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Styrelsen försäkrar att årsrapporten ger en rättvisande och sann översikt över företagets 
verksamhet, ekonomiska ställning och resultat. 
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1 Året i korthet 

Under 2019 lyckades företaget genomföra flera framåtriktade projekt. De viktigaste 
aktiviteterna och resultaten sammanfattas nedan. 

 Marknad och försäljning 
 
Vi fortsatte med stora investeringar för att bygga upp en stark orderbok och utveckla 
enskilda projekt. Vår orderbok ökade 2019 med 200 MW (till en total volym på cirka 
1,4 GW). Fyra slutanvändare har redan undertecknat avsiktsförklaringar. I 
september inledde vi ett treårigt projekt med German Development Organization 
(GIZ), där vi kommer att genomföra det första kontraktsprojektet för solvärme. 
Eftersom marknaden fortfarande befinner sig i ett tidigt skede kommer den höga 
tillväxttakten att råda under lång tid.   Det krävs en årlig tillväxt på 25 % fram till 2050 
för att solvärme ska kunna bidra till den industriella energiomvandlingen. 

Företagsutveckling och partnerskap 

För att optimera vår försäljningsprocess och öka mervärdet för våra kunder har vi 
byggt upp partnerskap med andra teknikleverantörer och investerare. Ett av de 
viktigaste besluten var att förvärva företaget SolarSpring, som kommer att göra det 
möjligt för oss att ta itu med två avgörande frågor för både mänskligheten och en 
hållbar industriell produktion: ren energi och rent vatten. SolarSpring är också en 
spin-off från det största solforskningsinstitutet i Europa, Fraunhofer Institute for Solar 
Energy Systems (ISE). SolarSpring grundades 2009 och har verktyg för innovativa 
membranbaserade vattenreningssystem - en teknik som är särskilt lämplig för 
vattenrening inom industrin och som kräver värme för sin verksamhet. Industrial 
Solar och SolarSpring kommer tillsammans att erbjuda industrin hållbar 
vattenbehandling. 

Teknologi 

År 2019 utvecklade vi en ny version av vår LF-11 Fresnel-solfångare som minskar 
både kostnader och vikt för infästning och uppställning med upp till 50%. Den nya 
funktionen använder integrerade, lätta plattformer längs konstruktionen, vilket 
möjliggör integrering på ojämna tak. Dessutom uppgraderades den senaste 
versionen av vår LF-11 Fresnel-solfångare med avseende på bredden på de 
enskilda spegelraderna och den maximala spegellängden. Den optiska 
verkningsgraden för den vinkelrät instrålning ökade med 5,1%enheter från 63,5 % 
till 68,6 % jämfört med den tidigare versionen av solfångaren. Båda projekten 
slutfördes och resultat meddelades i januari 2020. 

Fo&U 

Industrial Solar GmbH har officiellt tagit över projektet 
H2020 SHIP2FAIR med en finansieringsvolym på 1,4 miljoner euro. . Utöver detta 
SHIP2FAIR-projekt deltar Industrial Solar också i FRIENDSHIP-projektet, för vilket 
företaget beviljas ytterligare 456 000 euro med en finansieringsgrad på 100 % plus 
25 % för allmänna omkostnader under de kommande tre åren. Inom dessa två FoU-
projekt kommer vi att ytterligare utveckla våra lösningar för en hållbar industri och 
en cirkulär ekonomi.  
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2 Nyckeltal 

Från 01.01.2019 till 31.12.2019 (01.01.2018 till 31.12.2018) 

 Nettoomsättningen uppgick till 827 (2.197) TSEK 
 Ökning av färdiga varor, lager och pågående arbete 0 (0) TSEK 
 Övriga rörelseintäkter 2.015 (63) TSEK 
 Totala intäkter 2,842 (2 260) TSEK 
 Materialkostnader 715 (411) TSEK 
 Personalkostnader 7.283 (2.371) TSEK 
 Övriga driftskostnader 3 560 (1 419) TSEK 
 Avskrivningar 200 (113) TSEK 
 Totala kostnader 11 815 (4 314) TSEK 
 Resultat före räntor och skatter - 8 973 (- 2 054) TSEK 
 Finansiella intäkter/kostnader - 371 (- 4) TSEK 
 Förlust efter finansiella poster 8.929 (2.058) TSEK 
 Resultat per aktie  - 0,78 (- 0,41) SEK 
 Styrelsen föreslår att resultatet ska balanseras i ny räkning 
 Likvida medel och motsvarande i slutet av perioden 9.116 (14.654) TSEK 
 Under 2019 lämnade företaget in 71 offerter med en sammanlagd volym om 200 

MWth och en försäljningspotential på upptill 138 mn€. Sju projekt har tillsammans 
en försäljningspotential på över 5 mn€ per projekt, men de flesta projekt ligger i 
storleksordningen 0,8 till 1,6 mn€ per projekt. 

 
 

Resultat i korthet 
 

Resultat i Korthet  TSEK 
19-01-01 18-01-01 

19-12-31 18-12-31 

Rörelsens intäkter  2 842     2 260    
Rörelsens kostnader -11 815    -4 314    
Rörelse resultat -8 973    -2 054    
Årets resultat -8 929    -2 058    

 
 
(Räkenskapsåret 2018 började den 1 augusti 2018 när det koncernen tog över 
tillgångarna från förvaltaren och bytte namn på företaget till Industrial Solar). 
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3 Uttalande från styrelseordförande och VD 

Joakim Byström, Styrelsens ordförande 
 

 

 
 
Solvärme är en energikälla som tidigare huvudsakligen användes för varmvatten i 
byggnader. Men med hjälp av teknik från Industrial Solar kommer solvärme med 
temperaturer upp till 400 °C att vara en stor del av lösningen på energiutmaningen i 
industrier. 
Fossila bränslen har alltför länge varit den huvudsakliga energikällan för det 
mänskliga samhället. Elproduktion är nu under attack från vindkraft och solceller 
som kan producera el billigare än traditionell förbränning av gas och kol. 
Men elektricitet är bara 20 procent av den slutliga energianvändningen. Värme är 
hälften av den slutliga energiförbrukningen i världen och Industrial Solar utmanar de 
fossila bränslena för värmeproduktion i industrier. Industrisolenergi med lång 
erfarenhet av solvärme och integrering i industrier har en unik ställning för att 
integrera solvärme i industrier och minska användningen av fossila bränslen. 
 
