliardklassen, og Nordic Solar
er godt positioneret til at bidrage til og
udnytte dette voksende marked.
På mellemlangt sigt
Den globale produktion af vedvarende
elektricitet forventes at stige fra en samlet energiproduktion på ca. 7.400 terawatt-timer (TWh) i 2020 til svimlende
11.400 TWh i 2026. Solenergi forventes at
udgøre en væsentlig drivkraft bag elproduktionen med en gennemsnitlig årlig
stigning på 19%. I 2026 forventes solenergi at tegne sig for mere end 20% af al
produktion af vedvarende energi.
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Elproduktion,
på mellemlang
sigt
Solkraft

Vandkraft

Productions
omkostninger per
MWh solenergi
Andet

Onshore og offshore vindkraft
CAGR
+19%
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Hos Nordic Solar er det især disse fire

På lang sigt

parametre, der driver udviklingen. For
det første er vedvarende energi blevet
ekstremt konkurrencedygtig på pris, og
solenergi er ifølge Lazards "produktionsomkostninger per MWh solenergi" nu en
af de billigste energikilder. For det andet
har der været en stigende efterspørgsel
efter elektricitet, som forventes at fortsætte i de kommende år, efterhånden
som verden bliver mere og mere elektrificeret. For det tredje øger det voksende
fokus fra politisk side og de statslige
genopretningspakker væksten i sektoren for grøn energi. Mest nævneværdig
er EU's genopretningsplan for klimaet,
NextGenerationEU. Genopretningsplanen
vil forandre de europæiske økonomier
ved at skabe muligheder og arbejdspladser i et grønnere Europa gennem klimainvesteringer på omkring DKK 6.000
mia. Genopretningspakken skal afbøde
pandemiens økonomiske og sociale konsekvenser og gøre de europæiske økonomier og samfund mere bæredygtige
samt reducere mængden af CO2 gennem
grønne investeringer. For det fjerde ser
vi en tendens til, at investeringsselskaber
sætter højere standarder end de formelle
krav og kræver, at virksomheder, som de
investerer i, deltager aktivt i den grønne
omstilling. Det øgede fokus fra alle sider
muliggør i højere grad omstillingen til en
grønnere fremtid.

Ved udgangen af 2020 udgjorde solenergi
3% af den globale installerede kapacitet, svarende til 827 TWh. Leveringen af
solenergi forventes af IEA at stige til at
udgøre mere end 7.200 TWh af verdens
energibehov i 2040, hvilket er en ottedobling og svarer til en konstant årlig
vækst på 11%, hvilket er højere end for alle
andre energikilder. Det skønnes, at i 2040
vil solenergi udgøre mere end 17% af hele
den globale energiproduktion.
Disse gunstige vækstscenarier på kort,
mellemlang og lang sigt forstærker sektoren for vedvarende energi, da mange
virksomheder ser mulighed for at få del
i væksten, herunder leverandører af konventionelle energikilder, som skifter til
grønnere alternativer. Vi glæder os over
ændringen i det konkurrencemæssige
landskab, da det er med til at forbedre
chancen for, at verden kan leve op til
Parisaftalen inden 2030. Nordic Solar ser
fortsat attraktive vækstmuligheder.
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Solenergiproduktion,
på lang sigt
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Geografisk set
Ifølge vores vurdering af det globale marked for solenergi og udsigten de kommende år vil det europæiske marked for
solenergi forblive attraktivt og bibeholde
en betydelig markedsandel for den samlede installerede kapacitet. Asien og
Stillehavsområdet (APAC) samt Kina vil
fortsat dominere den globale installerede kapacitet drevet af efterspørgslen
i Kina. Solar Power Europe estimerer, at
APAC vil få en faldende markedsandel i
de kommende år. Den amerikanske region
(AMER) forblev den næststørste region i
2021. Udviklingen i AMER støttes primært
af udviklingen i USA, hvor der er indført yderligere ITC'er1, der ses en positiv
udvikling på markedet for tagbaserede
solcelleanlæg og den nye administration
har en mere positiv tilgang til vedvarende
energi. Solar Power Europe forventer, at
AMER's globale markedsandel vil falde
de kommende år som følge af, at indførelsen af yderligere ITC'er kun gælder i
to år, og at Mexicos politiske miljø i forhold til udvikling af vedvarende energi er
vanskeligt. Mellemøsten og Afrika (MEA)
er langsomt ved at blive stærkere, drevet af de positive nyheder om fordelene
ved solenergi, der spreder sig i regionen.
MEA er dog stadig en lille region i en global sammenhæng. Den vigtigste drivkraft
for solenergi i Europa (EU) er netpariteten (lave solenergiomkostninger), og derudover sigter EU mod CO2-neutralitet i
2050, hvilket også driver væksten af vedvarende energi.
1. Føderale skattelempelser ved investering i
solenergi
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Det er således Nordic Solars vurdering, at
det europæiske marked er lige så attraktivt som resten af verden. Derfor vil vores
fokus også overvejende være på denne
region, da vi ser adskillelige vækstmuligheder med attraktive aktionærafkast. Vi
vil følge udviklingen i andre regioner og
vurdere de investeringsmuligheder, vi får
præsenteret, men Europa er fortsat vores
centrale geografiske fokusområde.
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Supplerende vedvarende energikilder
Lagring
For at solenergi skal kunne blive den primære kilde til elektricitet, skal den matche markedets behov. På markedet er
der brug for elektricitet døgnet rundt.
Men solcelleanlæg producerer elektricitet, når solen skinner, og elektriciteten
skal forbruges inden for et sekund. En
del af løsningen på denne udfordring er
at have en blanding af energikilder såsom
vind-, sol- og, hvis muligt, vandkraft i det
enkelte land. Den anden del af løsningen

er at omlægge energiproduktionen til det
tidspunkt, hvor den er nødvendig. Der er
flere løsninger til at omlægge produceret
energi, og den mest modne teknologi er
lagring i batterier.
Batteriteknologi har tidligere været alt for
dyrt, hvilket gjorde den uanvendelig. I dag
er batteriteknologi blevet mere pålidelig og
priserne mere konkurrencedygtige. LCOS
(Levelised Cost of Storage) for batterier
viser, at batterierne bliver mere omkostningseffektive og dermed nemmere at

Udviklingen i den globale årlige markedsandel
for solenergi
MEA

Kina

APEC

CAGR
+12,4%

AMER

5%

Europa

5%

4%

6%

38%

38%

38%

23%

22%

23%

21%

17%

17%

15%

17%

19%

18%

18%

19%

19%

2020A

2021F

2022F

2023F

2024F

2025F

4%
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35%
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19%

37%

34%
22%
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Produktionsomkostninger
per MWh batterienergi (LCOS)
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Solenergi og Solenergi
+ lagrings afregningspriser
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2021
Procentdel af variable vedvarende energikilder i den regionale elforsyning

opbygge en business case om. En af de
nuværende udfordringer er den enorme
efterspørgsel på batterier, der især er drevet af elektriske køretøjer, hvilket har medført fem gange så høje priser på litium og
andre råstoffer. Denne efterspørgsel har
medført højere priser i vinteren 2021/2022.
Bloomberg New Energy Finance forventer
dog, at LCOS vil begynde at falde igen,
hvilket vil være med til at gøre batterier til
en effektiv lagerkilde.
For at batterier kan blive den foretrukne
lagerløsning, skal aktører på markedet se
2. Den gennemsnitlige markedspris, som enheden
tjener

en lønsom forretningsmodel, der kombinerer lagring med solenergi. Undersøgelser
viser, at afregningsprisen (capture price)
for2 solenergi falder i det lange løb, efterhånden som andelen af elektricitet, der
kommer fra vedvarende energikilder, stiger. Den enkle forklaring er, at markedet er
drevet af udbud og efterspørgsel.

Lagring gør det muligt at omlægge energisalget til perioder med høje priser. Det
betyder, at en stor andel af vedvarende
energi vil gøre elforsyningen mindre fleksibel, hvilket vil resultere i bedre afregningspriser, når elektricitet sælges i de
stille, billige timer. Vi ser et marked, der
bliver mere og mere attraktivt, mens ren
solenergi vil blive udfordret på priserne.

• Solenergi produceres i løbet af dagen
• Priserne er, alt andet lige, lavere, når
udbuddet er højt, og de stiger, når
udbuddet er lavt.

