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1 Året i korthet  

Förutom den allestädes närvarande pandemin var den viktigaste utvecklingen för företaget 
förvärvet av SolarSpring, en leverantör av lösningar för industriell vattenrening. Mer detaljer 
om vår verksamhet sammanfattas kortfattat nedan. 

Marknad och försäljning 

Eftersom Industrial Solar tillhandahåller sina lösningar internationellt påverkades 
försäljningsverksamheten kraftigt av pandemin, eftersom resandet avstannade och potentiella 
kunder sköt upp sina investeringar. Vi använde tiden till att arbeta med att stärka vår position 
på hemmamarknaden, omdefiniera vårt värdeerbjudande och övergå till virtuella 
försäljningsaktiviteter, t.ex. webbseminarier. Även om de ursprungliga målen inte kunde 
uppnås har utvecklingen redan burit frukt med ett första projekt som säkrats och ett annat 
projekt under utveckling som förbättrats. År 2020 erbjöd Industrial Solar GmbH totalt 118 
lösningar till potentiella kunder med en sammanlagd omsättningspotential på över 200 miljoner 
euro. Samtidigt såg vi en stark ökning av förfrågningar från multinationella företag med 
ambitiösa mål för minskade koldioxidutsläpp. 

I början av 2020 kunde SolarSpring ta fart tack vare förvärvet av CISH. Industrial Solars 
försäljningsresurser användes för att aktivt marknadsföra membrandestillation. De första 
framgångarna uppnåddes med försäljning till Abu Dhabi och USA. SolarSprings 
försäljningspartner har också framgångsrikt sålt dricksvattenlösningen i Kenya, Kongo och 
Colombia. Nästa steg är internationell marknadsföring. De första konkreta kontakterna har 
redan etablerats. 
 

Affärsutveckling och partnerskap 

För att optimera vår försäljningsprocess och öka mervärdet för våra kunder har vi byggt upp 
partnerskap med andra teknikleverantörer och investerare. Den viktigaste händelsen under 
2020 för företaget var dock förvärvet av SolarSpring GmbH, vilket gör det möjligt för oss att ta 
itu med två avgörande frågor för både mänskligheten och hållbar industriell produktion: ren 
energi och rent vatten. SolarSpring, som är en avknoppning av det största 
solforskningsinstitutet i Europa, Fraunhoferinstitutet för solenergisystem (ISE), grundades 
2009 och har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation och erbjuder 
innovativ teknik för behandling av avlopps- och dricksvatten. Tekniken är särskilt lämplig för 
vattenrening inom industrin och kräver värme för att fungera. Tillsammans kommer Industrial 
Solar och SolarSpring att erbjuda hållbara energi- och vattenreningslösningar till industrin. 

Teknik 

År 2020 lanserade Industrial Solar sitt verktyg för fjärrövervakning, vilket förbättrar våra 
kunders värdeerbjudande genom att underlätta övervakningen av anläggningen. Dessutom 
fokuserade den tekniska utvecklingen främst på standardisering av anläggningarnas periferi, 
vilket kommer att sänka hårdvarukostnaderna och installationstiden för våra projekt. 

SolarSpring har hittat en produktionsmetod för membrandestillationsmoduler som gör det 
möjligt att producera nästan 80 % billigare. Samtidigt ger den nya processen fler möjligheter 
till intern moduldesign, vilket har en direkt effekt på effektiviteten och därmed på systemens 
lönsamhet. 

 



 

6 
 

FOU 

År 2020 beviljades Industrial Solar GmbH ytterligare två FoU-projekt på nationell nivå och 
ytterligare ett på europeisk nivå. Både AuSeSol och SunBeltChiller är projekt som finansieras 
av den tyska regeringen och som kommer att ge företaget sammanlagt 240 000 euro. AuSeSol 
pågick i sex månader och syftade till att utveckla en strategi och ett detaljerat projektförslag 
för integrering av artificiell intelligens i solvärmeuppvärmning och elproduktion och införande 
av autonom övervakning och drift. I SunBeltChiller-projektet ska innovativa flerstegs 
solvärmesystem för kylning och processvärme utvecklas.  
Horisont 2020-projektet INNOWWIDE hade en varaktighet på 6 månader och stödde Industrial 
Solar GmbH med en finansiering på 60 000 euro. Syftet med pilotutlysningen var att stödja 
mycket innovativa europeiska små och medelstora företag att komma in på internationella 
marknader genom att hjälpa dem att genomföra projekt för bedömning av lönsamhet i 
samarbete med intressenter från målländerna.  

För SolarSpring GmbH godkändes tre förslag till FoU-projekt som finansieras av den tyska 
regeringen. I projektet BrineMine utvecklar SolarSpring och dess partner en process för 
utvinning av värdefulla material och dricksvatten från geotermiska källor i Chile. 
Projektet AmmoniumMD syftar till energieffektiv återvinning av ammoniak från kommunalt 
avloppsvatten med hjälp av membrandestillation, medan man i projektet HaSiMem fokuserar 
på återvinning av salt och vatten från lakvatten från upplag genom en kombinerad 
membrandestillation-kristalliseringsprocess. Finansieringen av alla tre projekten för 
SolarSpring GmbH uppgår till 491 000 euro under de kommande tre åren. 
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2 Koncernnyckeltal  

Månader från 01.01.2020 till 31.12.2020 (01.01.2019 till 31.12.2019) 

 Företagets försäljning uppgick till 2 018 (827) TSEK. 
 Ökning av färdiga varor, lager och pågående arbeten -1 289 (0) TSEK 
 Aktiverat eget arbete 317 (0) TSEK 
 Övriga rörelseintäkter 3 527 (2 015) TSEK 
 Totala intäkter 4 573 (2 842) TSEK 
 Materialkostnad 1 516 (715) TSEK 
 Personalkostnader 11 778 (7 283) TSEK 
 Övriga externa kostnader 3 853 (3 560) TSEK 
 Övriga rörelsekostnader 80 (57) TSEK 
 Avskrivningar 730 (200) TSEK 
 Totala kostnader 17 957 (11 815) TSEK 
 Resultat före räntor och skatter -13 384 (- 8 973) TSEK 
 Finansiellt vinst (+) / förlust (-) -139 (44) TSEK 
 Förlust efter finansiella poster 13 523 (8 929) TSEK 
 Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,78) SEK 
 Styrelsen föreslår att resultatet balanseras på ett nytt konto. 
 Likvida medel i slutet av perioden 20 352 (9 116) TSEK 
 År 2020 lämnade företaget 150 offerter med en försäljningspotential på 276 miljoner 
euro. Även om nio projekt hade en enskild investering som översteg 5 miljoner euro per projekt, 
ligger de flesta projekt i intervallet 0,8-1,6 miljoner euro per projekt. 
 
 

Resultat i korthet 
 
 

 
  

01/01/2020 01/01/2019

31/12/2020 31/12/2019
rörelseintäkter 4,573      2,842      
rörelsekostnader 17,957 -   11,815 -   
rörelseresultat 13,384 -   8,973 -     
periodens resultat 13,523 -   8,929 -     

Resultat i korthet
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3 Uttalande från ordföranden och verkställande direktören  

  Olle Olsson, styrelsens ordförande 
 
Under de senaste åren har vi inte bara bevittnat en pandemi utan också förändringar i vårt sätt 
att leva, arbeta och röra oss som vi inte kunde föreställa oss tidigare. Det är ett tecken på hopp 
i ljuset av den större utmaning - klimatförändringen - som fortfarande ligger framför oss. Clean 
Industry Solutions Holding Europe AB tillhandahåller heltäckande lösningar för avkolning och 
vattenrening till industrin. Särskilt inom den mer svårnedbrytbara sektorn för förnybar 
processuppvärmning är Industrial Solar GmbH världsledande, medan SolarSpring GmbH har 
lösningar för att minska industrins behov av färskvatten och återvinna värdefulla material. Det 
råder global enighet om att COVID-19-återhämtningen måste vara grön, och till och med under 
pandemin har åtagandena om att nå nettonollutsläpp från lokala myndigheter och företag 
fördubblats under det senaste året. Förväntningarna på Clean Industry Solutions Holding 
Europe AB är således inställda på tillväxt. 
 