Christian Zahler, VD 

 

För vårt företag dominerades 2019 av stora framgångar i Horizon 2020-programmet, 
beslutet att förvärva SolarSpring GmbH och vår intensiva        utveckling av 
energientreprenadprojekt. 
Vårt beslut att förvärva 100 procent av SolarSpring GmbH banar väg för ett mer 
omfattande erbjudande till industrikunder som går mot en hållbar framtid. 
SolarSpring GmbH är en utrustningstillverkare av innovativa membranbaserade 
vattenreningssystem för industrikunder som antingen syftar till att återanvända 
processvätskor eller där känsliga flytande produkter kräver koncentration. Dessutom 
filtrerar behandlingstekniken värdefulla råvaror som guld, silver eller andra 
kostsamma resurser. Lämpliga finansieringsmekanismer är lika relevanta för 
teknologi av utfasning av kol inom industrin som för värme från solprocesser, vilket 
innebär  särskilda värmeköpsavtal som klarar finansieringen för slutanvändarna 
samtidigt som de genererar relativt stabil avkastning för investerarna. Under 2019 
arbetade vi intensivt med denna fråga och förberedde ett partnerskap med 
Kyotherm, ett investeringsbolag som specialiserar sig på tredjepartsfinansiering av 
projekt för produktion av förnybar värme och projekt för energieffektivitet. 
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4 Industriell energiefterfrågan 

Minskningen av koldioxidutsläppen inom industrin är fortfarande en av de största 
utmaningarna när det gäller att begränsa klimatförändringarna. I den nyligen 
publicerade New Green Deal är "Mobilising Industry" ett av de åtta viktigaste målen 
för att nå det övergripande målet om nollnettoutsläpp senast 2050. Som EU med 
rätta säger tar den industriella omvandlingen en generation - vi har därför inte råd 
med ytterligare förseningar. Utmaningen med utfasning av kol inom industrin kräver 
en rad tekniker på grund av de särskilda industriella kraven på uppvärmning, energi, 
kylning och vatten. The International Energy Agency (IEA) har utvecklat ett scenario 
för ett industrisystem med minskade koldioxidutsläpp till 2050 (se nedan), vilket 
kräver investeringar på 5 triljoner US-dollar, där andelen förnybara energikällor 
kommer att öka från 14 % till 63 % och där solvärme förväntas öka med 25 %. per 
år. 
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5 Upphandlande av energiavtal och en helhetsstrategi 

Finansieringen har upprepade gånger identifierats som en stor utmaning för den 
industriella utfasningen av kol. Det kan övervinnas genom att tredjepartsinvesterare 
som erbjuder energitjänster anlitar andra leverantörer, genom vilka kostnader och 
risker flyttas från slutanvändaren till "Energy Service Companies” (se bild nedan), 
som är bättre rustade för att täcka kostnader och hantera risker och göra vinster 
genom att tillhandahålla tjänsterna. Industrial Solar stöder denna strategi genom att 
utforma sina lösningar för att uppfylla investerarnas krav (t.ex. driftstabilitet) och 
genom att bygga upp partnerskap med investerare. 

 

Förutom en lämplig affärsmodell behöver industrin också en lämplig teknisk strategi. 
Holistiska metoder för uppvärmning, kylning, energi och vatten kommer ständigt att 
bli viktigare. Omfattande metoder gör det möjligt att uppnå synergieffekter i fråga om 
anläggningens utformning och drift - därigenom minimera investerings och 
driftskostnaderna - och i slutändan öka slutanvändarnas värde. 

 

 

Med sin starka bakgrund när det gäller hållbar uppvärmning och nedkylning av 
processer har Industrial Solar goda förutsättningar att dra nytta av denna utveckling. 
För att bredda vår utåtriktade verksamhet kommer vi att fortsätta att utveckla ny 
kapacitet (t.ex. kraftproduktion), bygga upp starka partnerskap med andra 
teknikleverantörer och även göra strategiska investeringar för att komplettera 
portföljen. Industrial Solar kommer därmed att stärka sin ställning som en enda 
kontaktpunkt för hållbara energilösningar inom industrin. 
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6 Industrial Solars affärs- och försäljningsverksamhet 

Lösningar 

Industrial Solar Holding Europe AB äger 100 % av Industrial Solar GmbH i 
Freiburg/Tyskland, där all operativ verksamhet bedrivs.   

Industrial Solar GmbH är en internationell ledande leverantör av teknik och lösningar 
och utvecklar projekt som i huvudsak bygger på sin innovativa Fresnel-
solfångarteknik som lämpar sig för att uppfylla en förväntad växande marknad för 
solvärme. Industrial Solar som en enda kontaktpunkt erbjuder nyckellösningar för 
kunder inom flera branscher, ex. livsmedel, läkemedel, kemikalier, metall, bilar osv. 

   

Industrial Solar GmbH tillhandahåller anpassade lösningar för förnybar energi och 
energieffektivitet på medellång sikt för industriföretag. Vi erbjuder solenergi, 
solceller, kraftvärme och effektivitetsåtgärder. Dessutom erbjuder vi samråd om 
optimering av befintliga energisystem och omfattande tekniska tjänster. 

Industrial Solar har stor kunskap och erfarenhet av internationella projekt och är 
världsledande inom solenergiprojekt innom Fresnel-solfångare för industriella 
tillämpningar.   

Strategi 

Förutom att direkt vända sig till multinationella företag bygger Industrial Solar 
fortlöpande upp strategiska partnerskap med företag som vänder sig till samma 
kundgrupper med kompletterande teknik och/eller tjänster. 