Nordic Solar følger udviklingen af batterier
nøje. Vi holder især øje med udviklingen i
LCOS, som er den primære drivkraft for
opbygningen af en bæredygtig business

case. En del af Nordic Solars eksisterende netkapacitet forventes i fremtiden
at kunne benyttes til batterilagring. Vi er
i øjeblikket ved at vurdere, om vi kan forbedre vores investeringscases ved at indføre lagring i vores solparker.
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PtX-processen
Elektrolyse
VEDVARENDE
BRINT

Synteseproces
VEDVARENDE
BRINT

E-BRÆNDSTOFFER

Power-to-X
Nordic Solar følger markedet for Powerto-X (PtX) tæt, da PtX-partnere kan vise
sig at blive pålidelige aftagere af den
elektricitet, som vil blive genereret i vores
pipeline, når den er realiseret. Vi har dog
i øjeblikket ingen konkrete aftaler om at
levere elektricitet til PtX-aftagere.
PtX er en proces, der muliggør indirekte
elektrificering af tung industri, fly, skibe,
lastbiler og meget mere. PtX defineres
som en proces, hvor grøn elektricitet først
omdannes til brint og efterfølgende til
grønt brændstof - e-brændstoffer. Det
første trin i PtX er omdannelsen af vand til
brint. Spaltning af vandmolekyler i elektrolyse kræver energi, som i PtX drives af
grøn elektricitet såsom solenergi. Brinten
kan derefter anvendes som energikilde,
eller den kan danne grundlag for en raffineringsproces, hvor brinten i et synteseanlæg kombineres med enten nitrogen
eller kulstof og danner flere nye PtXbrændstoffer, kendt som e-brændstoffer.
Man kan for eksempel fremstille grøn
ammoniak (e-ammoniak) ved at tilsætte
nitrogen til brint i en synteseproces.
E-ammoniak kan erstatte fossil ammoniak direkte og gøre landbrugssektoren
fossilfri. Ved at tilsætte kulstof til brint i
synteseprocessen kan man bl.a. producere e-diesel, e-methanol og e-petroleum. Disse brændstoftyper kan erstatte
fossile brændstoffer direkte i fx fly- og
skibsfartsindustrien. Teknologien er på
vej til at blive en vigtig aktør i den grønne
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omstilling, men den er stadig umoden og
afhængig af subsidier eller af, at højere
omkostninger accepteres som et vilkår.
Ud over de åbenlyse miljømæssige fordele ved at indføre e-brændstoffer i energimikset har det også flere økonomiske
fordele. Afregningspriserne på solenergi
forventes som nævnt at falde, efterhånden som der indføres flere vedvarende energikilder til energiforsyningen.
Levering af både solenergi og e-brændstoffer vil give en mere diversificeret indtægtskilde, hvilket på lang sigt kan give
en mere stabil og rentabel omsætning.
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Hvert tredje
kraftværk, der blev
installeret i 2020,
var baseret på
solenergi

Kilde: Det Internationale Energiagentur (IEA)
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Udvikling i 2021
Et solpanel
genererer

30 gange

mere elektricitet i sin
levetid, end hvad der
blev brugt ved dets
fremstilling

En væsentlig udvikling i 2021 var fusionen i juni mellem Nordic Solar Energy,
Nordic Solar Global og Nordic Solar
Management. Fusionen ændrede Nordic
Solar fra at være to investeringsselskaber
med en ekstern kapitalforvalter til et fuldt
integreret industrielt solenergiselskab.
Koncernen har nu aktiviteter i hele værdikæden lige fra udvikling og opførelse
til drift af solparker i ti lande på tværs af
Europa.
COVID-19 påvirkede igen i 2021 erhvervssektoren. I forhold til Nordic Solar påvirkede COVID-19 imidlertid ikke selskabets
drift eller byggeprojekter væsentligt.
Fokus på vedvarende energi og specifikt
solenergi som del af en langsigtet løsning
på klimakrisen blev øget. Dette øgede
igen interessen for at investere i solenergi
og hjalp Nordic Solar med at rejse DKKm
516 til nye investeringer.
Energimarkedet har været stærkt påvirket af stigende energipriser i 2021 efter
et 2020, hvor blandt andet COVID-19 og
lavere økonomisk aktivitet resulterede
i meget lavere energipriser. Den kraftige stigning i elpriserne i 2021, der i vid
udstrækning skyldtes stigende gaspriser, har skabt en energikrise, der har fået
regeringer rundt om i Europa til at forsøge
at finde løsninger, der kan hjælpe forbrugere og virksomheder, som kæmper med
virkningen af de stigende elpriser. Hos

Kilde: Det Internationale Energiagentur (IEA)
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Nordic Solar havde de stigende elpriser
en positiv effekt på omsætningen, da en
del af produktionen – 27% i 2021 – blev
solgt til variable markedspriser. På trods
af at Nordic Solar for første gang siden
etableringen i 2010 ikke nåede sit produktionsbudget, oversteg omsætningen
budgettet med DKKm 18,6 på grund af
prisstigningerne.
Driftsaktiviteter
Årets driftsaktiviteter i solparkerne startede med en samlet portefølje fra de to
investeringsselskaber på 196 MWp. Ved
årets afslutning var porteføljen af solparker i drift nået op på 326 MWp, svarende til en vækst i produktionskapacitet
på 66%. Væksten i porteføljen var baseret på købet af en solpark på 27,5 MWp
i Portugal samt en solpark på 16,8 MWp
i Polen. Derudover byggede vi en portefølje på 37 MWp i Polen og et projekt på
48,5 MWp i Portugal i løbet af 2021, hvilket øgede porteføljen til 326 MWp.
Den portugisiske solpark på 27,5 MWp
blev købt ved hjælp af mellemfinansiering, der blev tilbagebetalt og refinansieret i 1. kvartal 2022. Solparken i Portugal
drives helt uden tilskud. Der er ikke indgået en langsigtet elhandelsaftale (PPA),
og projektet har derfor kunnet udnytte
de høje energipriser i 2021 og 2022 fuldt
ud. Selskabet overvejer på et senere tidspunkt at supplere det nye lån i forbindelse med etableringen af en langsigtet
PPA. Den polske portefølje på 16,8 MWp
blev købt uden gæld og forventes at blive
finansieret i 2022.
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Byggeaktiviteter
Byggeaktiviteterne gik generelt godt i
2021 med høj kvalitet og overholdelse af
deadlines i forhold til realisering af projekterne. Det polske projekt blev bygget
med assistance fra flere underleverandører, mens det portugisiske projekt var en
nøglefærdig levering.
Det portugisiske byggeprojekt er finansieret som en kombination af egenkapital
og lokal byggefinansiering, der konverteres til langsigtet projektfinansiering. I
juni 2021 blev der underskrevet en 10-årig
PPA som led i afslutningen af byggefinansieringsprocessen. Selvom solparken
således var klar til at levere elektricitet
til nettet, blev tilslutningsdatoen skubbet
til slutningen af januar 2022 som følge
af lokale administrative vanskeligheder.
På grund af de meget høje elpriser kom
den manglende opfyldelse af PPA'en til
at koste DKKm 8,2 i 2021 og DKKm 6,7
i 2022.
Det polske byggeri blev finansieret 100%
af egenkapitalen, idet byggefinansieringen tog lang tid at få på plads. Den langfristede finansiering trådte i kraft i 1. kvartal
2022 med mindre gunstige rentevilkår
end forventet som følge af de stigende
rentesatser i Polen. Rentesatsen blev fastsat til 50% af det nye lån, mens 100% af
den polske projektfinansiering blev sikret
i den eksisterende portefølje. Den dyrere
finansiering modregnes til en vis grad af
øget inflation, som øger afregningsprisen,
samt en beslutning om at underskrive en
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særskilt PPA, der giver højere priser på
det første års elsalg og først igangsætter
den 15-årige afregningspris et år senere.
Endelig er forberedelserne til opførelsen af et solcelleprojekt på 33 MWp i
Danmark påbegyndt. Projektet var byggemodnet ved udgangen af 2021, og indkøb samt byggefinansiering kom på plads
i begyndelsen af 2022. Anlægget forventes at blive tilsluttet nettet
gen af 2022.

ved udgan-

Opbygning af pipeline
I begyndelsen af 2021 havde selskabet
(på det tidspunkt Nordic Solar Global) en
pipeline af projektrettigheder svarende til
ca. 556 MWp i Italien, Grækenland, Polen,
Portugal og Spanien. Ved udgangen af
2021 var porteføljen af projektrettigheder
øget til 1.039 MWp som følge af køb af
projektrettigheder i Danmark (155 MWp),
Italien (368 MWp) og Grækenland (46
MWp). Pipelinen af projekter er dermed
steget med 87%.
Finansieringsaktiviteter
At skabe vækst i solenergisektoren er
en temmelig kapitalintensiv opgave, og
det er krævende at skaffe finansiering
til nye udviklings- og byggeaktiviteter.
Nordic Solar benytter sig derfor af en
bred strategi, der indebærer både byggefinansiering og langsigtet gældsfinansiering på SPV-niveau, finansiering på
holdingselskabsplan samt særlige mellemfinansieringsaktiviteter, når det er
nødvendigt. I 2021 udgjorde den opnåede