 

Christian Zahler, VD 

Liksom nästan alla företag i världen påverkades Clean Industry Solutions Holding Europe AB 
av den rådande COVID-19-situationen i 2020. Vår internationella projektverksamhet stannade 
plötsligt upp. Som en direkt följd av denna situation beslutade vi dock att utveckla vår 
hemmamarknad i Tyskland och dess grannländer med en bredare portfölj av teknik och 
tjänster. Och vi kan redan registrera de första regionala beställningarna på 
solcellsanläggningar i vår hemregion runt Freiburg. 
Den viktigaste händelsen för vårt företag var dock förvärvet av SolarSpring GmbH. 
Integreringen av dess teknik i företagets portfölj har redan visat sig vara ett bra komplement 
till vårt utbud av lösningar. Både Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH har börjat 
arbeta med full fart på sina synergier och komplement som är en stor fördel för båda företagens 
kunder.  
Förvärvet av SolarSpring och den efterföljande breddningen av företagets portfölj ledde också 
till ett annat viktigt beslut som styrelsen enades om: I december 2020 gjordes de första 
arrangemangen för att inleda ett namnbyte av företaget som slutfördes i mars 2021. Det 
tidigare Industrial Solar Holding Europe AB heter nu Clean Industry Solutions Holding Europe 
AB.  
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4 Förvärv av SolarSpring GmbH  

Industrins energi- och vattenförsörjning är beroende av varandra och båda kommer att 
genomgå stora förändringar i den pågående gröna omvandlingen. När det gäller vatten handlar 
det inte bara om att säkra tillgången på vatten utan också om att behandla vatten för att uppfylla 
processstandarder, minimera avloppsvatten och återvinna värdefulla komponenter från 
avloppsvattenströmmar. Eftersom alla dessa processer är energikrävande finns det en 
koppling mellan vatten och energi i industrin. SolarSpring tillhandahåller 
vattenbehandlingslösningar som bygger på membrandestillationsteknik, som upprepade 
gånger har identifierats som överlägsen nuvarande metoder. Membrandestillation har höga 
krav på värmeenergi - medan Industrial Solar är en välkänd leverantör av förnybara 
värmelösningar. 

 

Genom förvärvet av SolarSpring breddar vi vår portfölj för industrikunder, ökar vårt mervärde 
genom gemensamma lösningar och skapar synergier inom affärsutveckling och 
administration. 

För industrier med ett stort behov av processvärme är vattenbehandling också ofta en viktig 
fråga. SolarSpring GmbH är en utrustningstillverkare av innovativa membranbaserade 
vattenbehandlingssystem. Företaget är en absolut pionjär inom området membrandestillation 
för behandling av industriellt avloppsvatten. Genom mångårig erfarenhet har de utvecklat 
innovativa system som deras rEvap-membranteknik (recovery evaporation) som är en lösning 
för många industrisektorer som antingen syftar till att återanvända processvätskor eller där 
känsliga flytande produkter kräver koncentration. Det kan röra sig om processer som 
återvinning av syror inom metallurgin, koncentrering av salta betningslösningar inom 
livsmedelsindustrin eller minskning av volymen av farligt blandat avfall före bortskaffande. 

Deras nya teknik gör det möjligt att återvinna och återanvända värdefulla föreningar i 
avloppsvattnet och minska avloppsvattenvolymen. SolarSpring erbjuder hela värdekedjan från 
konceptuell utformning till nyckelfärdiga installationer. När konventionella metoder för rening 
av avloppsvatten når sina gränser eller när bortskaffandet av processvätskor överskrider de 
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ekonomiska ramarna, träder SolarSprings teknik in. Genom att kombinera tekniken från 
Industrial Solar och SolarSpring kan spillvärme från termiska processer användas för att driva 
rEvap-systemen som endast behöver en temperaturnivå på 85 °C.  

När Clean Industry Solutions såg de möjligheter som en kombination av Industrial Solar och 
SolarSprings teknik kan ge upphov till, fattade företaget beslutet att förvärva SolarSpring. 
Målet med förvärvet är att erbjuda en bredare bas av teknik till industrikunder på vägen mot 
en hållbar cirkulär ekonomi.   

Förutom den uppenbara tekniska överensstämmelsen mellan Industrial Solar och SolarSpring 
finns det också en tydlig strategisk överensstämmelse när det gäller marknader, kunder och 
försäljningsverksamhet. 

 
Affärsmodell 

 
SolarSprings affärsmodeller kan delas in i två parallella men olika tillvägagångssätt. Den ena 
är inriktad på att förse människor med renat vatten. Den andra bidrar till utveckling och 
utformning av tjänster som ökar energiproduktiviteten och förbättrar materialcyklerna inom 
olika industrisektorer. Företaget fokuserar på skräddarsydda system för att hitta lösningar på 
utmaningar i samband med rening av avloppsvatten och dricksvatten. Företaget strävar efter 
minskad kemikalieanvändning genom att utforma system med minimal eller ingen 
kemikalieförbrukning. Till exempel är filtreringsprocessen för membrandestillation utformad för 
att behandla avloppsvatten med sin egen processavfallsvärme.  
 
Miljökonsekvenserna av Solar Springs affärsmodell är mångsidiga. Den minskade energi- och 
materialförbrukningen leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Dessutom minskar 
återvinningen av avfallsmaterial på plats logistiken och bidrar därmed till minskade utsläpp och 
resurseffektivitet.   
Genom att återvinna förorenat avloppsvatten kan miljön skyddas, koldioxidförbrukningen 
minskas och förorening av grundvattnet förhindras. SolarSprings industrikunder kan dessutom 
återanvända sitt processvatten i sin egen produktion och vid behov kan de tillsatta råvarorna 
eller kemiska insatserna återvinnas och, beroende på utgångsläget (filtreringsresultatets 
kvalitet), återföras till processen. Den tillgängliga processavfallsvärmen kan också på ett 
utmärkt sätt integreras i membrandestillation för att driva processen. Detta slutna ekonomiska 
kretslopp är en win-win-situation. Dessutom är återbetalningstiden cirka 2-3 år ur kundens 
synvinkel, beroende på anläggning och volym.  
Produkterna för dricksvattenbehandling är jämförelsevis standardiserade, har raka 
försäljningsprocesser via partners och kräver inga eller endast små anpassningar för 
kunderna. Följaktligen skapar de ett kontinuerligt intäktsflöde som förväntas fortsätta att växa. 
När det gäller industriell vattenrening är försäljningscyklerna längre eftersom produkterna är 
skräddarsydda för den specifika tillämpningen. Följaktligen finns det större fluktuationer i 
omsättningen. Samtidigt efterfrågas inom denna affärsenhet också fler tjänster för teknik och 
underhåll. För att balansera intäktsflödet planeras också en ny affärsmodell - 
entreprenadverksamhet. 
 
 
Vision och uppdrag  
 
SolarSpring GmbH:s uppdrag är att utveckla och driva hållbara vattenlösningar som kan hjälpa 
människor runt om i världen. På så sätt förverkligar företaget sin vision, som en kundorienterad 
lösningsleverantör som representerar en smart och resurseffektiv värld.  
SolarSpring erbjuder högkvalitativa, framtidsorienterade membran- och ultrafiltreringssystem 
för detta användningsområde, vilket aktivt stöder kunderna i deras grundläggande uppgift att 
säkerställa en ekonomisk vattenförsörjning.  
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SolarSpring samarbetar i möjligaste mån med lokala och regionala leverantörer för att försöka 
begränsa miljöpåverkan.  
På lång sikt vill företaget hjälpa alla sina stora industrikunder från olika sektorer att minska 
koldioxidutsläppen, använda sin egen processavfallsvärme på ett lönsamt och effektivt sätt 
och behandla process- och sköljvattnet så att fördelarna med den cirkulära ekonomin kan 
förverkligas ekonomiskt. 
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5 Verksamhetsbeskrivning  

Clean Industry Solutions Holding Europe AB investerar i företag som tillhandahåller lösningar 
för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. För närvarande erbjuder de två dotterbolagen 
Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH lösningar för leverans av ren energi och rent 
vatten till industrin. Båda marknaderna kommer att uppleva en enorm tillväxt, där drivkrafterna 
är avkolning och vattenbrist. Clean Industry Solutions Holding Europe AB följer en buy-and-
build-strategi genom att investera i självständigt verksamma innovativa företag på de nämnda 
tillväxtmarknaderna. Varje investeringsbeslut baseras på en omfattande due diligence-process 
av bolaget, med fokus på hög tillväxtpotential, marknadsstatus (framgångsrikt genomfört 
marknadsinträde och kommersiella intäkter) och övertygande team. Bolagets djupa tekniska 
och kommersiella erfarenhet är en viktig tillgång i urvalsprocessen. Buy-and-build-strategin 
ger ytterligare fördelar för varje företag och därmed för innehavet, nämligen: 

 minimerade risker med enskilda investeringar; 
 snabbare tillväxt för varje företag tack vare synergier inom försäljning och 

affärsutveckling; 
 Synergier inom administration och finansiering sänker driftskostnaderna för 

dotterbolagen; 
Även om ytterligare investeringar som passar våra mål planeras i framtiden finns det för 
närvarande inga konkreta förhandlingar. 
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6 Resultat 2020  

Trots konsekvenserna av COVID-19-situationen var år 2020 mycket spännande med flera 
insatser och höjdpunkter. 