Marknad och försäljning 

Marknaden för solvärme inom industrin befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, 
men antalet intressenter ökar varje år. Under 2019 lämnade företaget in 71 offerter 
med en sammanlagd toppeffekt på 200 MWth och en försäljningspotential på 138 
mn€. Sju projekt hade en individuell investering på över 5 mn€ per projekt, men de 
flesta projekt ligger i storleksordningen 0,8 till 1,6 mn€ per projekt.   
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7 Viktiga händelser 2019 

År 2019 var mycket spännande med flera insatser och höjdpunkter. 

 

Förändring i ledningen 
 
Tobias Schwind, kommersiell direktör för Industrial Solar GmbH, det helägda dotterbolaget 
till Industrial Solar Holding Europe AB, intog en ny roll som verkställande direktör för 
Fraunhofer Gesellschaft tekniköverföringsfond i München från augusti 2019. 
Tobias kommer dock att förbli styrelseledamot i Industrial Solar Holding AB och kommer att 
fortsätta att arbeta från Freiburg som filial till fonden och stödja Industrial Solar som arbetar 
inom ramen för ett samrådsavtal. 
 
 
Alliansen för marknadsintroduktion av solvärme i Australien         
 
Företagen Industrial Solar GmbH från Freiburg/Tyskland och Gasco Pty Ltd från 
Melbourne/Australien har undertecknat ett samarbetsavtal för att gemensamt utveckla 
marknaden för värmesystem för solvärmeprocesser för industriella tillämpningar. 
 
 
Industrial Solar vald av EU Gateway 
 
Industrial Solar valdes ut för att delta i EU Gateway for Business with Green 
Energy Technologies i Japan som ägde rum i september 2019.  
Företaget uppfyllde kriterierna för stödberättigande och var ett av endast 40 företag från hela 
EU, som fick möjlighet att skaffa sig förstahandserfarenhet på dynamiska marknader och 
etablera affärskontakter med lokala företag genom matchningsarrangemang och möten. 
EU Gateway - Business Avenues är ett initiativ som finansieras av Europeiska unionen och 
som hjälper europeiska företag att etablera långvariga affärssamarbeten i Asien. 
 
 
Industrial Solar GmbH ingår ett utvecklingspartnerskap med 
German Corporation for International Cooperation (GIZ) 
 
Den 16 september 2019 undertecknade Industrial Solar GmbH ett partnerskapsavtal med 
German Corporation for International Cooperation (GIZ). Syftet med treårsprojektet är att 
främja avtal om värmeköp för solvärme i Jordanien. Den totala projektvolymen kommer att 
överstiga 400 k€, varav Industrial Solar kommer att få ett direkt offentligt stöd på 173,5 k€. 
 
 
 
Industrial Solar's Fresnel Solar Steam Generator erhöll märkningen "Solar 
Impulse Efficient Solution"  
 
Industrial Solars direkta produktion av ånga baserad på dess LF-11 Fresnel-
solfångarteknik har tilldelats märkningen ”Solar Impulse Efficient Solution”. 
Syftet med märkningen är att överbrygga klyftan mellan ekologi och ekonomi genom att 
sammanföra miljöskydd och ekonomisk livskraft för att visa att dessa lösningar inte är dyra 
lösningar på problem utan snarare möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt. 
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Industrial Solar undertecknar samarbetsavtal med UNIPER SE 
 
Industrial Solar GmbH undertecknade ett samarbetsavtal med UNIPER SE om användning av 
solprocessvärme inom industrin. 
Genom att sammanföra UNIPER SE:s finansiella styrka och stora kundbasmed de innovativa 
lösningarna och expertisen från Industrial Solar skulle man kunna påskynda utnyttjandet av 
solenergi inom industrin. Eftersom majoriteten av Uniper nyligen förvärvades av Fortum, och 
företagsstrategin därför håller på att ses över, har dessa verksamheter skjutits upp. 
 
 
 
Industrial Solar tilldelad European Solar Award 2019  
 
European Association for Renewable Energies och dess luxemburgska sektion hedrade åtta 
kandidater från sex olika länder med det europeiska solenergipriset 2019 vid Campus Belval i 
Luxemburgs Esch-sur-Alzette den 15 november 2019. 
Industrial Solar vann priset i kategorin "industri- och handelsföretag eller jordbrukare". Juryn 
noterade att Industrial Solar, med sina anläggningar för ångproduktion med Fresnelsolfångare, 
visar att solprocessånga är genomförbar, kan bidra väsentligt till en koldioxidneutral 
processvärmeförsörjning och därmed är ett paradigmskifte mot en koldioxidneutral 
industrivärmeförsörjning. 
 
 
 
EU-kommissionen beviljar 5mn€ till forskning som syftar till att införa solenergi i 
industrier 
 
Både Industrial Solar och Absolicon är vinnare inom FRIENDSHIP-konsortiet och har beviljat 
5 miljoner euro i ett forskningsprojekt som finansieras av EU för att öka marknaden för 
solvärme i industriella processer. 
Syftet med FRIENDSHIP-projektet är att öka temperaturen i industriprocesserna genom att 
kombinera flera tekniker, t.ex. solvärmeteknik, värmepumpar, högeffektiva 
absorptionskylaggregat och kombinerad lagring. 
Industrial Solar beviljas 456 000 euro och kommer att arbeta med en intelligent integrering av 
sin Fresnelsolfångare som ger högtemperaturvärme upp till 300°C. Finansieringen från EU 
täcker 100% av kostnaderna plus 25% omkostnader. 
 