gældsfinansiering i alt DKKm 330, der
dels bestod af langsigtet finansiering på
DKKm 143,8, dels af mellemfinansiering
på DKKm 186,3. Desuden blev en finansiering i Spanien på DKKm 28,3 tilbagebetalt med forventning om at refinansiere
et betydeligt større beløb i første halvår
af 2022.
Nordic Solars primære kilde til ny egenkapital kommer fra løbende tilsagn fra
aktionærer. Tilsagnsmodellen (capital
call-modellen) fungerer som en kreditfacilitet, som selskabet kan trække på, når
der er behov for likviditet til nye projekter
eller byggeomkostninger. I 2021 blev i alt
DKKm 516 af disse tilsagn omdannet til ny
aktiekapital.
Årsregnskab for 2021
Det officielle årsregnskab omfatter de første ca. seks måneders aktiviteter for NSE
(det fortsættende selskab) plus omtrent
seks måneders aktiviteter for det fuldt
fusionerede og integrerede selskab – fra
10. juni til 31. december 2021. Da regnskabet ikke dækker 12 måneders drift for det
fusionerede selskab, er der blevet udarbejdet et urevideret proformaregnskab
for det fusionerede selskab, se side 15-16.
Årsregnskabet for 2021 er udarbejdet i
overensstemmelse med internationale
regnskabsstandarder (IFRS). I 2021 steg
omsætningen med 46% til DKKm 346.
Omsætningsstigningen stammer dels fra
købet af polske og portugisiske solparker
i sommeren 2021, der indgår med seks
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måneder i 2021, dels fra den spanske solpark, der blev købt i efteråret 2020, og
som indgår med et helt år. Derudover har
fusionen med Nordic Solar Global øget
omsætningen fra de solparker i Polen, der
er i drift, og som er blevet overtaget.
I 2021 steg EBITDA med 26% til DKKm
240 i forhold til EBITDA har effekten af
fusionen med administrationsselskabet
været øgede omkostninger uden øget
omsætning, hvilket dermed har reduceret
EBITDA-marginen. Omsætning i det tidligere administrationsselskab faktureres
enten ikke længere, da det vedrører ydelser, der nu betragtes som interne ydelser,
eller den faktureres til datterselskaber,
men elimineres i koncernkonsolideringen.
Årets resultat før skat blev DKKm 18,3,
og resultatet efter skat blev DKKm 11,6.
Resultatet blev negativt påvirket af fusionen som nævnt ovenfor. På trods af de
mindre gode resultater i 2021 var Nordic
Solars pengestrømme stærke, og EBITDA
efter renter, tilbagebetaling af afdrag på
gæld og skattebetalinger danner grundlag for udbetaling af udbytte.
Det foreslåede udbytte er baseret på
Nordic Solars pengestrømme fra solparker i drift. Ved beregningen af de frie
pengestrømme, der danner grundlag for
udbetalingen af udbytte fra de eksisterende solparker, er der derfor medregnet
afskrivninger og udskudt skat, mens tilbagebetaling af gæld i solparkerne er fratrukket (se tabellen side 14).
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Udbyttet for 2021, der er foreslået på
generalforsamlingen, udgør DKK 3,5 pr.
aktie for de 16.185.936 aktier med ret til
fuldt udbytte. De 1.257.628 nye aktier, der
blev udstedt i oktober og december 2021,
samt de 1.720.293 nye aktier, der blev
udstedt i februar 2022, er ikke berettiget
til udbytte, medmindre udbyttet overstiger DKK 3,5 pr. aktie. Der foreslås en samlet udbyttebetaling på DKK 56.650.776
for året.
Urevideret proformaregnskab for 2021
Proformaregnskabet på side 15-16 viser
opgørelserne, som hvis de tre Nordic
Solar-selskaber var blevet fusioneret pr.
1. januar 2020. Aflæggelsen er opdelt i
tre segmenter: solparker i drift, solparker under udvikling og opførelse samt
administrative ydelser. Endelig er interne
transaktioner blevet elimineret i det konsoliderede regnskab.
Den nye forretningsmodel, hvor værdiskabelsen udelukkende sker i udviklings- og
opførelsesfasen, kommer kun til udtryk
i regnskabet, hvis aktiverne sælges helt
eller delvist. Det er vores strategi at sælge
aktiver og dermed vise værdiskabelsen
såvel som at skabe positive resultater.
Udviklingen i 2022
Efter udgangen af 2021 og frem til datoen
for årsrapporten er der i februar 2022
foretaget en betydelig kapitalforhøjelse.
Der blev rejst i alt DKKm 238 og udstedt
i alt 1.720.293 nye aktier. Derudover blev
der indgået aftaler om solprojekter på ca.

54 MWp i Tyskland, projektrettigheder på
100 MWp i Grækenland og projektrettigheder på 69-100 MWp i Litauen.
Krigen i Ukraine påvirker ikke Nordic
Solars solparker i drift, men solparker,
der er under opførelse, forventes i nogen
grad at blive negativt påvirket. De stigende råvarepriser på fx stål vil påvirke
omkostningerne
til
byggeprojekter.
Omkostninger forbundet med gæld, solpaneler og transport forventes at stige
og være mere uforudsigelige i 2022.
På forsyningssiden har krigen medført
højere gaspriser, som har lagt et opadgående pres på elpriserne i hele Europa.
Nordic Solar forventer gunstige rammebetingelser for investeringer i vedvarende
energi i hele Europa med relativt høje elpriser. Usikkerheder i forbindelse med krig,
rentestigninger, inflation og råvarepriser
kan påvirke afkastet. Nordic Solar følger
situationen nøje og vurderer løbende risikoen på vores udviklingsmarkeder.
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Forventninger
til 2022
Baseret på den solparkportefølje, der
ejes ved udgangen af 2021, forventes der
i 2022 en omsætning på DKKm 465. og
et resultat før skat og minoritetsinteresse
på ca. DKKm 52. I det forventede resultat tages omkostningerne ved opførelse
af de forventede 70 MWp i Danmark ikke
med i betragtning. Endvidere forventer vi
at øge EBITDA til DKKm 329, svarende til
en stigning på 36,7% i forhold til realiseret
EBITDA i 2021.
Der forventes et afkast til aktionærerne
på 7-11% i 2022.
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LAND

Belgien

JORDBASERET

TAGBASERET

MWp

MWp

NETTO
OMSÆTNING
20211)
DKKt

EBITDA 1) 2)

EBITDA
MARGIN 1) 2)

DKKt

%

SALG PÅ
ELMARKEDET
20211)
DKKt

SALG PÅ
ELMARKEDET
20211)
%

-

32,4

89.762

74.239

83%

14.582

16%

Italien

4,0

13,9

49.121

40.117

82%

12.713

26%

Polen

109,5

-

32.324

23.457

73%

-

0%

Storbritannien

13,2

-

12.948

10.491

81%

5.384

42%

Spanien

14,6

-

78.295

65.105

83%

21.418

27%

Danmark

31,9

-

19.589

16.808

86%

15.536

79%

Frankrig

26,8

-

32.518

26.702

82%

-

0%

Portugal

78,3

-

29.606

26.794

91%

23.544

80%

Tyskland

1,0

-

1.986

1.713

86%

-

0%

279,3

46,3

346.149

285.4263)

79%3)

93.177

27%

I alt
1)

Helårstal uanset ejerskabsperiode og ejerandel.

2)

EBITDA = resultat før renter, skat og afskrivninger.

3)

EBITDA og EBITDA-margin er eksklusive omkostninger i holdingselskab.
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Realiseret produktion
i forhold til budgettet