 

Industrial Solar på TV  
 
Den tyska TV-kanalen "Welt der Wunder" producerade en dokumentär om Industrial Solar för 
sitt nya format "Green Life" som publicerades på Youtube med svenska och engelska 
undertexter. 
 
 
Högre effektivitet till lägre kostnader - Industrial Solars LF-11 Fresnel-kollektor uppnår 
en optisk effektivitet på 70 %. 
 
Industrial Solars ingenjörer arbetar ständigt med konstruktionen av Fresnel-kollektorerna för 
att öka effektiviteten och sänka kostnaderna. En raytracing-studie av Fraunhofer ISE visade 
att de lyckades eftersom den optiska effektiviteten nådde 70 %. 
 
 
Industrial Solar installerar en turbin med organisk rankine-cykel 
i Qatar  
 
Industrial Solar installerade en solvärmedriven turbin med organisk rankine-cykel i Doha, 
Qatar. Det här projektet är en uppgradering av en Fresnel-kollektor som byggdes 2013 vid 
Qatar Foundation Science and Technology Park. 
 
 
Innovativ och kostnadseffektiv lösning för integrering av Fresnel solfångare på taket
  
Industrial Solar lanserade en ny version av sin LF-11 Fresnel-kollektor som minskar både 
kostnader och vikt för underkonstruktionen med upp till 50 %. Den nya funktionen använder 
integrerade lättviktsplattformar längs solfångarstrukturen, vilket gör det möjligt att integrera den 
på ojämna tak. 
 
 
Industrial Solar och Kyotherm erbjuder tillsammans lösningar för 
solprocessvärme utan kapitalinvesteringar för slutanvändare.  
 
Förutom optimal teknik för solprocessvärmelösningar behöver Industrial Solars kunder också 
lämpliga finansieringspaket. För att möta det senare undertecknade företaget ett 
samförståndsavtal med Kyotherm - ett investeringsbolag som specialiserar sig på 
tredjepartsfinansiering av projekt för förnybar värmeproduktion och energieffektivitetsprojekt - 
för att gemensamt erbjuda industriföretag solprocessvärme som en tjänst - utan krav på 
kapitalinvesteringar för slutanvändarna. 
 
 
Tysk teknik för rent vatten i hela världen 
 
Med sin senaste innovation rEvap kommer SolarSpring in i bilden där branschen står inför 
utmaningar. Runt om i världen kan man konstatera en kontinuerlig ökning av miljögifter och 
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föroreningar från industriutsläpp. Detta leder till strängare regler för utsläpp, särskilt för företag 
inom galvanik-, plast- och livsmedelsindustrin. Med rEvap erbjuder SolarSpring en ny lösning 
för rening av avloppsvatten och återvinning av resurser med innovativ membranteknik: ämnen 
och resurser från industriella sköljlösningar kan koncentreras eller renas i sådan utsträckning 
att de kan återanvändas och återföras till den industriella processen. Energi- och 
materialkretsar sluts på så sätt och industriella processer blir mer hållbara. 
 
 
Industrial Solar GmbH ansluter sig till Austria Solar  
 
Den 25 juni 2020 beslutade styrelsen för Austria Solar att ta in Industrial Solar GmbH i sin 
förening. Austria Solar samlar de mest välkända leverantörerna av solvärmesystem. 
 
 
SolarSpring levererar ytterligare två solcellsdrivna dricksvattensystem till Colombia 
 
SolarSprings försäljningspartner Col Energy har fått ytterligare två dricksvattenanläggningar. 
Dessa installerades också i avlägsna polisstationer i djungeln för att förse räddningstjänsten 
med rent vatten. På så sätt kan SolarSpring bidra med en liten del till den pågående 
fredsprocessen i Colombia.  
 
 
Livscykelanalys av det schweiziska Paul Scherrer-institutet visar att Industrial Solars 
LF-11 Fresnel-kollektor är en miljövänlig värmekälla för Climeworks teknik för direkt 
luftinfångning. 
 
Inom ramen för den schweiziska fallstudien av Horizon 2020 ACT-projektet ELEGANCY - 
Enabling a low-carbon economy via hydrogen and CCS, genomförde forskare vid Paul 
Scherrer Institute (PSI) en livscykelanalys av Industrial Solars LF-11 Fresnel Kollektor. De 
imponerande resultaten visar att Industrial Solars unika kollektordesign är en enastående 
miljövänlig teknik för värmeproduktion som kan stödja en uppskalning av lösningar som 
Climeworks direkta luftfångst. 
 
 
Industrial Solar, CSP Services och det tyska flyg- och rymdcentret (DLR) går samman i 
projektet AuSeSol för artificiell intelligens. 
 
Projektpartnerna samarbetade i det fem månader långa projektet AuSeSol, som finansierades 
av det tyska federala ministeriet för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet, och som syftade till att 
integrera artificiell intelligens i solvärmeuppvärmning och elproduktion och införa självständig 
övervakning och drift.  
 
 
Samförståndsavtal - Solar UV (USA)  
 
Industrial Solar GmbH och Solar UV Solutions från Indianapolis/USA har undertecknat ett 
samarbetsavtal för att komplettera varandras solvärmesystem och gemensamt utveckla 
marknaden för solprocessvärmesystem i USA och globala målmarknader. 
 
 
Miljövänlig litiumproduktion via membrandestillation för att tillgodose den växande 
efterfrågan på batterier för e-mobilitet 

Med sin membrandestillationsteknik kan SolarSpring GmbH producera mycket höga 
koncentrationer av saltvatten för att utvinna värdefulla mineraler, t.ex. litium, ur geotermiskt 
vatten. Lyckligtvis kan den värmeenergi som krävs för membrandestillationsprocessen hämtas 
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direkt från geotermiska källor. Detta gör förfarandet till ett mer miljövänligt och därmed 
livskraftigt alternativ till konventionell litiumproduktion. 
 
 
Industrial Solar valdes ut i INNOWWIDE-utlysningen  

Med sitt förslag SolarSteam-CL valdes Industrial Solar ut i den 
mycket konkurrensutsatta andra INNOWWIDE-utlysningen för att ta fram en 
lönsamhetsbedömning för att genomföra projekt med solånga i Chile i en 
värmekontraktsmodell. Projektet varade i sex månader och bedömde olika perspektiv på den 
föreslagna kombinationen av teknik och affärsmodell, inklusive marknadspotential, 
teknikanpassning, efterlevnad av lagstiftningen och kostnadsminskning genom lokal 
anskaffning i samarbete med Ingenieria InPower SpA.  

 
SolarSpring säljer MD Lab till University of Toledo, Ohio  

SolarSpring GmbH levererade en anpassad enhet för membrandestillation (MD) till Interfacial 
Thermal and Transport Laboratory (ITTL) vid University of Toledo, Ohio, USA - ett laboratorium 
med strategiskt värde för SolarSpring som bedriver innovativ forskning av hög kvalitet och i 
samarbete för utveckling av hållbara produkter. 