 
 
Framgångsrik överföring av FoU-projekt med 1,4mb€ i stöd till två 
systemanläggningar 
 
Det nuvarande företaget Industrial Solar GmbH har officiellt tagit över projektet H2020 
SHIP2FAIR från sitt tidigare företag. 
Den totala finansieringsvolymen som beviljats Industrial Solar under projektets tre år uppgår 
till 1,4mn€, med en finansieringsgrad på 75% plus ytterligare 25% för allmänna omkostnader. 
Industrial Solar GmbH har nu fått en första utbetalning på 390 000€. 
Utöver forskningsverksamhet om verktyg för övervakning och styrning av solvärme för 
industrin förväntas två solvärmeinstallationer med en toppeffekt på 1 MWth var installeras 
under 2020. Besök på plats hos de industriella partnerna har ägt rum, och konstruktions- och 
byggnadsarbeten pågår redan. 
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8 Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 

Koncernen utgörs av moderbolaget Industrial Solar Holding Europe AB 
(559110-3972) samt det helägda dotterbolaget Industrial Solar GmbH, 
Tyskland. Företaget har sitt säte i Härnösand, Sverige. 
 
 
Industrial Solar GmbH 

Industrial Solar GmbH är en internationell ledande leverantör av teknik och lösningar 
som utvecklar projekt som huvudsakligen bygger på sin innovativa Fresnel-
solfångarteknik som lämpar sig för att uppfylla en förväntad växande marknad för 
solvärme. Industrial Solar som en enda kontaktpunkt erbjuder nyckellösningar för 
kunder i flera branscher, t.ex. livsmedel, läkemedel, kemikalier, metall, bilar osv. 

Företaget har sitt säte i Tyskland. 
 

Resultatet för Industrial Solar GmbH före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgår till - 8 029 TSEK ( - 1 959 TSEK) 
 
 
Moderbolaget 

Industrial Solar Holding Europe AB, som registrerades 2017-04-28, ska direkt 
eller indirekt att utveckla och tillverka utrustning för förnyelsebarenergi och 
samt service och projektering, försäljning och finansiering av projekt som rör 
förnyelsebar enerig. Företaget har sitt säte i Härnösand, Sverige. 

 
Utvecklingen av företagets verksamhet, resultat och ställning 

Koncernen 

(TSEK) 
Ekonomisköversikt   2019 2018 
Balansomslutning   12 000 16 957 
Nettoomsättning   827 2 197 
Soliditet   34 % 85 % 
Resultat efter finansiella poster    - 8 929           - 2 058 
 
 
Utvecklingen av företagets verksamhet, resultat och ställning 

Moderbolaget 

(TSEK) 
Ekonomisk översikt   2019 2018 
Balansomslutning   17 517 18 243 
Nettoomsättning   0 0 
Soliditet   80 % 88 % 
Resultat efter finansiella poster   - 829 - 444 

 
 



 

 14

Förändring av eget 
kapital 

Aktie- Ej registrerat Överkurs- Aktieägar Totalt 

Koncernen (TSEK) kapital aktiekapital fond tillskott  

    

inkl. förluster 
som överförts 
från 
föregående 
räkenskapsår  

      
Ingående saldo  
2019-01-01 

629 7 450 7 347 - 1 024 14 402  

Nyemission 119 - 7 450 7 331  0 

Emissionskostnader   -136  -136 
Omräkningsdifferens 
avseende koncernftg   

54 
         - 220 

- 166 

Återbetalat  
aktieägartillskott     

-1 034 - 1 034 

Årets förlust    - 8 929 - 8 929 
Belopp vid årets 
utgång 
 2019-12-31 

748 0 14 596 -11 207     4 137 

      
Förändring i eget kapital 
 

Aktie- 
 

Ej registrerat 
 

Överkurs- Aktieägar Totalt 

Moderföretag (TSEK) 
kapital 
 

aktiekapital 
 

fond 

tillskott 
inkl. förluster 
som överförts 
från 
föregående 
räkenskapsår 

 

      
Ingående Saldo 
2019-01-01 

629 7 450 7 401 590 16 070 

Nyemission 119 -7 450 7 331               0 

Emissionskostnader   -136  -136 

Erhållet aktieägartillskott    - 1 034    -1034 

Årets förlust    - 829 -829 
Belopp vid årets utgå 
2019-12-31 

748 0 14 596 - 1 273 - 14 071 

      
 
Resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande medel:  
- Överkursfond 14 595 649 
- balanserat resultat - 443 692 
- årets förlust - 829 069 
 13 322 888 
  
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: 
 
- utdelning 0  
- balanseras i ny räkning 13 322 888 
 13 322 888 
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Investeringar 

Årets investeringar i dotterbolaget uppgår till 231 TSEK (384 TSEK), varav övriga 
immateriella tillgångar 0 TSEK (2 TSEK) och maskiner 0 TSEK (267 TSEK) och 
inventarier 231 TSEK (115 TSEK). 
 
 

Viktiga händelser under räkenskapsåret 

Den första handelsdagen på den svenska aktiemarknaden Spotlight var den 15 
januari 2019. 

 

Förväntad framtida utveckling 

Marknaden för solvärme inom industrin befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, 
men antalet intressenter ökar varje år. Under 2019 lämnade företaget in 71 offerter 
med en sammanlagd toppeffekt på 200 MWth och en försäljningspotential på 
138mn€. Sju projekt hade en individuell investering på över 5mn€ per projekt, men 
de flesta projekt ligger i storleksordningen 0,8 till 1,6 mn€  per projekt. Under 2019 
har Industrial Solar utarbetat och lagt fram flera projektförslag för offentligt 
samfinansierade FoU-projekt. 

Lämpliga finansieringsmekanismer är lika relevanta för teknologin av utfasning av 
kol inom industrin som för värme från solprocesser, vilket innebär  särskilda 
värmeköpsavtal som klarar finansieringen för slutanvändarna samtidigt som de 
genererar relativt stabil avkastning för investerarna. Vi förväntar oss att finansiella 
partnerskap kommer att främja tillväxten på marknaden för förnybar värme. 