EUROPA

PORTUGAL

Oprindeligt investeringsbudget = indeks 100

2012

116

109

110,9

2013

103

107

109

100

102,2

2014

114

106

92

102

102,8

2015

121

104

99

107

100

2016

111

101

98

103

103

101

2017

108

108

103

103

100

102

100

2018

125

100

90

106

103

95

89

106

2019

123

98

96

104

106

106

93

99

100

101,5

2020

122

98

102

100

109

105

90

104

105

103,2

2021

105

94

95

100

97

103

87

97

94

96,0

I alt*

115

97

97

104

103

104

89

100

100

100,4

INDEKS
105,9

DANMARK

100

POLEN

124

FRANKRIG

2011

ENGLAND

101

BELGIEN

2010

ITALIEN

ÅR

SPANIEN

Portefølje i drift
Pipeline med underskrevne projekter

TYSKLAND
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103,6

*Akkumuleret produktionsindeks i Nordic Solars ejerperiode

102,0
101,9
102,8
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Driften i 2021
Driften var overordnet tilfredsstillende,
selvom 2021 er det første år siden etableringen af selskabet, at produktionen lå
under budgettet. Produktionen endte i alt
4% under budgettet med negative afvigelser på de fleste markeder. Årsagerne
til afvigelserne var forståelige. Først og
fremmest oplevede vi en negativ afvigelse i indstrålingen på 1% sammenlignet
med det budgetterede indstrålingsniveau på tværs af hele driftsporteføljen.
Budgetterne er baseret på tredjeparts
skøn over de seneste ca. 25 års solindstrålingsdata på det enkelte produktionssted.
Alle lande på tværs af porteføljen havde
lavere indstrålingstal end forventet, bortset fra Belgien der overgik budgettet med
5,5%. Det lavere indstrålingsniveau end
normalt antages ikke at være en generel
tendens. Der er ingen forskning, der tyder
på, at indstrålingen generelt vil falde i
fremtiden. Således forventer vi, at indstrålingen vil nå sit normale niveau i 2022.
For det andet påvirkede nogle få store
hændelser visse aktivers resultater og
trak dermed det samlede porteføljeresultat ned. KPI-rapporten for det enkelte
solenergianlæg omfatter resultatniveauet
(performance ratio, PR), der viser, hvor
meget af den reelle solindstråling, der
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omdannes til elektricitet. I 2021 var den
realiserede PR ca. 2% lavere end budgetteret, hvilket hovedsagelig skyldtes
følgende: Sne dækkede panelerne især
i Polen. I forhold til den italienske portefølje forårsagede en brand i taget problemer, og i Danmark fik en ødelagt
transformer stor indflydelse. Den danske
transformer var ude af drift henover sommeren og efteråret, som er de måneder,
der har højst produktion, hvilket gjorde
problemet endnu større. Disse store tekniske problemstillinger forklarer det lavere
resultat, og da de er blevet løst, forventes
det, at PR for 2022 vil nå det budgetterede niveau. I forbindelse med de tekniske problemer i Danmark og Italien har
Nordic Solar anmeldt forsikringskrav for
at få erstatning for produktionstab og
dækket omkostninger til udskiftning af
hardware. Det potentielle beløb, der vil
blive modtaget som følge af forsikringskravene, er ikke medtaget i årsregnskabet
for 2021.
Driftsmæssig opsætning
Drift og vedligeholdelse af selskabets solparker håndteres af lokale partnere for at
sikre størst mulig produktivitet, men den
overordnede ledelse håndteres af Nordic
Solar. Nordic Solars aktiviteter er delt i to
og håndteres dels af et analyseteam, der
overvåger driften, dels af et driftsteam,
der besøger og besigtiger solparkerne.
Nordic Solars analyseteam har i 2021
udviklet et internt overvågningssystem,
der måler effektiviteten af den enkelte
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solpark helt ned til en enkelt række med
ca. 20 solpaneler. Systemet vil blive yderligere automatiseret med integration af
kunstig intelligens for at øge porteføljens performance og reducere antallet af
manuelle opgaver.
Baseret på data fra vores overvågning af
produktionen udvælges der løbende solparker, som klarer sig dårligt, til fysiske
inspektionsbesøg. Nordic Solars ingeniører mødes derefter med lokale leverandører af O&M (drift of vedligehold) for
at drøfte og planlægge korrigerende foranstaltninger. Ved et inspektionsbesøg
undersøger driftsteamet de væsentlige
forhold, der er blevet opdaget af analyseteamet som potentielle årsager til de
dårlige resultater. Derudover evaluerer
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driftsteamet den daglige drift med de
lokale O&M-leverandører for at sikre gnidningsfri drift og gennemgå mulige
forbedringer.
Tabellen på side 43 viser produktionsafvigelserne i forhold til det oprindelige
investeringsbudget pr. land for alle investeringer. Solparkernes samlede produktion lå 4,0% under de oprindelige
budgetter målt på produceret elektricitet for 2021, og der er i alle ejerskabsår
opnået et gennemsnitligt plus på 0,4% pr.
år.

År for nettilslutning af driftsaktiver målt i forhold til kapacitet
og fair value
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Porteføljen
Nordic Solar ejer i øjeblikket solparker
i drift med en samlet kapacitet på 326
MWp i ni forskellige europæiske lande.
Ved udgangen af 2021 var den samlede anslåede ureviderede fair value af
Nordic Solars egenkapital DKK 2,4 mia.
80% repræsenterer værdien af den del
af porteføljen, der er i drift, 13% værdien
af vores pipeline af udviklingsprojekter,
og de sidste 7% er kategoriseret som
“Andet“, hvilket omfatter værdien af det
tidligere administrationsselskab (Nordic
Solar Management), nettolikviditet, nettogæld og andre korrektioner.
Grafen på side 44 viser opførelsesåret
for hele porteføljen i drift målt på både
kapacitet (MWp) og fair value (DKKm).
Størstedelen af solparkerne er opført og
tilsluttet nettet efter 2018. Disse parker vil
levere stabile pengestrømme i de næste
30 år, som ifølge businesscasen er den
anslåede levetid for en solpark. De ældre
parker, bygget før 2018, har naturligvis
færre resterende driftsår, men de bidrager
med stabile pengestrømme, da størstedelen af dem understøttes af tilskudsordninger med faste priser. Sammensætningen
af ældre parker med høje, stabile pengestrømme og nyere parker med en højere
produktion af ren energi resulterer i en
stabil omsætning.

www.nordicsolar.eu

Tallene i grafen på side 44 viser, at fair
value pr. MWp for de ældre parker er
meget højere end de nyligt opførte parker. Hovedårsagen er de stadigt faldende
byggeomkostninger for solparker, primært som følge af det voldsomme prisfald på solpaneler de seneste 12 år.
Nordic Solar ejer solparker i drift og projektrettigheder med en samlet kapacitet
på mere end 1.400 MWp. Ca. 25% af den
samlede kapacitet er i drift, mens 75%
af kapaciteten vedrører projekter under
udvikling. Sammensætningen af aktivernes værdi ifølge Nordic Solars værdiansættelsesmodel viser fordelingen mellem
driftsaktiver og udviklingsprojekter målt
til fair value. Selv om pipelinen af projekter er tre gange så stor som driftsporteføljen, udgør den værdi, som disse projekter
tillægges, kun 1/6 af værdien af de solparker, der er i drift. Det er Nordic Solars hensigt, at pipelinen af projekter skal udvikles
med mindst mulig finansiel risiko gennem
løbende risikostyring af nye projekter.
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Den første solpark i porteføljen blev købt
i Tyskland i 2010. Siden da er mange projekter blevet føjet til porteføljen, hvilket
gør den nuværende portefølje diversificeret og robust over for landespecifikke
ændringer. I dag har vi investeringer i ti
forskellige europæiske lande – et antal,
vi forventer at øge i 2022. I grafen herunder vises fordelingen af aktivernes fair
value i de forskellige lande ved udgangen
af 2021. Eksponeringen i Polen steg betydeligt i 2021, dels som følge af købet af en
solpark på 16,8 MWp, dels pga. opførelsen af et solcelleanlæg på 39 MWp. Det
samme var tilfældet for eksponeringen i

Portugal med købet af en ikke-finansieret
solpark i drift på 27,5 MWp og opførelsen
af en solpark på 48,5 MWp. Vi forventer,
at de polske og portugisiske andele vil
falde i 2022, efterhånden som projekterne
finansieres, og der foretages yderligere
nye investeringer på andre markeder.
Vi er udsat for valutaeksponering i forhold til vores investeringer i Polen og
Storbritannien. I alt er 27,0% af vores investeringer foretaget i polske zloty, mens
3,0% er i britiske pund.

Porteføljesammensætning, fair value
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minutters sol er nok til at
dække hele verdens årlige
energiforbrug
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Aktionærforhold
Udvikling i aktiekursen i 2021
I forhold til tidligere aktionærer i NSE
genererede selskabet et samlet afkast
på 16,5% i 2021. Afkastet stammer fra en
stigning i aktiekursen på 11,7%, og DKK 6
i udbetalt udbytte pr. aktie. I løbet af de
seneste fem år har aktionærerne modtaget et samlet afkast på 66,8%, fordelt
med 32,6% på en øget aktiekurs og DKK
28 betalt i udbytte pr. aktie.

www.nordicsolar.eu

Side 47

Nordic Solars* aktiekurs**
Aktiekurs, inkl. udbytte
Aktiekurs

DKK/aktie
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Tidligere aktionærer i Global fik et samlet
afkast på 26,7% i 2021, alt sammen som
følge af aktiekursstigning. Globals aktionærer har siden oktober 2018 modtaget
et samlet afkast på 62,6%.
Afkastet i 2021 blev positivt påvirket af
fusionens synergier, højere end budgetterede elpriser og projektudviklingsaktiviteterne, herunder færdiggørelsen af
byggeprojekterne i Polen og Portugal. På
den mindre positive side påvirkede de stigende renter i Polen den relative værdi af
de polske solprojekter.
Nordic Solar har siden februar 2011 foretaget månedlige, ureviderede fair value
beregninger af selskabets aktiekurs.
Værdiansættelsen er baseret på de budgetterede pengestrømme for den enkelte
solpark. Selskabet sigter mod at have en
realistisk værdiansættelse af aktierne,
baseret på markedsantagelser. Da kapitalforhøjelser og potentielle tilbagekøb
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Nordic Solar Energy A/S skiftede navn til Nordic Solar A/S i juni 2021

*

Aktiekursen er urevideret og beregnet ud fra en estimeret fair value, ikke bagvedliggende handel.

**

af aktier er baseret på aktiekursen, er
det intentionen at kursen afspejler en
fair value af selskabets egenkapital. I
forbindelse med kapitalforhøjelser skal
aktiekursen være rimelig for både eksisterende aktionærer, hvis kapitalandele
bliver udvandet, samt for nye aktionærer,
der bliver medejere af selskabet.

Udviklingen i aktiekursen, siden Nordic
Solar blev etableret, kan ses ovenfor. De
to linjer viser kursudviklingen med og
uden udbytte. Aktierne har givet et samlet afkast på 97.3% siden 2011. Den nederste linje viser den ikke-justerede aktiekurs,
som falder efter hver udbyttebetaling.
Den øverste linje er blevet justeret ved at
tilføje udbyttebetalinger.