 
Grönt ljus för utveckling av ett banbrytande system för uppvärmning och kylning av 
solprocesser 

Industrial Solar GmbH, Bavarian Centre for Applied Energy Research och Fraunhoferinstitutet 
för solenergisystem har bildat ett konsortium för det av den tyska regeringen finansierade 
forskningsprojektet SunBeltChiller. Projektet syftar till att utveckla och demonstrera ett 
innovativt flerstegssystem för solvärme för kylning och processvärme - ett system av stor 
betydelse för Sunbelt-regionen som lider av stigande omgivningstemperaturer och vattenbrist 
på grund av klimatförändringarna. 

 
Innovativt pilotprojekt för MD-projektet inleds vid kommunal rening av avloppsvatten i 
Forchheim/Tyskland 

Inom ramen för projektet "Ammonium MD" utvecklar SolarSpring GmbH ett nytt pilotprojekt för 
membrandestillation för Forchheims kommunala avloppsrening, som togs i drift på plats. 
Huvudmålet med projektet är att utveckla och undersöka en ny, energieffektiv 
membrankontaktorprocess för avlägsnande av ammoniak från kommunala och industriella 
avloppsreningsverk med anaeroba rötkammare.  
 
 
SolarSpring säljer MD Lab till Khalifa University, Abu Dhabi 

SolarSpring GmbH levererade en anpassad enhet för membrandestillation (MDLab) till 
avdelningen för kemiteknik vid Khalifa University i Abu Dhabi - laboratoriet ger kunskap och 
en djupare förståelse för kemiska processer i Förenade Arabemiraten (UAE). 

 
Offentlig finansiering av teknik för att minska saltbelastningen i avloppsvatten 

SolarSpring GmbH, K-UTEC AG, K+S Group, LMBV och Fraunhofer IKTS samarbetar i 
projektet HaSiMem för återvinning av salt och vatten från lakvatten från lager genom en 
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kombinerad membrandestillation-kristalliseringsprocess. Projektet finansieras av det tyska 
federala ministeriet för utbildning och forskning (BMBF) och har modellkaraktär och kan 
tillämpas på anläggningar inom den kemiska industrin som producerar avloppsvatten som 
innehåller natriumklorid. 

 
Industrial Solar stolt partner till Moët Hennessy Louis Vuitton 
(LVMH) Climate Week  

Industrial Solar var en av de 18 Solar Impulse-märkta lösningarna som valdes ut för att delta i 
LVMH Moët Hennessy Louis Vuittons klimatvecka 2020 den 8-11 december - ett online-
evenemang som gör det möjligt för koncernen att aktivt bidra till hållbar lyx. 
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7 Förvaltningsrapport  

Om företaget i allmänhet 

Koncernen består av moderbolaget Clean Industry Solutions Holding Europe AB (559110-
3972) och de två helägda dotterbolagen Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH i 
Tyskland. Koncernen har sitt säte i Stockholm, Sverige.  
 
Industrial Solar GmbH 

Industrial Solar GmbH är en internationellt ledande teknik- och lösningsleverantör som 
utvecklar projekt huvudsakligen baserade på sin innovativa Fresnel-kollektorteknik som 
lämpar sig för att uppfylla en förväntat växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar 
erbjuder nyckelfärdiga lösningar för kunder inom flera branscher, t.ex. livsmedels-, 
läkemedels-, kemikalie-, metall- och fordonsindustrin. 
 
Företaget är beläget i Tyskland.  

Resultatet för Industrial Solar GmbH före skatt och överföringar till/från obeskattade reserver 
är -7 866 TSEK.  
 
SolarSpring GmbH 
 
SolarSpring GmbH - membranlösningar grundades 2009 som en avknoppning av 
Fraunhoferinstitutet för solenergisystem (ISE) och har utvecklats till en global expert inom 
området membrandestillation som erbjuder en innovativ teknik för behandling av avlopps- 
och dricksvatten. 
Företaget är beläget i Freiburg/Tyskland.  
 
SolarSpring GmbH:s resultat före skatt och överföringar till/från obeskattade reserver är -3 
570 TSEK.  
 
Moderbolaget 

Clean Industry Solutions Holding Europe AB, som registrerades 2017-04-28, investerar 
i företag som tillhandahåller lösningar för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. 
Bolaget har sitt säte i Stockholm, Sverige.  
 
Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning  

Koncern 

 

Ekonomisk översikt 2020 2019 2018 2017
Balansomslutning 31,313 12,000 16,957 0
Nettoomsättning 2,018 827 2,197 0
Soliditet 63% 34% 85% -
Resultat efter finansiella poster -13,523 -8,929 -2,058 0
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Moderbolag 

  

 
Koncern 

 

Moderbolag 

 

Förslag till vinstutdelning 

  
  
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att det fria egna kapitalet fördelas enligt 
nedan:  
 
- balanseras i ny räkning 39,856,823 

 39,856,823 
 

  

Ekonomisk översikt 2020 2019 2018 2017
Balansomslutning 43,850 17,517 18,243 0
Nettoomsättning 0 0 0 0
Soliditet 94% 80% 44%
Resultat efter finansiella poster -2,192 -829 -444 0

Förändring i eget kapital Aktie- Överkurs- Balanserat Total
Koncernen (tkr) kapital fondresultat inkl 

årets resultat

Ingående eget kapital 2020-01-01 748 14,596 -11,207 4,137
Nyemission 451 30,333 30,784
Emissionskostnader -1,607 -1,607
Omräkningsdifferens avseende koncernftg 0 -196 -196
Årets resultat -13,523 -13,523
Belopp vid årets utgång 2020-12-31 1,199 43,322 -24,926 19,595

Förändring i eget kapital Aktie- Överkurs- Balanserat Total
Moderbolaget (tkr) kapital fond resultat inkl

Årets resultat

Ingående eget kapital 2020-01-01 748 14,596 -1,273 14,071
Nyemission 451 30,333 30,784
Emissionskostnader -1,607 -1,607
Årets resultat -2,192 -2,192
Belopp vid årets utgång 2020-12-31 1,199 43,322 -3,465 41,056

- överkursfond 43,321,549
- balanserat resultat -1,272,761
- årets resultat -2,191,965

39,856,823
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Investeringar 

Årets investeringar i dotterbolagen uppgår till 2 835 TSEK (498 TSEK), varav immateriella 
tillgångar 280 TSEK (0 TSEK), maskiner 1 366 TSEK (267 TSEK) och utrustning 1 189 TSEK 
(231 TSEK). 
 
Viktiga händelser under räkenskapsåret 

Under Q1 2020 genomförde Clean Industry Solutions Holding Europe AB en 
företrädesemission som övertecknades med 15,4 procent och som resulterade i intäkter på 
24,7 miljoner kronor före avdrag för kostnader.  
De huvudsakliga skälen till nyemissionen var: 

 Finansiering av förvärvet och verksamheten i SolarSpring GmbH 
 Fortsätta att utveckla Fresnel-tekniken och därigenom sänka systemkostnaden.  
 Samfinansiera offentligt finansierade FoU-projekt. 
 Rörelsekapital för utveckling av nya projekt 
 Rörelsekapital för samfinansiering av projekt med värmeköpsavtal. 
 Inleda nya samarbeten och investera i samriskföretag på målmarknader. 
 Investera i närliggande/kompletterande teknik för att bredda företagets utbud och 

produktportfölj. 
 Marknadsföring för att öka kännedomen om företaget och produkterna. 

Förvärvet av SolarSpring GmbH genomfördes sedan genom en aktieaffär i Q3, 2020. 

Förväntad framtida utveckling 
 
De två viktigaste faktorerna för marknadsutvecklingen på kort och medellång sikt är COVID-
19-pandemin och den accelererande omvandlingen till koldioxidvänliga processer - detta gäller 
både CIS-företag, Industrial Solar och SolarSpring.   
 
