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Observera att sidorna 3 ‐ 5 inte är en del av årsredovisningen. Årsredovisningen börjar på sidan 6 med
förvaltningsberättelsen.

Solör Bioenergi koncernen
Solør Bioenergi Holding AS grundades i
december 2005 i Norge. Vid denna tidpunkt
ägde bolaget anläggningen i Kirkenær, som
omfattade
produktion
av
briketter,
återvinningsanläggning och fjärrvärmeverk. År
2006 byggdes kraftvärmeanläggningen i
Kirkenær.
Under de följande åren, förvärvade bolaget
och byggde flera anläggningar såsom
Haslemoen, Brumunddal, Rena, Grødaland
och Vigrestad i Norge. Under 2010 förvärvade
bolaget sin första anläggning i Sverige;
Charlottenberg. Under 2011 förvärvade
bolaget ytterligare
2 företag i Sverige;
Svenljunga och Trollhättan. Vid denna tid
fanns
den
huvudsakliga
verksamhet
fortfarande i Norge, och moderbolaget hade
sitt säte i Norge.
År 2014 förvärvade bolaget 2 större företag i
Sverige; Rindi Energi AB och 28 anläggningar
(E.ON Vass) från E.ON Värme AB. Efter
förvärven återfinns majoriteten av koncernens
verksamhet i Sverige. Följaktligen var det
lämpligt att återspegla detta genom att
etablera ett svenskt holdingbolag för
koncernen.
Historiska nyckeltal:

Energiförsäljning:

Solör Bioenergi Holding AB som blev det nya
holdingbolaget i koncernen den 19 maj 2014.
Från denna dag äger bolaget 100% av aktierna
i Solør Bioenergi Holding AS.
Solör Bioenergi Holding AB har utfärdat en
obligation (ISIN: SE0005999687) om 950
MSEK. Solør Bioenergi Holding AS har utfärdat
en obligation (ISIN: NO001 0.662.356) om 650
MNOK, som är noterad på Oslobörsen.
Obligationerna
har
haft
olika
rapporteringskrav och finansiella lånevillkor,
som för räkenskapsåret 2014 kräver en
årsredovisning och koncernredovisning för
den norska koncernen med Solør Bioenergi
Holding AS moderbolag och en separat
årsredovisning och koncernredovisning för
den totala koncernen med Solör Bioenergi
Holding AB som moderbolag.
Denna årsredovisning för Solör Bioenergi
Holding AB representerar därför hela
koncernen och omfattar båda obligationerna.
Solör Bioenergi Holding AB koncernen
(koncernen) består av moderbolaget Solör
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Bioenergi Holding AB och dess dotterbolag
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enligt tabellen nedan:

Koncernen omfattar:










51 energianläggningar
3 miljöterminaler
2 pelletsfabriker
1 brikettfabrik
350 MW installerad effekt
543 km distributionsledningar
176 anställda
Total leverans om 2,1 TWh
6 500 kunder

Förutom de platser som visas på kartan,
innehar
och
driver
koncernen
3
energianläggningar i Polen.
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Koncernens geografiska
verksamheten:

spridning

av

Sammanfattning Solör Bioenergi koncernen ‐ Proforma siffror i MSEK
De icke‐reviderade Proformasiffrorna nedan inkluderar resultateffekten för helåret för de förvärvade
enheterna, Rindi Energi och E.ON/VASS, som om de vore ägda av koncernen redan den 1 januari 2013.
Finansnetto har inte proformerats innebärande att finansiella kostnader på lånen är upptagna från och med
tidpunkten då lånen tagits upp. De konsoliderade enheterna är Solör Bioenergi Holding AB (publ) och Solør
Bioenergi Holding AS med tillhörande dotterbolag. Solör Bioenergi AG har inte inkluderats i konsolideringen på
grund av den begränsade verksamheten. Solör Bioenergi Fjärrvärme AB förvärvades den 11 juni 2014 och
konsolideras på helårsbasis i proformasiffrorna. Rindi Energi AB konsolideras också på helårsbasis. Alla belopp

Proformasiffror helår:

Sammanfattning:

(Belopp inom parentes: helår
2013)
Rörelseintäkter: 964 (1 039)
Täckningsbidrag: 544 (530)

 Intäkter för helåret 2014 uppgick till 964 MSEK jämfört med
1 039 MSEK för 2013.
 Minskningen av intäkter jämfört med 2013 var en följd av högre
utetemperatur vilket innebar lägre sålda volymer.
• Vädret under 2014 var varmare än normalt, framför allt under
början av året då det var betydligt varmare än motsvarande
period föregående år.