Aktiekapital
Nordic Solars aktiekapital består af
17.443.564 aktier pr. 31. december 2021,
hvoraf 16.185.936 aktier giver ret til fuldt
udbytte for 2021. De 1.257.628 aktier
udstedt i efteråret 2021 og de 1.720.293
aktier udstedt i februar 2022 giver ret
til udbytte, hvis udbyttet for 2021, der
udloddes i 2022, ligger over DKK 3,5 pr.
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aktie og i så fald kun for det overskydende beløb. Nordic Solar betalte DKK
6,0 i udbytte pr. aktie i 2021 og har på
akkumuleret grundlag udloddet DKK 59,0
siden 2011. Udlodningen for 2021, der
foreslås på generalforsamlingen den 25.
april 2022, udgør DKK 3,5 pr. aktie, i alt
DKKm 56,7.
Digital dækning
Nordic Solar har i 2022 underskrevet
en aftale om digital dækning med H. C.
Andersen Capital. Dækningen omfatter
flere live begivenheder, herunder telefonmøder om selskabets resultatet i henhold
til årsregnskabet og en dybdegående
investeringscase, der svarer til en aktieanbefaling udført af aktieanalytikere. Vi
vil løbende gøre indhold fra den digitale
dækning tilgængeligt på www.nordicsolar.eu.
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Følsomhedsanalyse af porteføljens værdi pr. 31. december 2021
FØLSOMHEDSPARAMETER

ÆNDRING

EFFEKT PÅ PORTEFØLJEVÆRDI

Ændring i elprisen
(DKK/MWh)

+5% i forhold til 2022-niveauet
-5% i forhold til 2022-niveauet

+3,7%
-3,7%

Ændring i renteniveau (%)

+1%-point, 2022-niveau
-1%-point, 2022-niveau

-7,9%
+7,9%

Ændring i produktionen
(MWh)

+1% i forhold til budgettet 2022
-1% i forhold til budgettet 2022

+3,3%
-3,3%

Ændring i driftsomkostninger (DKK)

+5% i forhold til 2022-niveauet
-5% i forhold til 2022-niveauet

-1,2%
+1,2%

Følsomhedsanalyse
Nordic Solar bestræber sig på at sikre, at
investorerne altid får det højest mulige
risikojusterede afkast. Der udarbejdes
derfor detaljerede beregninger og analyser af, hvordan de enkelte solparkers
budgetter påvirkes af ændringer i de
væsentligste antagelser og parametre.
De vigtigste elementer i Nordic Solars følsomhedsanalyse er:
Ændring i
• Produktion
Kan fx skyldes lavere solindstråling end
forventet eller større grad af degradering af solpaneler end antaget, hvilket
sænker det forventede produktionsniveau og omsætning.
• Inflation
Kan påvirke både omkostninger
og subsidier, i det omfang disse er
inflationsreguleret.

• Elpriser
Professionelle elprisprognoser benyttes, og følsomheden af forskellige scenarier evalueres.
• Driftsomkostninger
Dækker risikoen for uforudsete udgifter samt effekten af omkostningsoptimering.
• Renten
Dækker risikoen for renteændringer,
der vil påvirke markedets generelle
afkastkrav. Renten kan ændre sig som
følge af den geopolitiske situation,
og den evalueres nøje og justeres
regelmæssigt.
Generelt er afkastet på en solpark meget
stabilt, og udsvingene i forventet afkast er
ikke større end +/- 1%-point på de fleste
parametre i tilfælde af en ændring på 5% i
hver enkelt variabel, med afkast målt som

den interne rente (IRR).
Der ses en større følsomhed, hvis det
samlede porteføljeafkast målt som IRR
ændres, da en ændring på 1%-point vil
have en betydelig indvirkning på værdien af porteføljen. Dette betyder, at
hvis alternative afkast på markedet øger
afkastkravet til solparker (fx på grund
af renteændringer), har det en negativ
effekt på værdien. Ændringer i renten er
imidlertid typisk et resultat af ændringer i inflationen, og stigende inflation vil
have en positiv effekt på Nordic Solar,
da solparker har en EBITDA-margin på
70-80%. En ændring i renten vil således
have en betydelig indflydelse på værdien,
mens den reelle virkning forventes at
være lavere på grund af de afledte effekter. Ændringen af en renteforhøjelse på
1%-point vil, alt andet lige, have en negativ effekt på aktiekursen på 7,9% af den
portefølje, der ejes ved udgangen af 2021.

Ovenstående tabel viser, at afkastet på
porteføljeniveau er relativt robust med
hensyn til eventuelle ændringer i de
væsentligste antagelser. Den forventede
ændring i porteføljen fra omsætning, der
overvejende er baseret på subsidier, til
omsætning, der i højere grad er baseret
på salg af strøm på markedsvilkår, vil øge
elprisfølsomheden over tid.
Følsomhedsanalysen af den portefølje, der
ejes ved udgangen af 2021, viser, at hvis
den årlige elpris er 5% lavere end forventet fra 2022 og frem, vil den umiddelbare
effekt på aktiekursen være -3,7%.
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Bestyrelse
og investeringskomité

CHRISTIAN SAGILD

03
Governance

Formand for bestyrelsen og investeringskomiteen
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 i 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 bestyrelsesarbejde og er bestyrelsesmedlem i Royal
Unibrew A/S og Ambu A/S samt bestyrelsesformand for Penneo A/S.
Christian er aktionær i Nordic Solar A/S, hvor han ejer 21.530 aktier og 66.000
warrants.
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IBEN MAI WINSLØW

FRANK SCHYBERG

Bestyrelsesmedlem og medlem af investeringskomiteen

Bestyrelsesmedlem

Iben er advokat fra Københavns Universitet med møderet for landsretten.
Hun har været ekstern lektor og eksaminator ved Københavns Universitet og
Dansk Advokatsamfund.

Frank er CEO og medejer af IQ Energy Nordic. IQ Energy Nordic leverer
Energy Management System (EMS)-løsninger til virksomheder i hele Norden.

Iben er stifter og formand for bestyrelsen i Winsløw Advokatpartnerselskab med
ekspertise inden for ejendomshandel, erhvervsleasing og ejendomsudvikling.
Derudover er Iben bestyrelsesformand for Zeso Architects A/S, Zeso Alliance
A/S og Winsløw Advokatpartnerselskab samt bestyrelsesmedlem i Core
Property Bolig IV og Windspace A/S.
Iben er aktionær i Nordic Solar A/S, hvor hun ejer 17.296 aktier og 33.000
warrants.

Frank har arbejdet i bank- og forsikringsbranchen i 15 år. Derefter arbejdede
han i rekrutteringsbranchen, bl.a. som CEO for Institut for Karriereudvikling
og som Nordic Managing Director for Stepstone. Frank har været bestyrelsesmedlem, herunder bestyrelsesformand, i adskillelige danske organisationer og
virksomheder. Frank er medlem af VL-gruppe 10.
Frank er aktionær i Nordic Solar A/S, hvor han ejer 29.476 aktier og 33.000
warrants.
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CHRISTIAN DULONG HOFF

VIBEKE BAK SOLOK

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem og medlem af investeringskomiteen

Christian Dulong Hoff har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns
Universitet og har haft en lang erhvervskarriere i Danmark og Norge inden
for energi og detail. Han var CEO i 7-Eleven Danmark i perioden 2000-2006
og CEO for YX Energi Danmark og Norge fra 2006-2010 samt bestyrelsesformand for Nordic Solar Management.

Vibeke har en solid baggrund inden for det finansielle område og risikostyring, herunder en uddannelse som statsautoriseret revisor. Hun har arbejdet hos PwC i Danmark og
Tyskland i 18 år og var revisionspartner fra 2006 til 2013. I dag er Vibeke CFO hos ATP
Ejendomme. Før ATP Ejendomme arbejdede Vibeke i Danske Bank som Executive Vice
President for Group Financing og som COO for Group Risk Management med et bredt
ansvar for risiko på tværs af koncernen.

I dag fokuserer han udelukkende på investeringer i langsigtede aktiver og
vækstvirksomheder samt bestyrelsesposter. Christian er bestyrelsesformand
i Easytranslate A/S, Comadso A/S og Dulong Fine Jewelry A/S og sidder i
bestyrelsen i Semler Gruppen.
Christian er aktionær i Nordic Solar A/S, hvor han ejer 152.302 aktier og 53.687
warrants.

Vibeke har siddet i bestyrelsen hos adskillelige danske, indiske og norske virksomheder
i løbet af sin tid hos Danske Bank. I dag sidder Vibeke i bestyrelsen hos Lunar Group og
bank, hvor hun er medlem af revisions- og risikoudvalget, og hos November First, hvor
hun er formand for Compliance-udvalget.
Vibeke ejer 33.000 warrants i Nordic Solar.
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MARINUS BOOGERT
Medlem af investeringskomiteen
Marinus har over 20 års erfaring fra solenergiindustrien, fx fra Shell Solar, og
som grundlægger af og direktør for Onestone Solar Holding BV i Holland samt
CEO for Libra Cleantech Projects BV. Ud over at have dybdegående viden om
solcelleproduktion og salg har Marinus også en Master of Business-grad fra
University of Groningen.
Marinus var medstifter af Nordic Solar Energy A/S i 2010 og medejer af administrationsselskabet Nordic Solar Management A/S. Marinus er også tidligere
næstformand for bestyrelsen i Nordic Solar Energy A/S samt Nordic Solar
Global A/S.
Marinus er aktionær i Nordic Solar og ejer 279.352 aktier og 92.627 warrants.

www.nordicsolar.eu
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Direktionen

NIKOLAJ HOLTET HOFF

ANDERS SØGAARD-JENSEN

CEO

CSO

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.