Industriell solenergi: 
Eftersom marknaden för industriell processvärme fortfarande befinner sig i ett tidigt skede 
gjorde Industrial Solar stora ansträngningar för att diversifiera verksamheten under det senaste 
året och erbjöd fler lösningar än någonsin tidigare. År 2020 lämnade företaget 105 offerter med 
en total toppeffekt på 370 MW och en försäljningspotential på 275 miljoner euro. Medan nio 
projekt hade en individuell investering som översteg 5 miljoner euro per projekt, ligger de flesta 
projekt i intervallet 0,8-1,6 miljoner euro per projekt. Även om utvecklingen från multinationella 
företag med ambitiösa mål för begränsning är mycket lovande, påverkas genomförandet av 
internationella projekt i högre grad av pandemin. Den tyska marknaden för industriell solenergi 
påverkas å andra sidan mindre eftersom det är enklare att resa. Därför förväntas en större 
tillväxt under nästa år. Den genomsnittliga projektstorleken i Tyskland är dock mindre. 
 
SolarSpring:  
Sedan SolarSpring integrerades i Clean Industry Solutions Holding AB har företaget kunnat 
öka sitt viktigaste FoU-område, utvecklingen av membrandestillationsteknik, avsevärt. En 
säljklar status kommer att uppnås inom 2021 och därmed kommer marknadspositionen för 
behandling av industriellt avloppsvatten med hjälp av membrandestillation att förändras helt 
och hållet. En stark indikator på denna potential återspeglas redan i det ökade antalet 
förfrågningar som företaget får under det första kvartalet 2021. Samtidigt beviljades två nya 
offentligt finansierade projekt under första kvartalet 2021 med en löptid på tre år vardera, som 
är inriktade på industriella tillämpningar med hjälp av membrandestillation. Tillsammans med 
Industrial Solar GmbH:s starka försäljningsavdelning förväntar sig företaget en dynamisk 
ökning av försäljningen av system för membrandestillation under 2022, förutsatt att inga 
oförutsedda scenarier utspelar sig när det gäller COVID-19-pandemin. En positiv 
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försäljningsutveckling har redan observerats under 2020 och början av 2021 när det gäller 
produktlinjen för dricksvattenbehandling Multi Barrier Systems (MBS). Här planeras en 
ytterligare upptrappning genom att ingå försäljningspartnerskap som kommer att fungera som 
multiplikatorer. Totalt lämnade företaget in 35 offerter med en total försäljningspotential på 740 
000 euro. 
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8 Koncernresultaträkning  

Siffrorna är konsoliderade från Industrial Solar GmbH/Tyskland, SolarSpring GmbH/Tyskland, 
båda 100 % dotterbolag, och från Clean Industry Solutions Holding Europe AB/Sverige. 
Siffrorna från dotterbolagen har granskats och godkänts av den tyska skattekonsulten. Denna 
rapport har granskats av företagets revisor KPMG Sundsvall, Sverige. Se även kapitel 11 och 
12. 

 

 
Det negativa resultatet återspeglar kostnaderna för affärs-, produkt- och systemutveckling.  

  

RESULTATRÄKNING – koncernen FY (01.01.-31.12.)
(tkr) 2020 2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2,018 827

Förändring av färdiga varor och pågående arbete -1,289 0
Aktiverat eget kapital 317
Övriga rörelseintäkter 3,527 2,015
Summa 4,573 2,842

Råvaror och förnödenheter -1,516 -715

Personalkostnader -11,778 -7,283

Övriga externa kostnader -3,853 -3,560

Övriga rörelsekostnader -80 -57

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -730 -200
-17,957 -11,815

Rörelseresultat -13,384 -8,973

Resultat från finansiella poster
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 40 415

Ränteintäkter och liknande resultatposter -179 -371

Räntekostnader och liknande resultatposter -139 44

Resultat efter finansiella poster -13,523 -8,929

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat -13,523 -8,929
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9 Koncernbalansräkning  
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10 Koncernkassaflöde  

 
 
 
 
 
  

KASSAFLÖDESANALYS – koncernen FY (01.01.-31.12.)
(tkr) 2020 2019
Den fortlöpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -13,523 -8,929

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 366 -38

Kassaflöde från den fortlöpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

-13,157 -8,967

Den fortlöpande verksamheten

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -184 0

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 826 -550

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 3,857 4,348

Kassaflöde från den fortlöpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

4,499 3,798

Kassaflöde från den fortlöpande verksamheten -8,658 -5,169

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -458 -231

Förvärv av finansiella tillgångar -2,721 0

Avyttring av immateriella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,179 -231

Finansieringsverksamheten

Pågående nyemission 24,681 0

Emissionskostnader -1,608 -138

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23,073 -138

Årets kassaflöde 11,236 -5,538

Likvida medel vid årets början 9,116 14,654

Likvida medel vid årets slut 20,352 9,116

Sluta med det förflutna  
-  

Gå vidare med förnybara energikällor 
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11 Moderbolagets resultaträkning  

 
 

De negativa resultaten återspeglar kostnaderna för företagen.  

Styrelsen föreslår att förlusten för år 2020 på 2 192 TSEK överförs. 

 
  

RESULTATRÄKNING – moderföretaget FY (01.01.-31.12.)
(tkr) 2020 2019
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 22
Summa 3 22

Rörelsens kostnader
Personalkostnader -417 -277
Övriga externa kostnader -1,614 -690
Övriga rörelsekostnader -80 -57
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0 0
Total -2,111 -1,024

Rörelseresultat -2,108 -1,002

Resultat från finansiella poster
Vinst/förlust från andra värdepapper och
fordringar som redovisas som anläggningstillgångar 104
Ränteinkomster och liknande resultatposter 7 439
Räntekostnader och liknande resultatposter -91 -370

Resultat efter finansiella poster -2,192 -829

Resultat före skatt -2,192 -829

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat -2,192 -829
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12 Moderbolagets balansräkning  

 

 

 

  

BALANSRÄKNING - moderföretaget Not 31.12.2020 31.12.2019 BALANSRÄKNING - moderföretaget Not 31.12.2020 31.12.2019

(tkr) (tkr)
Anläggningstillgångar Eget kapital
Finansiella anläggningstillgångar Bundet eget kapital
Aktier och andelar i koncernföretag 20,888 15,452 Aktiekapital 1,199 748
Fordringar koncernföretag 0 0 Summa 1,199 748
Summa Anläggningstillgångar 20,888 15,452

Fritt eget kapital
Omsättningstillgångar Balanserat resultat -1,273 -444
Övriga fordringar 80 234 Överkursfond 43,322 14,596
Fordringar koncernföretag 1,011 Årets resultat -2,192 -829
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3,676 446 Summa 39,857 13,323
Summa Omsättningstillgångar 4,767 680

Summa Eget kapital 41,056 14,071
Kassa och bank
Kassa och bank 18,195 1,385 Kortfristiga skulder
Summa 18,195 1,385 Leverantörsskulder 62 136

Övriga skulder 1,954 2,852
Summa omsättningstillgångar 22,962 2,065 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 778 458

Summa 2,794 3,446

SUMMA TILLGÅNGAR 43,850 17,517

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43,850 17,517
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13 Moderbolagets kassaflöde  

 
  

KASSAFLÖDESANALYS – koncernen FY (01.01.-31.12.)

(tkr) 2020 2019

Den fortlöpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -2,192 -829

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 311
Betald inkomstskatt 0
Kassaflöde från den fortlöpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -2,192 -518

Den fortlöpande verksamheten

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -232 -584

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -609 1,275
Kassaflöde från den fortlöpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -841 691

Kassaflöde från den fortlöpande verksamheten -3,033 173

Investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella tillgångar -3,230 -9,847

Avyttring av immateriella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,230 -9,847

Finansieringsverksamheten

Nyemission 24,681 445

Emissionskostnader -1608 -138

Erhållna aktieägartillskott -1,034

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23,073 -727

Årets kassaflöde 16,810 -10,401

Likvida medel vid årets början 1,385 11,786

Likvida medel vid årets slut 18,195 1,385
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14 Noter till bokslutet  

Not 1 Redovisningsprinciper 
 
Koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 
 
Fordringar 
Fordringar redovisas till de belopp som förväntas komma in. 
 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om 
inget annat anges nedan. 
 
Intäktskonto 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den erhållna eller förväntade ersättningen 
och redovisas i den mån det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna i samband med 
transaktionen kommer att tillfalla företaget och att intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Avdrag har gjorts för handelsrabatter, volymrabatter och liknande 
prisnedsättningar. 
 