År 2020 kommer det nyförvärvade SolarSpring GmbH att integreras i vår 
holdingstruktur och vi förväntar oss ett betydande bidrag i fråga om omsättning och 
resultat. 
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9 Koncernens resultaträkning 

Siffrorna är sammanställda av från Industrial Solar GmbH/Tyskland, som är ett 
helägt dotterbolag till Industrial Solar Holding Europe AB/Sverige. Siffrorna från 
dotterbolaget har granskats och godkänts av den tyska skatterådgivaren. Denna 
rapport har granskats av företagets revisor KPMG Sundsvall, Sverige. Se även 
kapitel 12 och 13. 

 

(Affärsåret 2018 började den 1 augusti 2018 när det köpta koncernen tog över 
tillgångarna från förvaltaren och bytte namn på företaget till Industrial Solar). 
 
Det negativa resultatet återspeglar kostnaderna för affärsutveckling, 
produktutveckling och systemutveckling.  

Styrelsen föreslår att förlusten för 2019 av TSEK 8 929 balanseras i ny räkning. 

RESULTATRÄKNING – koncernen 01.01.2019 01.01.2018

(tkr) Not 31.12.2019 31.12.2018

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 827 2.197

Övriga rörelseintäkter 2.015 63

2.842 2.260

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -715 -411

Personalkostnader 3,4 -7.283 -2.371

Övriga externa kostnader 2 -3.560 -1.490

Övriga rörelsekostnader -57 0

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -200 -42

-11.815 -4.314

Rörelseresultat -8.973 -2.054

Resultat från finansiella poster
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 415 0

-371 -4
Resultat efter finansiella poster -8.929 -2.058

Skatt på årets resultat

Årets resultat -8.929 -2.058
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10 Koncernens balansräkning 

 

  

BALANSRÄKNING - koncernen Not 2019 2018 BALANSRÄKNING - koncernen Not 2019 2018

TILLGÅNGAR (tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER
Anläggningstillgångar Eget kapital

Anläggningstillgångar Aktiekapital 748 629

Immateriella tillgångar Ej registrerat aktiekapital 0 119

Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 2 2

2 2 Övrigt tillskjutet kapital 14.596 15.712

Annat eget kapital inkl. årets resultat -11.207 -2.058

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner 6 181 241

Inventarier 7 190 99 Totalt kapital 4.137 14.402

371 340

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i koncernföretag 0 0 Kortfristiga skulder

Fordringar hos koncernföretag 0 0 Leverantörsskulder 103 90

0 0 Förskott från kunder 743 0

Övriga skulder 3.352 1.866

Summa anläggningstillgångar 373 342 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3.665 599

7.863 2.555

Omsättningstillgångar

Varulager m.m. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12.000 16.957

Pågående arbeten för annans räkning 0 0

Färdiga varor och handelsvaror 15 15

15 15

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 127 19

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 1.261 999

Övriga fordringar 760 858

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 348 70

2.496 1.946

Kassa och bank

Kassa och bank 9.116 14.654

9.116 14.654

Summa omsättningstillgångar 11.627 16.615

SUMMA TILLGÅNGAR 12.000 16.957
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11 Koncernens kassaflödesanalys 

 
 
 

(Affärsåret 2018 började den 1 augusti 2018 när  koncernen tog över tillgångarna från 
förvaltaren och bytte namn på företaget till Industrial Solar). 

  
 
 

 
 

 

KASSAFLÖDESANALYS – koncernen 01.01.2019 01.01.2018

(tkr) Not 31.12.2019 31.12.2018

Den fortlöpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -8929 -2.054

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 10 -38 113

Betald inkomstskatt 0

Kassaflöde från den fortlöpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -8.967 -1.941

Den fortlöpande verksamheten

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 0 -88

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -550 -1.931

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 4348 2.555

Kassaflöde från den fortlöpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

3.798 536

Kassaflöde från den fortlöpande verksamheten -5.169 -1.405

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -231 -3

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -460

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 7

Förvärv av finansiella tillgångar 0 0

Avyttring av immateriella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -231 -456

Finansieringsverksamheten

Insättning aktiekapital 0 500

Nyemission 0 8.145

Pågående nyemission 0 7.450

Emissionskostnader -138 -614

Erhållna aktieägartillskott 0 1.034

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -138 16.515

Årets kassaflöde -5.538 14.654

Likvida medel vid årets början 14.654 0

Likvida medel vid årets slut 9.116 14.654
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12 Moderbolagets resultaträkning 

 

(Affärsåret 2018 började den 1 augusti 2018 när  koncernen tog över tillgångarna 
från förvaltaren och bytte namn på företaget till Industrial Solar). 
 
De negativa resultaten återspeglar kostnaderna för affärsutveckling, 
produktutveckling och systemutveckling. 

 
  

RESULTATRÄKNING – moderföretaget 01.01.2019 01.01.2018

(tkr) Not 31.12.2019 31.12.2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0

Övriga rörelseintäkter 22 0

22 0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -690 -452

Personalkostnader -277 0

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -57 0

Total -1.024 -452

Rörelseresultat -1.002 -452

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 104 0

Ränteinkomster och liknande resultatposter 439 9

Räntekostnader och liknande resultatposter -370 -1

Resultat efter finansiella poster -829 -444

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 0 0

Resultat före skatt -829 -444

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat -829 -444



 

 21

13 Moderbolagets balansräkning 

 

 

  

BALANSRÄKNING - moderföretaget Not 31.12.2019 31.12.2018 BALANSRÄKNING - moderföretaget Not 31.12.2019 31.12.2018

(tkr) (tkr)

Anläggningstillgångar Eget kapital

Finansiella anläggningstillgångar Bundet eget kapital

Aktier och andelar i koncernföretag 8 15.452 259 Aktiekapital 748 629

Fordringar koncernföretag 9 0 5.656 Ej registrerat aktiekapital 0 7.450

Summa Anläggningstillgångar 15.452 5.915 748 8.079

Omsättningstillgångar Fritt eget kapital

Kortfristiga fordringar 0 0 Balanserat resultat -444 0

Övriga fordringar 234 533 Överkursfond 14.596 7.401

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 446 9 Erhållet villkorat aktieägartillskott 0 1.034

Summa Omsättningstillgångar 680 542 Årets resultat -829 -444

13.323 7.991

Kassa och bank

Kassa och bank 1.385 11.786 14.071 16.070

1.385 11.786

Kortfristiga skulder
Summa omsättningstillgångar 2.065 12.328 Leverantörsskulder 136 25

Övriga skulder 2.852 1.786

SUMMA TILLGÅNGAR 17.517 18.243 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 458 362

3.446 2.173

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17.517 18.243
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14 Moderbolagets kassaflödesanalys 

 

(Affärsåret 2018 började den 1 augusti 2018 när koncernentog över tillgångarna från 
förvaltaren och bytte namn på företaget till Industrial Solar). 