Anders har mere end 10 års erfaring i solindustrien og har arbejdet med investeringer, salg og ledelse i mere end 30 år. Han har erfaring som obligationshandler hos BG Bank og ABN Amro Bank. Desuden har Anders arbejdet for
IBM financial services i mange år.

Nikolaj har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet. Nikolaj grundlagde Nordic Solar Energy, Nordic Solar Global og Nordic Solar Management, der
blev fusioneret i 2021. Nikolaj er ansvarlig for den daglige drift af Nordic Solar.
Nikolaj er tidligere bestyrelsesmedlem i Semler Gruppen, Dulong Fine Jewelry
A/S og Unidrain og har tidligere været bestyrelsesformand for Nørrebro Bryghus
og Ticket to Heaven.
Nikolaj er aktionær i Nordic Solar A/S, hvor han ejer 1.573.387 aktier og 687.500
warrants.

Anders er uddannet markedsøkonom og har gennem de seneste ti år været
ansvarlig for opbygningen af Nordic Solars aktionærportefølje, it-infrastruktur
og kommunikationsplatform. Anders er en del af direktionen med ansvar for
kunderelationer, bæredygtighed og kommunikation hos Nordic Solar. Anders
er tidligere bestyrelsesmedlem i Nordic Solar Management.
Anders er aktionær i Nordic Solar A/S, hvor han ejer 261.274 aktier og 119.280
warrants.
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LEDERGRUPPEN

Øverst til venstre: Tim Gadatsch (CLO), Holger Bang (CIO), Anders Søgaard-Jensen (CSO) og Jes Vengaard (CFO)
Nederst til venstre: Glenn Aagesen (COO) og Nikolaj Holtet Hoff (CEO)
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Risici og
risikostyring
Solenergi er
den billigste kilde
til elektricitet i
verdenshistorien

Risikostyring er en vigtig og integreret del
af vores forretningsmodel. Nordic Solar
har indarbejdet en struktureret proces til
at identificere, give en score og evaluere de
forskellige og skiftende risici i vores daglige drift af forretningen. Risikoevaluering
udføres både på investeringsbeslutningsniveau og løbende for solparkerne i vores
portefølje. Vi tilstræber at mindske risici
gennem forskellige risikostyringsprocesser, herunder tilbundsgående følsomhedsanalyse af alle væsentlige antagelser
i hver investeringscase.
Det er en iboende risiko i porteføljen, at
politikere kan skære i de eksisterende
støtteordninger med tilbagevirkende
kraft. Vi reducerer primært denne risiko
gennem geografisk spredning, men
der udarbejdes også en detaljeret analyse af specifikke landerisici. Nordic
Solar planlægger at udvide sin geografiske spredning af porteføljen yderligere. Uforudsigelighed i udviklingen af
elpriser, som det ses i 2020-2022, er en
anden risiko, som elproducenter står over
for. Nordic Solar kan ved indgåelse af
elhandelsaftaler (PPA'er) sikre en mere
stabil omsætning. Overordnet set skal
investorer i solenergi både håndtere markedsmæssige og finansielle risici, hvilket
uddybes nedenfor.

Kilde: Dansk Solkraft
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Markedsrisiko
Det europæiske marked for vedvarende
energi har ændret sig fra at være en branche hovedsageligt baseret på tilskud, til
at omsætningen genereres på markedsvilkår. Solenergi er i dag en af de billigste strømkilder, der er til rådighed. Evnen
til at konkurrere på markedsvilkår, kaldet
netparitet, er en realitet i de fleste europæiske lande, og tilskudsfri udvikling
af solparker er det nye normale. En stor
del af Nordic Solars investeringer har i
de seneste 12 år været i solparker, hvor
størstedelen af omsætningen kommer fra
høje faste salgspriser for elektricitet, der
støttes af lokale myndigheder. De seneste års investeringer udgør dog hovedsageligt projekter baseret på netparitet.
Nordic Solars pipeline på nye projekter
for 1 GWp, som planlægges bygget i de
kommende år, er alle tilskudsfri projekter. Dermed ændrer sammensætningen af
Nordic Solars risiko i forhold til markedspris sig i de kommende år.
Risikoen for udsving i elpriserne mindskes ved at indgå PPA'er med troværdige
aftagere, hvilket sikrer en fast salgspris
for en del af elproduktionen i en fastsat
periode – typisk op til 10 år. Nordic Solars
sikrede andel af omsætningen fra PPA'er
eller statsgaranterede priser var ca. 73%
i 2021, hvilket var et fald fra 92% i 2020
– ændringen skyldes primært stigende
elpriser og køb af solprojektet på 27,5
MWp i Portugal, hvor elektricitet sælges
på det daglige spotmarked. Risikoen for
ændringer i tilskud med tilbagevirkende
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kraft som følge af politiske indgreb i de
eksisterende tilskudsordninger er stadig
til stede. I 2021 indledte den franske regering en bortskaffelse af en tilskudsordning
med tilbagevirkende kraft, som påvirker
omsætningen i en af Nordic Solars parker.
I 2022 diskuterer den flamske regering en
ændring med tilbagevirkende kraft i de
tildelte grønne certifikater for solprojekter, som kan påvirke Nordic Solars belgiske aktiver. Risikoen for ændringer med
tilbagevirkende kraft reduceres ved at
investere intensivt i udvikling af nye solparker og samtidig diversificere porteføljen, hvilket minimerer eksponeringen over
for et enkelt land.
For nye solparker i porteføljen er målet at
have mindst 70% af omsætningen sikret
gennem PPA'er, da elmarkederne af natur
er uforudsigelige. Energiefterspørgslen
øges på tværs af alle udviklede markeder
og kombineret med forventede højere
CO2-priser, forventes der højere elpriser
på lang sigt. Forsyningsudviklingen på
de regionale energimarkeder er forskellig,
men generelt er der en forventning om en
kraftig stigning i andelen af sol- og vindenergi i produktionsmikset.
I 2021 blev elpriserne påvirket af en række
faktorer, der pressede priserne. Højere
BNP-vækst øgede behovet for strøm fra
gas, olie og elektricitet markant. En kold
vinter i 2020 i kombination med mindre
gasimport fra Rusland pressede de europæiske gaslagre. Og da elektricitet også
delvis produceres ved at brænde gas i et

www.nordicsolar.eu

kraftværk, var disse begivenheder med til

risiko. I den indledende fase, fra projek-

at lægge et opadgående pres på priserne.
Tendensen med stigende energipriser
fortsatte i begyndelsen af 2022, primært
drevet af krigen i Ukraine, som beskrevet
i afsnittet "Udvikling i 2021". De stigende
gaspriser og en række andre faktorer driver alle energipriser op i hele Europa. Det
forventes, at de høje elpriser til en vis grad
vil fortsætte i 2022 for igen at blive normaliseret i 2023 og 2024. Andre markedsrisici omfatter skatteændringer, ændrede
regler for strømforsyningsmarkedet og
ændringer i niveauet for indirekte skatter.
Risikospredningsstrategien, som i øjeblikket afspejles i den eksisterende portefølje
af solparker i ti forskellige europæiske
lande, reducerer den følsomhed, der er
forbundet med ændringer af et enkelt
lands politiske beslutninger og den overordnede markedsrisiko.

tet er købt, indtil byggeriet er afsluttet,
vil valutakursændringer og renteudsving kunne påvirke det forventede afkast
og værdien af projektet. Når en solpark
når produktionsfasen, og finansieringen
afsluttes, vil den finansielle risiko falde.
Den finansielle risiko falder, da størstedelen af solparkernes eksterne finansiering
er baseret på uopsigelige fastforrentede
lån uden sikkerhedsstillelse fra koncernen.
Det betyder, at der er en højere finansiel
risiko i et solprojekts udviklingsår, hvor
en ændring i investeringsparametre i
højere grad kan påvirke projektets værdi.
Værdiansættelsen af solparker og afkastet på nye investeringer er generelt forbundet med en vis finansiel risiko. Hvis
renten stiger eller falder, vil det alternative markedsafkast ændre sig, hvilket forventes at påvirke værdiansættelsen både
af solparker i drift og det forventede
afkast på udviklingsprojekter. En anden
faktor, der kan påvirke værdiansættelsen
af en solpark, er den stigende accept af
solenergi som et attraktivt investeringsaktiv. Det faktum, at flere investorer ser
solenergi som en del af løsningen på klimaproblemerne, har øget efterspørgslen
efter solparker, hvilket indebærer højere
priser, efterhånden som efterspørgslen
stiger.