Täckningsgrad: 56% (51%)
EBITDA: 131 (236)

 EBITDA för helåret var 131 MSEK jämfört med 236 MSEK för
2013.

EBITDA‐marginal: 14% (23%)

 EBITDA var lägre än prognosen på 317 MSEK Detta berodde
främst på högre utetemperaturer, engångskostnader om ca 96
MSEK relaterade till förvärvet och integrationen av Rindi Energi
AB och E.ON portföljen samt omstrukturering av
pelletsverksamheten.
presenteras
(MSEK).

Översikt:
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i

miljoner

kronor

Årsredovisning 2014 – SOLÖR BIOENERGI HOLDING AB (PUBL)

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören i Solör
Bioenergi Holding AB (publ), 556907‐9535,
med säte i Stockholm, avger härmed
årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 1 januari–31 december 2014.
Verksamheten
Koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i
Sverige och Norge. Solör Bioenergi Holding AB
är holdingbolaget i Solör Bioenergi koncernen
och är ett svenskregistrerat aktiebolag med
säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret
är Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm,
Sverige. Organisationsnumret är 556907‐9535.
Koncernens funktionella valuta är svenska
kronor
(SEK).
Samtliga
siffror
i
årsredovisningen presenteras i tusentals
kronor om inte angivet annorlunda.
Koncernen är ett integrerat bioenergiföretag
med verksamhet i hela värdekedjan från
inköp, produktion och distribution till
försäljning av träbaserad bioenergi, inklusive
energiåtervinning av returträ.
Koncernen består vid slutet av året av följande
dotterbolag och dotterdotterbolag (de flesta
av dem helägda):
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värme och el baserad på biobränsle, samt
energiåtervinning av returträ. Bolaget har
följande produktionsanläggningar:
-

Miljöterminal i Kirkenær
Kombinerat kraftvärmeverk (CHP) i Kirkenær
Brikettproduktion i Kirkenær
Fjärrvärmedistribution i Kirkenær
Energianläggning i Brumunddal
Energianläggning i Rena
Energianläggning i Haslemoen
Energianläggning i Grødaland
Miljöterminal i Vigrestad

 Solör Bioenergi Sverige AB (100% ägt av
Solør Bioenergi Holding AS), med
bolagsadress i Trollhättan. Bolaget har
ingen verksamhet. Det bildades som ett
holdingbolag 2010.
 Solör Bioenergi Charlottenberg AB (100%
ägt av Solør Bioenergi Sverige AB).
Energianläggning
och
säte
i
Charlottenberg, Eda kommun. Bolaget
levererar fjärrvärme och industriell ånga.
 Solör Bioenergi Recycling AB (100% ägt
av Solør Bioenergi Holding AS). Företaget
är
ett
industriföretag
med
energiåtervinning från returträ som
huvudverksamhet
och
har
en
miljöterminal i Trollhättan.
- Solör Bioenergi Recycling AB har en
filial i Milano, Italien, som hanterar
mottagning, logistik och transport av
kreosotbehandlat virke från Italien till
miljöterminalen i Trollhättan.

 Solør Bioenergi Holding AS (100% ägt av
Solör Bioenergi Holding AB (publ)) med
bolagsadress i Kirkenær, Norge. Bolaget
stödjer koncernen med expertis inom
områden
som
finansiering,
cash
management,
redovisning
och
rapportering.

 Solör Bioenergi Svenljunga AB (100% ägt
av Solör Bioenergi Recycling AB).
Energianläggning som är belägen i
Svenljunga.
Företaget
levererar
fjärrvärme och industriell ånga.