  

KASSAFLÖDESANALYS – moderföretaget 01.01.2019 01.01.2018

(tkr) Not 31.12.2019 31.12.2018

Den fortlöpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -829 -444

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 10 311 0

Betald inkomstskatt 0 0

Kassaflöde från den fortlöpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

-518 -444

Förändringar i rörelsekapital

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

- Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -584 -543

1.275 2.173

Kassaflöde från den fortlöpande verksamheten 691 1.630

173 1.186

Investeringsverksamheten ,

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0

Avyttring av materiella anläggningstillgångar -9.847 -5.915

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

-9.847 -5.915

Finansieringsverksamheten

Insättning aktiekapital 0 500

Nyemission 445 8.145

Pågående nyemission 0 7.450

Emissionskostnader -138 -614

Aktieägartillskott -1.034 1.034

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -727 16.515

Årets kassaflöde -10.401 11.786

Likvida medel vid årets början 11.786 0

Likvida medel vid årets slut 1.385 11.786
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15 Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
 
Koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen utom i de fall som anges nedan under rubriken " Redovisningsprinciper i 
moderföretaget". 
 
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
  
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte 
annat anges nedan. 
 

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det som erhållits eller kommer att erhållas 
och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avdraf har 
gjorts för handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag. 
 
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal 
Inkomsten från ett uppdrag enligt ett entreprenadavtal på löpande räkning redovisas 
som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. 
 
Uppdrag enligt entreprenadavtal till fast pris redovisas som intäkt i takt med att arbete 
utförs enligt regeln om successiv vinstavräkning. Det ekonomiska utfallet från uppdrag 
till fast pris beräknas som intäkt respektive kostnad som utgångspunkt från 
färdigställandegraden på balansdagen. 
 
Kan det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisar 
företaget endast en intäkt som motsvarande de uppkomna uppdragsutgifter som 
sannolikt kommer att ersättas av beställaren. 
 
När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala 
uppdragsinkomsten redovisar företaget omgående den befarade förlusten i 
resultaträkningen. 
 
Färdigställande graden har beräknats som på balansdagen nedlagda utgifter i relation 
till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan redovisad 
intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen. Upparbetade men ej 
fakturerade intäkter redovisas som kortfristiga fordringar i posten Upparbetade men ej 
fakturerade intäkt. Fakturerade men ej upparbetade intäkter redovisas som kortfristiga 
skulder i posten Fakturerad men ej upparbetad intäkt. 
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
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Avskrivningar 
Avskrivningen görs linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det 
återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar, 
med hänsyn tagen till väsentligt restvärde. Avskrivningarna redovisas som kostnad i 
resultaträkningen. 
 
Anläggningstillgånga: Nyttjandeperiod 
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar 5 år 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
förrutom inköpspris även andra utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet och 
indirekta tillverkningskostnader när de uppkommer. 
 
Avskrivningar 
Avskrivningen sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, eftersom det 
återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar, 
med hänsyn taget till väsentligt restvärde. Avskrivningarna redovisas som kostnad i 
resultaträkningen. När det gäller teknisk utrustning har skillnaden i nyttjandeperioden 
för viktiga komponenter bedömts som väsentligt. Komponentavskrivning tillämpas på 
dessa tillgångar. 
 
Annläggningstillgång Nyttjandeperiod 
Teknisk utrustning och maskiner 3 - 10 år 
Utrustning, verktyg, fixturer och tillbehör 1 -13 år 
 
Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär 
att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i 
balansräkningen inkluderar andelar i dotterföretag kundfordringar och övriga fordringar, 
leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när 
företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumenten har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stor sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten. 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller 
på annat sätt upphört.  
Kundfordringar och övriga fordringar redovisas som omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
Andelar i dotterföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag det finns 
ägarintresse i redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. 
 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas som långfristiga skulder, med undantag 
för poster med förfallodag inom 12 månader från balansdagen, vilka klassificeras som 
kortfristiga skulder. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
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Leasingavtal 
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och 
fördelar som är förknippade med att äga 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. 
 
Varulagret 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet (beräknat enligt först in först 
ut-principen) och nettoförsäljningsvärdet. Denna värderingsmetod innebär att hänsyn 
tagits till eventuell inkurans i varulagret. Råvaror, köpta hel- och halvfabrikat samt 
handelsvaror värderas till anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet har beräknats enligt 
vägda genomsnittsprismetoden. Anskaffningsvärdet för egentillverkade halv- och 
helfabrikat består av både direkta tillverkningskostnader och en skälig andel av 
indirekta tillverkningskostnader.  
 
Skatt 
Skatt på året i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som inte har redovisats. 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 
 
Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader med 
avseende på uppkommen internvinst. 
 
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och 
eget kapital. 
 
Avsättning 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell 
förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av 
resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras.  
 
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av 
det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 
Avsättningar omprövas varje balansdag. 
 
Ersättningar till  anställda 
Ersättningar till de anställda utgörs av lön, sociala avgifter, semesterlön, betald 
sjukfrånvaro, sjukvård och avtalsenliga försäkringskostnader. Ersättningarna redovisas 
som en kostnad och en skuld då det finns en legal förpliktelse eller informell förpliktelse 
att betala ut ersättning. 
 