Finansiel risiko
Nordic Solars nye strategi indebærer, at
selskabet bevæger sig længere tilbage
i værdikæden, indgår i projektudvikling og køber byggeklare projektrettigheder. Dette strategiske skridt åbner for
flere potentielle risici i forbindelse med
udvikling af projekter. Omkostningerne
i udviklingsfasen udgør en mindre del af
den samlede investering, som begrænser de økonomiske risici. Desuden reducerer Nordic Solar den finansielle risiko
fra udviklingsfasen ved at kunne afbryde
projekterne, hvis de bliver urentable.
Håndtering af byggeriet og finansiering
af solparker indebærer en vis økonomisk
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Dataetik
Det overordnede formål med vores politik for dataetik er at sikre, at alle medarbejdere hos Nordic Solar bistås i og får
vejledning til, hvordan man håndterer alle
typer data på en ansvarlig måde, hvor kravene overholdes. I henhold til politikken er
det Nordic Solars hensigt at overholde og
understrege vores engagement i ansvarlig og bæredygtig brug af data. Dataetik
omfatter, hvordan Nordic Solar indsamler,
behandler, bruger, deler og sletter data.
Når Nordic Solar behandler personoplysninger eller udformer, køber eller implementerer teknologier til behandling af
personoplysninger, skal principperne i
politik for dataetik vurderes og tages med
i alle overvejelser, der sker i udformningsprocessen og/eller før køb eller implementering af behandlingsaktiviteten eller
den teknologi, der anvendes til behandling af personoplysninger. Vi rapporterer
om dette i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 99d. Se også dette
link til politikken: https://nordicsolar.eu/
wp-content/uploads/2022/03/NordicSolar-Data-ethics-policy.pdf
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Koncernregnskab
KONSOLIDERET RESULTATOPGØRELSE

KONSOLIDERET OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST

Alle beløb er i DKKt

Alle beløb er i DKKt

2021

2020

Nettoomsætning

346.149

237.372

ÅRETS RESULTAT

Direkte omkostninger

-33.808

-26.500

Andre driftsindtægter

4.336

1.877

Bevægelser der er eller efterfølgende kan blive
klassificeret til resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

-47.576

-20.741

Valutakursdifferencer ved omregning af datterselskaber (netto)

Bruttoresultat

269.101

192.008

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi

Personaleomkostninger

-28.900

-998

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)

240.201

191.010

-150.706

-121.815

89.495

69.195

6.228

626

-77.472

-59.406

Resultat før skat

18.251

10.415

Skat af årets resultat

-6.690

-9.715

ÅRETS RESULTAT

11.561

700

10.474

-492

1.087

1.192

11.561

700

Af- og nedskrivninger
Resultat af primær drift (EBIT)
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

2021

Fordeles således:
Nordic Solar A/S andel
Minoritetsinteresseres andel

2020

11.561

700

-8.854

-5.401

-52.290

-7.621

8.683

1.050

Anden totalindkomst for perioden

-52.461

-11.972

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR PERIODEN

-40.900

-11.272

-42.980

-12.069

2.080

797

-40.900

-11.272

Skat af anden totalindkomst

Fordeles således:
Nordic Solar A/S andel
Minoritetsinteresseres andel
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KONSOLIDERET BALANCE
Alle beløb er i DKKt

2021

2020

AKTIVER
0

2.829.231

2.149.623

595.598

0

1.192

4.835

105.477

83.105

43.769

0

3.904.977

2.237.563

Tilgodehavender fra salg

24.101

9.588

Andre tilgodehavender

92.268

45.601

6.929

6.631

Likvide beholdninger

385.470

251.743

Kortfristede aktiver

508.768

313.563

4.413.745

2.551.126

Materielle anlægsaktiver
Solparker under opførelse
Finansielle aktiver
Udskudt skat
Andre tilgodehavender
Langfristede aktiver

Forudbetalinger

AKTIVER I ALT

2020

Selskabskapital

436.086

172.192

Reserve for valutakursreguleringer

-13.365

-4.470

Reserve for reguleringer af sikringsinstrumenter

-69.248

-24.689

1.481.678

453.474

56.650

38.427

1.891.801

634.934

1.187

-358

Total egenkapital

1.892.988

634.576

Lån

1.679.226

1.473.364

66.933

40.029

221.116

188.321

Hensættelse til udskudt skat

7.897

9.387

Udskudte indtægter

1.572

1.736

1.976.744

1.712.837

377.636

149.119

Leverandør af varer og tjenesteydelser

47.948

16.234

Selskabsskat

11.786

4.060

Anden gæld

106.643

34.300

Kortfristede gældsforpligtelser

544.013

203.713

Gældsforpligtelser i alt

2.520.757

1.916.550

PASSIVER I ALT

4.413.745

2.551.126

PASSIVER
329.710

Goodwill

2021

Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital henført til moderselskabets aktionærer
Minoritetsinteressers andel af egenkapitalen

Hensatte forpligtelser
Anden gæld

Langfristede gældsforpligtelser
Lån
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KONSOLIDERET EGENKAPITALOPGØRELSE
Alle beløb er i DKKt

Selskabs-kapital

Reserve
for valutakursreguleringer

Reserve
for reguleringer af
sikringsinstrumenter

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Egenkapital
henført til
moderselskabets
aktionærer

Minoritetsinteressers
andel af
egenkapitalen

Egenkapital
i alt

172.192

-4.470

-24.689

453.474

38.427

634.934

-358

634.576

Årets resultat

0

0

0

-46.175

56.650

10.475

1.090

11.565

Valutakursforskelle vedrørende
datterselskaber i en anden valuta

0

-8.895

0

0

0

-8.895

37

-8.858

Regulering af sikringsinstrumenter
til dagsværdi

0

0

-53.611

0

0

-53.611

1.322

-52.289

Skat af anden totalindkomst

0

0

9.052

0

0

9.052

-368

8.684

Totalindkomstopgørelse for perioden

0

-8.895

-44.559

-46.175

56.650

-42.979

2.081

-40.898

Transaktioner med ejere i deres
egenskab af ejere

0

0

0

0

0

0

0

0

188.642

0

0

775.265

0

963.907

0

963.907

75.252

0

0

299.035

0

374.287

0

374.287

Regulering af aktiebaseret vederlæggelse

0

0

0

76

0

76

0

76

Køb af egne kapitalandele

0

0

0

-10.013

0

-10.013

0

-10.013

Salg af egne kapitalandele

0

0

0

10.016

0

10.016

0

10.016

Betalt udbytte

0

0

0

0

-38.427

-38.427

-536

-38.963

436.086

-13.365

-69.248

1.481.678

56.650

1.891.801

1.187

1.892.988

EGENKAPITAL 1 JANUAR 2021

Fusion
Kapitalforhøjelser inklusive omkostninger

EGENKAPITAL 31 DECEMBER
2021

Tabellen fortsætter på næste side >
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KONSOLIDERET EGENKAPITALOPGØRELSE
Alle beløb er i DKKt

Selskabs-kapital

Reserve
for valutakursreguleringer

Reserve
for reguleringer af
sikringsinstrumenter

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Egenkapital
henført til
moderselskabets
aktionærer

Minoritetsinteressers
andel af
egenkapitalen

Egenkapital
i alt

144.053

946

-18.528

391.915

35.566

553.952

37

553.989

Årets resultat

0

0

0

-38.919

38.427

-492

1.192

700

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

-7.621

Skat af anden totalindkomst

0

0

887

0

0

887

164

1.050

Totalindkomstopgørelse for perioden

0

-5.416

-6.161

-38.919

38.427

-12.069

797

-11.272

Transaktioner med ejere i deres
egenskab af ejere

0

0

0

0

0

0

0

0

28.139

0

0

96.902

0

125.042

0

125.042

Regulering af aktiebaseret vederlæggelse

0

0

0

2.399

0

2.399

0

2.399

Modtaget udbytte egne aktier

0

0

0

402

0

402

0

402

Køb af egne kapitalandele

0

0

0

-12.650

0

-12.650

0

-12.650

Salg af egne kapitalandele

0

0

0

13.365

0

13.365

0

13.365

Betalt udbytte

0

0

0

60

-35.566

-35.507

-1.192

-36.699

172.192

-4.470

-24.689

453.474

38.427

634.934

-358

634.576

EGENKAPITAL 1 JANUAR 2020

Kapitalforhøjelser inklusive omkostninger

EGENKAPITAL 31 DECEMBER
2020
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KONSOLIDERET PENGESTRØMSOPGØRELSE
Alle beløb er i DKKt
2021

2020

89.495

69.196

150.706

121.815

75

2.399

91.400

18.059

331.676

211.469

Finansielle indtægter modtaget

6.228

626

Finansielle omkostninger betalt

-75.364

-46.555

Betalt selskabsskat

-11.674

-8.150

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

250.866

157.390

-722.070

-138.503

Likvide beholdninger erhvervet ved køb af aktiver

61.448

0

Likvide beholdinger erhvervet ved virksomhedssammenslutninger

14.699

0

-645.923

-138.503

Optagelse af lån

317.720

255.118

Tilbagebetaling af lån

-91.389

-121.338

Tilbagebetaling på leasing gæld

-26.857

-34.896

-6.012

0

379.019

0

-4.731

-1.937

Betalt udbytte

-38.964

-35.507

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

528.786

61.440

Årets nettopengestrøm

133.729

80.326

Likvider ved periodens begyndelse

251.743

174.248

0

-2.831

385.472

251.743

Resultat af primær drift (EBIT)
Af- og nedskrivninger
Aktiebaseret vederlæggelse
Ændringer i arbejdskapital
Pengestrømme fra ordinære aktiviteter