Tjänste- och byggentreprenadkontrakt 
Intäkter från ett entreprenadkontrakt redovisas som intäkt när arbetet utförs och 
material levereras eller förbrukas. 
 
Uppdrag enligt byggentreprenadkontrakt till fast pris redovisas som intäkt i takt med 
att arbetet utförs enligt linjär metod. Det ekonomiska utfallet av fastprisavtal beräknas 
som intäkt eller kostnad baserat på färdigställandegraden på balansdagen. 
 
Om det ekonomiska utfallet av ett avtal inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt, redovisar 
ett företag intäkter endast i den utsträckning av uppkomna avtalskostnader som 
sannolikt kommer att ersättas av kunden. 
 
När det är sannolikt att de totala kostnaderna för kontraktet kommer att överstiga de 
totala intäkterna från kontraktet, redovisar företaget omedelbart den förväntade 
förlusten i resultaträkningen. 
 
Procentsatsen för färdigställande beräknas som de utgifter som uppstått på 
balansdagen i förhållande till de totala beräknade utgifterna för att slutföra kontraktet. 
Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerade delfakturor redovisas i 
balansräkningen. Upplupna men ej fakturerade intäkter redovisas som en kortfristig 
fordran under rubriken Upplupna men ej fakturerade intäkter. Fakturerad men ännu 
inte intjänad intäkt redovisas som en kortfristig skuld under posten Fakturerad men 
ännu inte intjänad intäkt. 
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Goodwill 
Goodwill representerar framtida ekonomiska fördelar från ett rörelseförvärv som inte 
är individuellt identifierade och redovisade separat. Goodwill redovisas till 
anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar. 
 
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning 
Avskrivningar görs linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom den 
återspeglar det förväntade konsumtionsmönstret för de framtida ekonomiska 
fördelarna med tillgången, med beaktande av eventuella betydande restvärden. 
Avskrivningar redovisas som en kostnad i resultaträkningen.  
 
Anläggningstillgångar:  Nyttjandeperiod 
Förvärvade immateriella tillgångar  5 år 
Goodwill  5 år 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Utöver köpeskillingen omfattar kostnaden utgifter som är direkt hänförbara till förvärvet 
och indirekta tillverkningskostnader som uppstått.  
 
Avskrivning 
Avskrivningar görs linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, eftersom den 
återspeglar det förväntade konsumtionsmönstret för de framtida ekonomiska 
fördelarna med tillgången, med beaktande av eventuella betydande restvärden. 
Avskrivningar redovisas som en kostnad i resultaträkningen. När det gäller teknisk 
utrustning har skillnaden i livslängd för viktiga komponenter bedömts som väsentlig. 
Komponentavskrivning tillämpas på dessa tillgångar. 
 
Anläggningstillgångar:  Nyttjandeperiod 
Teknisk utrustning och maskiner  3 - 10 år 
Verktyg och utrustning  1 -13 år 
 
Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär 
att värderingen baseras på anskaffningsvärdet. Finansiella instrument som redovisas 
i balansräkningen omfattar investeringar i dotterbolag, kundfordringar och andra 
fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i 
balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsbestämmelser. 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumenten har löpt ut eller har överförts och företaget har överfört i stort sett 
alla risker och fördelar som är förknippade med ägandet. 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller 
på annat sätt avslutats.  
Kundfordringar och andra fordringar klassificeras som omsättningstillgångar, med 
undantag för poster som förfaller mer än 12 månader efter balansdagen, vilka 
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klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar redovisas till det belopp som 
förväntas bli inkasserat med avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
Investeringar i dotterbolag, intresseföretag, gemensamt kontrollerade företag och 
företag i vilka det finns ett ägarintresse redovisas till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade nedskrivningar. Utöver köpeskillingen inkluderar anskaffningsvärdet 
kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet. 
 
Lån och leverantörsskulder klassificeras som långfristiga skulder, med undantag för 
poster som förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen, vilka klassificeras 
som kortfristiga skulder. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
 
Leasing 
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal där de ekonomiska risker och fördelar som 
är förknippade med ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren 
till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett 
finansiellt leasingavtal. 
 
Alla leasingavtal redovisas som finansiella leasingavtal. 
 
Inventarieförteckning 
Varulager redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet (beräknat enligt först in, först 
ut-principen) och nettoförsäljningsvärdet. Denna värderingsmetod tar hänsyn till 
eventuell föråldring av inventarierna. Råvaror, inköpta färdiga och halvfabrikat samt 
handelsvaror värderas till anskaffningsvärde. Kostnaden beräknas med hjälp av den 
vägda genomsnittliga kostnadsmetoden. Kostnaden för egenproducerade halvfabrikat 
och färdiga varor omfattar både direkta tillverkningskostnader och en rimlig andel 
indirekta tillverkningskostnader.  
 
Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Aktuell skatt är inkomstskatt för det aktuella räkenskapsåret som avser årets 
beskattningsbara resultat och den oredovisade delen av inkomstskatten för tidigare 
räkenskapsår. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser beskattningsbar vinst för 
framtida perioder och som härrör från tidigare transaktioner eller händelser.  
evenemang. 
 
En uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader som avser 
en uppkommen intern vinst. 
 
I den koncernbalansräkningen är obeskattade reserver uppdelade mellan uppskjuten 
skatt och eget kapital. 
 
Bestämmelser  
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en rättslig eller informell 
förpliktelse till följd av en tidigare händelse och det är sannolikt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning 
kan göras av beloppet. 
Vid första redovisningen värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det 
belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 
Avsättningar omprövas vid varje balansdag. 
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Förmåner för anställda 
Personalförmåner består av löner, sociala avgifter, semesterersättning, betald 
sjukledighet, sjukvård och avtalsförsäkringar. Ersättningar redovisas som en kostnad 
och en skuld när det finns en rättslig eller informell skyldighet att betala ersättning. 
 
Ersättningar efter avslutad anställning 
Bidrag till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad. Avgiftsbestämda planer 
är planer för förmåner efter avslutad anställning enligt vilka ett företag betalar 
fastställda avgifter till ett annat företag och inte har någon rättslig eller informell 
skyldighet att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla 
sina skyldigheter. 
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Valutakursvinster och -förluster på monetära poster redovisas i resultaträkningen 
under de år då de uppstår. Valutakursdifferenser som uppkommer på fordringar och 
skulder i rörelsen redovisas i rörelseresultatet och valutakursdifferenser på finansiella 
fordringar och skulder redovisas i finansiella poster. 
 
Offentliga bidrag 
Ett statligt bidrag som inte är kopplat till ett åtagande för framtida prestationer redovisas 
som intäkt när villkoren för att få bidraget är uppfyllda. 
 
Statliga bidrag som avser anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen genom 
att minska tillgångens bokförda värde.  
 
Eventualförpliktelser 
Eventualförpliktelser är garantier, finansiella åtaganden och eventualförpliktelser som 
inte redovisas i balansräkningen.  
 
Koncernredovisning 
Dotterbolag 
I koncernredovisningen ingår dotterbolag eller företag där moderbolaget direkt eller 
indirekt innehar mer än 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande. Kontroll är makten att styra ett företags finansiella och operativa policy för 
att få fördelar av dess verksamhet.  
 
Koncernens finansiella rapporter upprättas enligt förvärvsmetoden, som helt eliminerar 
dotterbolagets eget kapital vid förvärvstidpunkten, mätt som skillnaden mellan 
tillgångarnas och skuldernas verkliga värde. Koncernens eget kapital omfattar därför 
endast den del av dotterbolagets eget kapital som uppstod efter förvärvet. 
 
Bolaget tillämpar metoden med löpande kurs för omräkning av utländska dotterbolags 
finansiella rapporter. Detta innebär att alla tillgångar och skulder i det utländska 
dotterbolaget omräknas till den valutakurs som gäller på balansdagen och alla poster 
i resultaträkningen omräknas till genomsnittlig valutakurs. Den resulterande 
omräkningsdifferensen har ingen inverkan på resultatet och förs direkt till eget kapital. 
 