Ersättning efter avslutad anställning 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Avgiftsbestämda planer 
är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka ett företag betalar 
fastställda avgifter till ett annat företag och inte har någon legal förpliktelse eller informell 
förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt 
åtagande. 
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Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Kursvinster och kursförluster på monetära poster redovisas i resultaträkningen de år 
de uppkommer. Kursdifferenser som uppkommer på rörelsefordringar och 
rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet och kursdifferenser på finansiella fordringar 
och skulder redovisas bland finansiella poster. 
 
Offentligt bidrag 
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas 
som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. 
 
Offentliga bidrag relaterade till anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen 
genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde. 
 
Eventualförplikterlser 
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, 
ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 
 
Koncernredovisning 
 
Dotterföretag 
I koncernredovisningen ingår dotterföretag eller företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella 
och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.  
 
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att 
dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan 
tillgångarnas och skuldernas verkliga värde elimineras i sin helhet. I koncernens egna 
kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagets egna kapital som tillkommit 
efter förvärvet. 
 
Bolaget tillämpar dagskursmetoden för omräkning av bokslut för utländska 
dotterföretag. Det innebär att det utländska dotterföretagets samtliga tillgångar och 
skulder omräknas till balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen till 
genomsnittskurs. Den omräkningsdifferens som uppkommer påverkar ej resultatet 
utan förs direkt mot det egna kapitalet. 
 
Vid värdering av tillgångar och skulder på koncern- och företagsnivå beaktas 
skatteeffekten, vilken redovisas som uppskjuten skattefordran respektive skatteskuld. 
Dock beaktas inte uppskjuten skatt på koncernmässig positiv eller negativ goodwill. 
Internvinster inom koncernen elimineras 
 
Koncernbidrag 
Koncernbidrag som lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 
 
Definition av nyckeltal i förvaltningsberättelsen 
 
Soliditet 
Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutningen vid årets slut. 
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Not 5: Övriga immateriella anläggningstillgångar 2019 2018

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

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar -                -                  
Årets avskrivning -                -                  

Redovisat värde vid årets slut 2                  2                    

Not 6: Maskiner 2019 2018

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden 267              -                  
Ingående anskaffningsvärden -                267                
Årets investeringar 267              -                  
Utgående anskaffningsvärden 267              267                

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

86 -               26 -                 
Redovisat värde vid årets slut 181              241                

Not 7: Inventarier 2019 2018

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 115              -                  
Årets investeringar 231              115                
Årets försäljningar/utrangeringar -                -                  
Utgående anskaffningsvärden 346              115                

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

156 -             16 -                 
Redovisat värde vid årets slut 190              99                  
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Not 8: Andelar i koncernföretag 2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde/utgående anskaffningsvärden 259              259                
Årets anskaffning 15.283         -                  
Redovisat värde vid årets slut 15.542         259                

Spec av moderföretagets och
koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Dotterföretag
Industrial Solar GmbH 

100% 100%
- 15.542 259

Not 9: Långfristiga fordringar koncernföretag 2019 2018

Moderbolag
Ingående anskaffningsvärde 5.656           500                
Årets utlåning -                5.656             
Årets amortering -                500 -               
Omvandlat till aktieägartillskott 5.656 -          -                  
Redovisat värde vid årets slut -                5.656             

Not 10: Justering av poster som ej påverkar kassaflödet 2019 2018

Koncernen
Valutakursdifferenser 238 -             -                  
Avskrivningar 200              113                
Summa 38 -               113                

Moderbolag
Valutakursdifferenser 311              -                  
Summa 311              -                  

Not 11: Ställda säkerheter 2019 2018

Koncernen
Panter och därmed jämförliga säkerheter
som har ställts för egna skulder
Företagsinteckning 50.000         50.000           

50.000         50.000           

Not 12: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I Januari 2020 fattades beslut om att genomföra en nyemission på 24, 
7 miljoner kronor, avsikten med emissionen var att finansiera ett 
kommande förvärv av det tyska bolaget Solar Spring. Emissionen 
övertecknades och den 24 mars kunde bolaget meddela att ett avtal 
om att köpa Solar-Spring för 800 000 € undertecknats.
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16 Revisorberättelse 
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17 Nyheter efter rapporteringsperioden 

ISHE:s styrelse beslutar att genomföra en nyemission och att underteckna 
avtal för förvärvet av SolarSpring GmbH 
 
Den 8 januari 2020 meddelade Industrial Solar Holding Europe AB (ISHE) att styrelsen hade 
beslutat att inleda en nyemission på 24,7 miljoner svenska kronor med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare. 
Bakgrunden till denna nyemission var det planerade förvärvet av företaget SolarSpring GmbH, 
en avknoppning från Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems i Freiburg och en tillverkare 
av innovativa membranbaserade vattenreningssystem. 
Den 24 mars meddelade ISHE att förvärvet av SolarSpring GmbH hade genomförts. 
 
 
 
Industrial Solar på TV 
 
Den tyska TV-kanalen Welt der Wunder har lagt fram en dokumentär om Industrial Solar för 
sitt nya format "Green Life" som sändes i mars. 
Industrial Solars teknik för produktion av ånga och kyla från solen förklarades, och intervjuer 
med kunder och lokala intressenter ger en intressant inblick i framtidsutsikterna och belyser 
fördelarna och möjligheterna med sådan hållbar teknik för industrin. 
 