Investeringer i solparker

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

Net sale, own shares
Omkostninger ved kapitalforhøjelse
Omkostninger ved kapæitalforhøjelser

Kursreguleringer på likvider
LIKVIDER VED PERIODENS SLUTNING
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KONCERNSELSKABER
Direkte ejede datterselskaber

Hjemsted

Stemmer og ejerandele

NSE Flandern ApS

Gentofte, Danmark

100%

NSE GP ApS

Gentofte, Danmark

100%

NS Energy I ApS

Gentofte, Danmark

100%

NS Energy II ApS

Gentofte, Danmark

100%

K/S NSE Nees

Gentofte, Danmark

100%

K/S NSE Vollerup I

Gentofte, Danmark

100%

NS Global I ApS

Gentofte, Danmark

100%

NS Global II ApS

Gentofte, Danmark

100%

NS Global III ApS

Gentofte, Danmark

100%

NS Global IV ApS

Gentofte, Danmark

100%

NS Global V ApS

Gentofte, Danmark

100%

NS Global VI ApS

Gentofte, Danmark

100%

Global GP ApS

Gentofte, Danmark

100%

Orka Holding BVBA

Londerzeel, Belgien

100%

NSE France SAS

Paris, Frankrig

100%

Groupement Solaire Cestas 6 SAS

Paris, Frankrig

80%

ESF Spanien 0424 GmbH

Breklum, Tyskland

100%

Solarpark Zerre V BV & Co. KG

Husum, Tyskland

100%

Polar Beteiligungs GmbH

Saarnrücken, Tyskland

100%

NSE Italy SRL

Florence, Italien

100%

Polish Solar North Sp. z.o.o.

Gdansk, Polen

100%

Chatteris Investment Sp. z.o.o.

Warsaw, Polen

100%

JupiterManeuver - SGPS, S.A.

Lisbon, Portugal

100%

Qsun 22 Sp. z.o.o.

Wroclaw, Polen

100%

Qsun 23 Sp. z.o.o.

Katowice, Polen

100%

Qsun 24 Sp. z.o.o.

Katowice, Polen

100%

Qsun 26 Sp. z.o.o.

Katowice, Polen

100%

Qsun 27 Sp. z.o.o.

Katowice, Polen

100%

Qsun 28 Sp. z.o.o.

Wroclaw, Polen

100%

Qsun 29 Sp. z.o.o.

Katowice, Polen

100%
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Hjemsted

Stemmer og ejerandele

GreenGo Energy MO6 K/S

Gentofte, Danmark

100%

GreenGo Energy M24 K/S

Gentofte, Danmark

100%

GreenGo Energy M52 K/S

Gentofte, Danmark

100%

GreenGo Energy M68 K/S

Gentofte, Danmark

100%

GreenGo Energy M74 K/S

Gentofte, Danmark

100%

Nordic Lysabild ApS

Gentofte, Danmark

100%

SEnS Solar BV

Nijmegen, Holland

100%

SEnS Solar Belgie BVBA

Gent, Belgien

100%

SEnS Solar Belgie II BVBA

Gent, Belgien

100%

Orka Boom NV

Londerzeel, Belgien

100%

Orka Brussel NV

Londerzeel, Belgien

100%

Orka Blauve Toren NV

Londerzeel, Belgien

100%

Orka Eindhout NV

Londerzeel, Belgien

100%

Orka Harelbeke NV

Londerzeel, Belgien

100%

Orka Kontich NV

Londerzeel, Belgien

100%

Orka Lummen NV

Londerzeel, Belgien

100%

Orka Puurs NV

Londerzeel, Belgien

100%

Orka Zellik NV

Londerzeel, Belgien

100%

Folly Farm Solar Park Limited

London, England

75%

Parc Solaire De Montmayon SAS

Paris, Frankrig

100%

Centrale Solaire Constantin 18 SAS

Paris, Frankrig

80%

Centrale Solaire Constantin 19 SAS

Paris, Frankrig

80%

Sella BG SRL

Bolzano, Italien

100%

NSE Pellegrino SRL

Florence, Italien

100%

NSE Chignolo Po SRL

Florence, Italien

100%

Ikarus PV 1 SRL

Bolzano, Italien

100%

Ikarus PV 2 SRL

Bolzano, Italien

100%

Ikarus PV 4 SRL

Bolzano, Italien

100%

Ikarus PV 6 SRL

Bolzano, Italien

100%

Tabellen fortsætter på næste side >
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Hjemsted

Stemmer og ejerandele

Ikarus PV 7 SRL

Bolzano, Italien

100%

Sunfield 04 SRL

Bolzano, Italien

100%

Sunfield 09 SRL

Bolzano, Italien

100%

Sunfield 13 SRL

Bolzano, Italien

100%

NS Global Italy SRL

Florence, Italien

100%

Solar Polska New Energy Trzecia Sp. z o.o.

Szczecin, Polen

100%

Solar Polska New Energy 17 Sp. z.o.o.

Szczecin, Polen

100%

Solar Polska New Energy 18 Sp. z.o.o.

Szczecin, Polen

100%

Solar Polska New Energy 19 Sp. z.o.o.

Szczecin, Polen

100%

Solar Polska New Energy 21 Sp. z.o.o.

Szczecin, Polen

100%

Solar Polska New Energy 22 Sp. z.o.o.

Szczecin, Polen

100%

Polish Solar South Sp. z.o.o.

Katowice, Polen

100%

WS Olsztynek Sp. z.o.o.

Katowice, Polen

100%

WS Bytow Sp. z.o.o.

Katowice, Polen

100%

Energy Solar 13 Sp. z.o.o.

Gdansk, Polen

100%

Energy Solar 16 Sp. z.o.o.

Gdansk, Polen

100%

Energy Solar 17 Sp. z.o.o.

Gdansk, Polen

100%

Energy Solar 20 Sp. z.o.o.

Gdansk, Polen

100%

Energy Solar 23 Sp. z. o.o.

Gdansk, Polen

100%

Energy Solar 40 Sp. z.o.o.

Gdansk, Polen

100%

G Solar Energy 1 Sp. z.o.o.

Gdansk, Polen

100%

LRCC – La Rad Campo Charro – Energias Renováveis, S.A.

Lisbon, Portugal

100%

Goldalqueva S.A.

Pias, Portugal

100%

Sol do Sorraira S.A.

Lisbon, Portugal

100%

Nordic Beniarbeig S.L

Denia, Spanien

100%

ESF Spanien 0424 S.L.U.

Denia, Spanien

100%

Herrera Solar Fotovoltaica num. 29, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Herrera Solar Fotovoltaica num. 30, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Herrera Solar Fotovoltaica num. 31, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Herrera Solar Fotovoltaica num. 32, S.L.U

Denia, Spanien

100%
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Hjemsted

Stemmer og ejerandele

Herrera Solar Fotovoltaica num. 33, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Herrera Solar Fotovoltaica num. 34, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Herrera Solar Fotovoltaica num. 35, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Herrera Solar Fotovoltaica num. 38, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Sun Invest Iberia Cuarenta y Tres, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Sun Invest Iberia Cuarenta y Cuatro, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Sun Invest Iberia Cuarenta y Cinco, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Sun Invest Iberia Cuarenta y Seis, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Sun Invest Iberia Cuarenta y Siete, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Sun Invest Iberia Cuarenta y Ocho, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Sun Invest Iberia Cuarenta y Nueve, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Sun Invest Iberia Cincuenta, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Sun Invest Iberia Cincuenta y Uno, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Sun Invest Iberia Cincuenta y Dos, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Sun Invest Iberia Cincuenta y Tres, S.L.U

Denia, Spanien

100%

Sun Invest Iberia Cincuenta y Cuatro, S.L.U

Denia, Spanien

100%

NS Energy Spain SL

Denia, Spanien

100%

Rixiraba Energía Solar SL

Denia, Spanien

100%

NS Global Spain SL

Denia, Spanien

100%

Helios Invest Alpha S.M.P.C.

Athens, Grækenland

100%

Helios Invest Beta S.M.P.C.

Athens, Grækenland

100%
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Ledelses
påtegning
Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt årsrapporten for Nordic
Solar A/S for regnskabsåret 1. januar 2021
- 31.december 2021.

EU er
førende inden
for bæredygtig
finansiering og
politikker for ESGoplysninger

Koncernregnskabet for Nordic Solar er
udarbejdet i overensstemmelse med IFRS
som vedtaget af EU og yderligere krav i
årsregnskabsloven, og årsregnskabet for
moderselskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Efter vores opfattelse giver koncernregnskabet såvel som moderselskabets regnskab et retvisende billede af selskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2021 samt af resultatet
af selskabets aktiviteter og konsoliderede pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar 2021 - 31. december 2021.
Efter vores opfattelse indeholder ledelsesberetningen en retvisende redegørelse
for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hellerup, 30. marts 2022

Kilde: Bloomberg
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