Värderingen av tillgångar och skulder på koncern- och företagsnivå tar hänsyn till 
skatteeffekten, som redovisas som uppskjutna skattefordringar respektive uppskjutna 
skatteskulder. Uppskjuten skatt på koncernens positiva eller negativa goodwill beaktas 
dock inte. 
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Koncerninterna vinster elimineras. 
 
Bidrag från gruppen 
Koncernbidrag redovisas som en avsättning i resultaträkningen.  
 
Definition av nyckeltal i förvaltningsberättelsen 
Soliditet 
Det synliga egna kapitalet i förhållande till balansomslutningen i slutet av året. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Not 2: Revisionskostnader 2020 2019

Koncernen
KPMG 254,531        147,500          
Revisionsuppdrag 64,000          19,100            
Revisionsnära rådgivning 318,531        166,600          

Dehmer & Partner
Revision 75,281          -                   

75,281          -                   
Revitax
Revision -                 51,617            

-                 51,617            
Moderbolaget
KPMG
Revisionsuppdrag 179,250        147,500          
Revisionsnära rådgivning 64,000          19,100            

243,250        166,600          

Not 3: Anställda och personalkostnader 2020 2019

Koncernen
Medelantalet anställda
Män 19                 10                   
Kvinnor 8                   4                     

Varav män 70% 71%
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Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Proportion 

Women
Proportion 

Women
Koncernen
Styrelsen 0% 0%
Övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Moderbolaget
Styrelsen 0% 0%

Löner och andra ersättningar: 2020 2019
Koncernen
Löner och ersättningar, styrelse och verkställande direktören 866               1,314              
Löner och ersättningar, övriga 8,799            4,202              
Summa 9,665            5,516              

Moderbolaget
Löner och ersättningar, styrelse och verkställande direktören 60                 -                   
Löner och ersättningar, övriga -                 -                   
Summa 60                 -                   

Sociala kostnader 2020 2019
Koncernen
Pensionskostnader för VD, styrelse och suppleanter -                 167                 
Pensionskostnader för övriga anställda 2                   569                 
Sociala avgifter enl lag och avtal 1,997            745                 
Summa 1,999            1,481              

Moderbolaget
Pensionskostnader för VD, styrelse och suppleanter -                 -                   
Pensionskostnader för övriga anställda -                 -                   
Sociala avgifter enl lag och avtal 19                 -                   
Summa 19                 -                   

Not 4: Löner och ersättningar till styrelseledamöter 2020 2019

Koncernen
Christian Zahler VD 806               832                 
Tobias Schwind , styrelseledamot -                 432                 

806               1,314              

Moderbolaget
Olle Olsson, styrelseordförande 30                 -                   
Joao Gomes, styrelseledamot 15                 -                   
Jürgen Peterseim, styrelseledamot -                 -                   

60                 -                   
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Not 5: Goodwill 2020 2019

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden -                 -                   
Årets investeringar 1,577            -                   
Utgående anskaffningsvärden 1,577            -                   

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar -                 -                   
Årets avskrivning 236 -              -                   

236 -              -                   
Redovisat värde vid årets slut 1,341            -                   

Not 6: Övriga immateriella anläggningstillgångar 2020 2019

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 2                   2                     
Årets investeringar 280               -                   
Utgående anskaffningsvärden 282               2                     

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar -                 -                   
Årets avskrivning 50 -                -                   

50 -                -                   
Redovisat värde vid årets slut 232               2                     

Not 7: Maskiner 2020 2019

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 267               -                   
Årets investeringar 1,366            267                 
Utgående anskaffningsvärden 1,633            267                 

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar 86 -                26 -                  
Årets avskrivning 179 -              60 -                  

265 -              86 -                  
Redovisat värde vid årets slut 1,368            181                 
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Not 8: Inventarier 2020 2019

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 346               115                 
Årets investeringar 1,189            231                 
Årets försäljningar/utrangeringar -                 -                   
Utgående anskaffningsvärden 1,535            346                 

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar 156 -              16 -                  
Årets försäljning/utrangeringar -                 -                   
Årets avskrivning 329 -              140 -                

485 -              156 -                
Redovisat värde vid årets slut 1,050            190                 

Not 9: Andelar i koncernföretag 2020 2019

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde/utgående anskaffningsvärden 15,542          259                 
Årets anskaffning 5,346            15,283            
Redovisat värde vid årets slut 20,888          15,542            

Spec av moderföretagets och
koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag
Industrial Solar GmbH 
Röstandel 100% 100%
Redovisat värde 15,542 259
Av anskaffningsvärdet motsvarar 15 283 tidigare aktieägartillskott som omvandlats till eget kapital.

Dotterföretag
Solar Spring GmbH
Röstandel 100% 100%
Redovisat värde 5,436 0
Av anskaffningsvärdet motsvarar 3 230 tidigare aktieägartillskott som omvandlats till eget kapital. 

Not 10: Långfristiga fordringar koncernföretag 2020 2019

Moderbolag
Ingående anskaffningsvärde -                 5,656              
Årets utlåning -                 -                   
Årets amortering -                 5,656 -             
Omvandlat till aktieägartillskott -                 -                   
Redovisat värde vid årets slut -                 -                   
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Not 11: Justering av poster som ej påverkar kassaflödet 2020 2019

Koncernen
Valutakursdifferenser 364 -              238 -                
Avskrivningar 730               200                 
Summa 366               38                   

Moderbolag
Valutakursdifferenser -                 311                 
Summa -                 311                 

Not 12: Ställda säkerheter 2020 2019

Koncernen
Panter och därmed jämförliga säkerheter
som har ställts för egna skulder
Företagsinteckning 50,000          50,000            

Moderbolag
Panter och därmed jämförliga säkerheter
som har ställts för egna skulder

Företagsinteckning 50,000          50,000            

Not 13: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolagets namn har ändrats från Industrial Solar Holding Europe AB till Clean Industry Solutions Holding 
Europe AB den 9 mars 2021.
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15 Oberoende revisionsberättelse 
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16 Nyheter efter rapporteringsperioden  

Industrial Solar undersöker förutsättningarna för att flytta till First North Growth 
Market 
 
Styrelsen för Industrial Solar Holding Europe AB (publ) har beslutat att undersöka 
förutsättningarna för en listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth 
Market. Bolagets ambition är att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market 
under Q2, 2021.  
 
 
 
Ny affärsstrategi börjar ge resultat 
 
Industrial Solar GmbH, som tidigare främst var känt för sin LF-11 Fresnel-kollektor för 
industriell processvärme, har under de senaste åren breddat sin teknikportfölj och utvecklats 
till en ledande leverantör av nyckelfärdiga skräddarsydda lösningar för förnybar energi, både 
på nationell och internationell nivå. Industrial Solars senaste tillskott av teknik som 
solcellscarportar och icke-koncentrerande solvärmelösningar börjar nu också ge resultat. 
 
   
 
Ny tillverkningsmetod förväntas sänka kostnaderna med upp till 80 % för 
membrandestillationsteknik. 
 
Ett viktigt mål för SolarSpring är att framgångsrikt marknadsföra moduler för 
membrandestillation genom en mer kostnadseffektiv produktion. Med en ny tillverkningsteknik 
och en ny modulkonstruktion kan en kostnadsminskning på upp till 80 % uppnås. Den nya 
versionen av modulerna för membrandestillation kommer att vara tillgänglig på marknaden 
under andra halvåret 2021. 
 
 
Bildkampanj "Var inte en fossil idiot! 
 
"Var inte en fossil idiot! var den djärva titeln på Industrial Solar GmbH:s senaste kampanj. 
Målet var att få "fossila dårar", dvs. olika industrisektorer, att tänka om när det gäller 
förbrukningen av fossila bränslen och i stället övergå till förnybara energikällor. Kampanjen 
startade i mitten av februari 2021 och genomfördes på de sociala medierna Instagram, twitter 
och LinkedIn. 
 