   
 
Högre effektivitet till lägre kostnader - Industrial Solars LF-11 Fresnel-solfångare uppnår 
70% optisk effektivitet 
 
Industrial Solars tekniker arbetar hela tiden med sin Fresnel-solfångardesignen för att öka 
effektiviteten och sänka kostnaderna. En strålgångsstudie genomförd av Fraunhofer ISE 
visade att den optiska verkningsgradenpasserat 70-procentsgränsen. 
Den senaste versionen av Industrial Solars LF-11 Fresnel-solfångare har uppgraderats med 
avseende på bredden på de enskilda spegelraderna och den maximala antalet speglar. Den 
optiska verkningsgraden för den vinkelräta incidensen eta0 ökade med 5,1 % från 63,5 % till 
68,6 % jämfört med den tidigare solfångarversionen. 
Dessutom harvakuumrörsbaserade mottageren  som är en central komponent i solfångaren, 
förbättrats under de senaste åren, eftersom den nu har en kortare glasmetallförsegling och 
bättre optiska och termiska egenskaper. En annan förbättring av solfångarinstallationen är den 
ökade antalet speglar som optimerades för 24 moduler med endast en enhet i varje spegelrad, 
vilket minskar kostnaderna och installationstiden. 
 
 
 
Industrial Solar installerar Organic Rankine Cycle Turbine i 
Qatar 
 
Industrial Solar installerade en termiskt driven turbin baserad på Organic Rankine Cycle teknik 
i Doha, Qatar. Demonstrationsprojektet är en uppgradering av en Fresnelsolfångarinstallation 
som byggdes 2013 vid Qatar Foundation Science and Technology Park. 
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Innovativ och kostnadseffektiv lösning för integrering av solfångare med Fresnel-teknik
  
Industrial Solar lanserar en ny version av sin LF-11 Fresnel-solfångaren som minskar både 
kostnader och vikt för understrukturen med upp till 50%. Den nya funktionen använder 
integrerade, lätta plattformar längs solfångarstrukturen, vilket möjliggör integrering på ojämna 
tak. 
 
 

Industrial Solar och Kyotherm erbjuder tillsammans “Solar Process 
Heat” lösningar utan kapitalinvesteringar för slutanvändare 

Utöver optimal teknik för solvärmningslösningar kräver våra kunder också lämpliga 
finansieringspaket. För att uppfylla det senare har Industrial Solar undertecknat ett 
samförståndsavtal med Kyotherm om att gemensamt erbjuda industriföretag solprocessvärme 
som en tjänst - utan kapitalinvesteringskrav för slutanvändarna. 

 

 

 

18 Prognoser, risker och osäkerheter 

Projekt 

De två Horisont 2020-projekten Ship2Fair och Friendship med en total 
finansieringsvolym på cirka 2 miljoner euro kommer att vara ett starkt stöd för vårt 
företag under de kommande tre åren. 

Flera förslag till FoU-projekt på nationell nivå med en total finansieringsvolym på 
nästan 1 miljon euro som lagts fram 2019 har bedömts positivt och skjutits upp till 
2021 på grund av krisen i Covid-19. 

Vi förväntar oss också en positiv effekt genom partnerskapet med den franska 
finansiella partnern Kyotherm, som gör det möjligt för oss att erbjuda energiavtal 
över hela världen. 

Risk och osäkerhet 

Marknaden för solvärmesystem befinner sig i ett tidigt skede, men ökar i takt med 
att trycket på företagen att minska sitt koldioxidavtryck blir allt starkare. 

På grund av Covid-19 skjuter många potentiella kunder upp investeringsbesluten. 
Dessutom har den kraftiga nedgången i oljepriset en negativ inverkan. Å andra sidan 
förbereder många regeringar ekonomiska program för att övervinna effekterna av 
coronakrisen, de flesta med fokus på koldioxidminskning. Därför är det svårt att 
förutsäga verksamheten. 
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19 Aktieutveckling 

Den 31 december 2019 uppgick antalet utestående aktier till 7 596 495 och företaget 
hade omkring 3 125 aktieägare. 

Nedanstående tabell visar den 10 största aktieägarna per den 31 december 2019 
före nyemissionen. 

 

 

 

20 Finansiell kalender 

Styrelsen föreslår att förlusten för 2019 på 8929 TSEK balanseras i ny räkning. Den 
årliga bolagsstämman kommer att äga rum den 15 juni 2020 i Härnösand 

 

 

 

 

 

Storsta aktieägarna 31 december 2019 # %
Joakim Byström 1241814 16,35%
Christian Zahler 1120373 14,75%
Tobias Schwind 1020372 13,43%
Fastighets AB Ponord 1003639 13,21%
Priono Aktiebolag 452702 5,96%
Avanza Pension 103129 1,36%
Nordnet Pensionsförsäkring 90102 1,19%
Anneli Sundberg Kanesco 47228 0,62%
Don't Stop Believin' AB 40000 0,53%
Håkan Borg 28943 0,38%
Övriga aktieägare -5148302 100,00%
Total 0 100,00%

Årsredovisning 2019 19 Maj
Årsstämma i Härnösand 15 Juni
1. Kvartalsrapport 29 Maj
2. Kvartalsrapport 28 Aug
3. Kvartalsrapport 27 Nov
4. Kvartalsrapport 26 Feb
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21 Uttalande från styrelsen 

Styrelsen och ledningen har i dag behandlat och godkänt den årliga rapporten från 
Industrial Solar Holding Europe AB för räkenskapsåret 10.1.2019-31.12.2019. 
Årsrapporten läggs fram i enlighet med de svenska redovisningsstandarderna K3. 
 
Enligt vår mening ger de finansiella rapporterna en sann och rättvisande bild av 
företagets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av resultaten av dess 
transaktioner och kassaflöden för budgetåret 1.1.2019-31.12.2019. 
 
Vi anser att ledningens kommentarer innehåller en rättvis granskning av de 
förhållanden och villkor som det hänvisas till i den. Vi rekommenderar att 
årsrapporten med åtföljande årsredovisning antas vid bolagsstämman. 
 
Härnösand,  15:e Maj 2020 
 

                     

        
Joakim Byström Christian Zahler Tobias Schwind 
Styrelse-  VD och   Ekonomichef 
ordförande  Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 

                    
 
  
   
 

Olle Olsson Joao Gomes  Luca Viscuso 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 
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