 
 
Industrial Solar byter namn till Clean Industry Solutions 
 
Den 22 februari 2021 beslutade den extra bolagsstämman att ändra företagets namn. 
Bolagsverket beslutade att det ursprungligen föreslagna namnet behövde kompletteras för att 
kunna registreras. Därav det nya namnet Clean Industry Solutions Holding Europe AB (Europa 
har lagts till jämfört med tidigare förslag) som Bolagsverket har godkänt och registrerat. 
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ERA-NET-projektbidrag för eliminering av föroreningar från reningsverk för 
avloppsvatten 

ERA-NET-projektbidraget för projektet SERPIC går till åtta internationella partner i deras 
ansträngningar för att eliminera föroreningar och patogener vid avloppsreningsverkens utlopp 
och därmed minska deras spridning till miljön, inklusive havet. SolarSpring GmbH och dess 
partner kommer att sträva efter ett nollutsläpp av antimikrobiellt resistenta föreningar och 
föroreningar som ger upphov till nya problem genom elektrokemisk reduktion. SolarSpring 
kommer att få en finansiering på 148 000 euro. 

 

CIEMAT: kontrakt för översyn, uppgradering och ändring av laboratorieutrustning för 
membrandestillation 

SolarSpring GmbH och Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) har ingått ett avtal om en skräddarsydd översyn och ändring av den 
befintliga MDlab-anläggningen för att möjliggöra nya funktioner. Kontraktssumman uppgår till 
22 570 euro. 

 

Konsultkontrakt för att främja koldioxidneutral värmeförsörjning i 
Jordanien  

Industrial Solar GmbH har undertecknat ett konsultkontrakt med Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Samarbetet kommer att pågå i tre månader och 
Industrial Solar kommer att få 51 000 euro i stöd. 

 

Industrial Solar GmbH ISO 9001-certifierad  

Industrial Solar GmbH har erhållit ISO 9001-certifiering från certifieringsorganet TÜV SÜD 
Management Service GmbH. ISO 9001 är en internationellt erkänd standard för 
kvalitetsledningssystem (QMS). Detta gör det möjligt för företag att arbeta mer effektivt på flera 
olika nivåer, bland annat genom att fokusera på kundernas krav och ständigt hitta sätt att 
förbättra sig och bli motståndskraftiga och hållbara. 

 

Industrial Solar GmbH installerar solcellssystem för stadsfullmäktige 

Frankenthals stadsfullmäktige har beställt en solcellsanläggning av Industrial Solar GmbH. 
Lågspänningssystemet med en installerad effekt på 25 kW är avsett för självförbrukning med 
överskottsinmatning. Företagets ingenjörsteam kommer att utöka anläggningens åskskydd 
och integrera den nya infrastrukturen i det befintliga nätet i enlighet med gällande standarder 
och riktlinjer. Byggnationen inleds i mitten av maj 2021 och kontraktsvolymen är 38 000 euro. 
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Clean Industry Solutions Holding Europe AB utser CFO 

Clean Industry Solutions Holding Europe AB har fått en ny finanschef. Lösningen godkändes 
av styrelsen den 20 april 2021. I samband med detta utses han även till kommersiell direktör 
för CISH AB:s 100-procentiga dotterbolag Industrial Solar GmbH. 

Jochen Lachnit har en MBA från universitetet i Bamberg och har arbetat som ekonomichef i 
andra företag som Meona Group GmbH och Jedox AG innan han började arbeta som 
kommersiell chef för Industrial Solar GmbH, ett 100-procentigt dotterbolag till Clean Industry 
Solutions Holding Europe AB, i oktober 2020. 

 

Nytt FoU-projekt Modulus beviljas 

Den 20 april 2021 mottog Industrial Solar GmbH och dess konsortiepartner bidragsavtalet för 
FoU-projektet Modulus. Projektet, som finansieras av det tyska federala ministeriet för 
ekonomi och energi (BMWi), syftar till att förenkla integrationen av solvärme i industriella 
processer. Den totala finansieringsvolymen för Industrial Solar GmbH uppgår till 218 977 euro. 
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17 Utsikter, risker och osäkerheter  

Projekt 

För Industrial Solar är de två Horizon 2020-projekten Ship2Fair och Friendship samt det 
nationellt finansierade projektet SunBeltChiller med en total finansieringsvolym på cirka 2,3 
miljoner euro ett starkt stöd under de kommande tre åren. Under Q2 2021 beviljades ytterligare 
ett förslag till FoU-projekt på nationell nivå. Modulus kommer att löpa i tre år med en total 
finansieringsvolym på cirka 219 000 euro, och ytterligare ett har utvärderats positivt och 
kommer troligen att beviljas även under andra kvartalet.  

SolarSpring har för närvarande tre pågående nationellt finansierade FoU-projekt, nämligen 
HaSiMem, BrineMine och Ammonium MD med en total finansieringsvolym på 0,5 miljoner 
euro. 

På grund av det ökande trycket på vattenintensiva industrier att hitta nya tekniska lösningar 
som är lämpliga för att förbättra den miljömässiga hållbarheten och kostnadseffektiviteten i 
deras processer, är utsikterna för avloppsreningssystem fortfarande positiva. Man måste räkna 
med kortsiktiga förseningar i beslutsfattandet, men detta kan kompenseras av en V-formad 
dynamik när de statliga stödprogrammen väl har aktiverats. 

Risker och osäkerheter 

Den största risken och osäkerheten beror fortfarande på de direkta (internationella resor för 
försäljning och projektgenomförande) och indirekta (kundernas investeringsbegränsningar) 
konsekvenserna av COVID-19-pandemin.  

Marknaderna för våra företag, Industrial Solar och SolarSproing, är fortfarande små, men de 
växer snabbt. I sådana situationer finns det risk för effekter av ny teknisk utveckling eller 
ändrad marknadsfokusering på grund av ändrad politik. 
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18 Utveckling av aktier  

Den 31 december 2020 uppgick antalet utestående aktier till 12 188 792 och företaget hade 
cirka 3 041 aktieägare.  

Nedanstående tabell visar de 10 största aktieägarna den 31 december 2020.  

 

 

 

Största aktieägare den 31 december 2020 # %
Joakim Byström 1,210,014      9,93
Christian Zahler 1,120,373      9,19
Fastighets AB Posnord 1,003,639      8,23
Tobias Schwind 971,876         7,97
Solar Spring GmbH 579,797         4,76
Avanza Penion 437,163         3,59
Nordnet Pensionsförsäkring 297,742         2,44
Tectus AB 282,780         2,32
Priono Aktiebolag 93,290           0,77
Anneli Sundberg Kanesco 73,191           0,6
Andra Aktieägare 6,118,927      50,20
Summa 12,188,792    100,00
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19 Finansiell kalender  

Styrelsen föreslår att förlusten för år 2020 på 13 523 TSEK överförs. Det årliga 
aktieägarmötet kommer att äga rum den 20 maj 2021 via videokonferens. 

 

 

Årliga aktieägarmöte 20 Maj 2021
1. Kvartals rapport 28 Maj 2021
2. Kvartals rapport 27 Aug 2021
3. Kvartals rapport 26 Nov 2021
4. Kvartals rapport 25 Feb 2022
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20 Uttalande från ledningen  

Styrelsen och direktionen har idag behandlat och godkänt årsredovisningen för Clean Industry 
Solutions Holding Europe AB för räkenskapsåret 01/01/2020 - 31/12/2020. Årsredovisningen 
presenteras i enlighet med den svenska K3 redovisningsstandarden. 
Enligt vår uppfattning ger årsredovisningen en sann och rättvisande bild av företagets 
finansiella ställning per den 31/12/2020 och av resultatet av dess verksamhet och kassaflöden 
för räkenskapsåret 01/01/2020 - 31/12/2020. 
Vi anser att ledningens kommentarer innehåller en rättvisande granskning av de förhållanden 
och villkor som nämns i dem. Vi rekommenderar att årsrapporten med tillhörande 
årsredovisning antas vid årsstämman. 
 
Stockholm, 28 april 2021 
 

                          
 
        
 

Olle Olssen  Christian Zahler Tobias Schwind 
Ordförande  VD och  Styrelseledamot   
Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 
 
                       
 

   
  
 
 

 
 
 

Joao Gomes             Daniel Pfeifle  Markus Augustsson 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 
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Clean Industry Solutions Holding Europe AB, c/o Win-Win Ekonomi AB, Palmfeltsvägen 21, 121 62 
Johanneshov, Sverige. 

T 0611-810610, Org.nr: 559110-3972 
info@cleanindustrysolutions.com, www. cleanindustrysolutions.com 