 Solør Bioenergi AS (100% ägt av Solør
Bioenergi Holding AS) med bolagsadress i
Kirkenær, är ett industriföretag med syfte
att driva bioenergianläggningar, inklusive
produktion och försäljning av termisk

 SBH Acquisition AB (100% ägt av Solør
Bioenergi Holding AS) med bolagsadress i
Stockholm.
Bolaget
har
ingen
verksamhet. Det bildades som ett
holdingbolag 2014.

 Rindi Energi AB (99,9% ägt av SBH
Acquisition AB) med bolagsadress i Visby.
Bolaget är holdingbolag till följande
dotterbolag inom fjärrvärme och
pelletsproduktion:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rindi Flen AB (100%)
Rindi Vadstena AB (100%)
Rindi Sunne AB (100%)
Rindi Fjärrvärme AB (100%)
Rindi Vingåker AB (100%)
Rindi Gnesta AB (100%)
Rindi Syd AB (100%)
Rindi Biobränsle AB (100%)
Rindi Västerdala AB (100%)
Rindi Älvdalen AB (100%)
Rindi Pellets AB (100%)
Rindipol S.A. (100%)
Biopal S.P. (100%)
Filipstads Värme AB (50%)
Vårgårda Ångfabrik AB (50%)
JSCJS Rindibel (27,5%)

 SBH Acquisition 2 AB (100% ägt av Solør
Bioenergi Holding AS) med bolagsadress i
Stockholm.
Bolaget
har
ingen
verksamhet. Det bildades som ett
holdingbolag 2014 och är 100% ägare av
SBH Acquisition 3 AB, Solör Bioenergi
Fjärrvärme
AB
och
Solör
Värmeanläggningar i Sverige Fastighets
AB.
 SBH Acquisition 3 AB (100% ägt av SBH
Acquisition 2 AB) med bolagsadress i
Stockholm.
Bolaget
har
ingen
verksamhet. Det bildades som ett
holdingbolag 2014.
 Solör Värmeanläggningar i Sverige
Fastighets AB (100% ägt av SBH
Acquisition 2 AB) med bolagsadress i
Stockholm. Infrastrukturföretag som
bildats
efter
förvärvet
av
energianläggningarna från E.ON.
 Solör Bioenergi Fjärrvärme AB (100% ägt
av SBH Acquisition 3 AB) med
bolagsadress i Stockholm. Bolaget har
följande produktionsanläggningar inom
fjärrvärme:
o
o
o
o
o
o
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Blomstermåla
Broby
Dorotea
Fliseryd
Garphyttan
Hanaskog

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Knislinge
Lagan
Lammhult
Landvetter
Lidhult
Markaryd
Mölnlycke
Mönsterås
Nora
Nordmaling
Odensbacken
Rundvik
Ryd
Skinnskatteberg
Strömsnäsbruk
Svalöv
Sveg
Vilhelmina
Vännäs
Vännäsby
Åseda

Bolaget omfattar energianläggningarna
som förvärvades från E.ON 2014. Efter
anskaffningstidpunkten genomfördes
en omstrukturering av bolaget som
förvärvades genom att det bildades en
operativ enhet, Solör Bioenergi
Fjärrvärme
AB
och
ett
infrastrukturföretag, Solör Värme‐
anläggningar i Sverige Fastighets AB.

Koncernen styrs i enlighet med följande operativa ledningsstruktur:

Väsentliga händelser under 2014
Väsentliga milstolpar under 2014 som
kommer att säkerställa koncernens fortsatta
positiva utveckling:
 Koncernen har beslutat att dess varumärke
fortsatt kommer att vara


Bolagsnamnen kommer att vara:
- Solør Bioenergy Group, internationellt
- Solör Bioenergi i Sverige
- Solør Bioenergi i Norge
 I december 2013 tecknade koncernen
överenskommelser för att säkra köpet av
68,5% av aktierna och rösterna i den
svenska fjärrvärmekoncernen Rindi Energi
AB. Förvärvet slutfördes den 31 januari,
2014
 I januari 2014 förvärvade Rindi Energi de
återstående 35% av aktierna i Rindi Energis
dotterbolag Rindipol och Biopal i Polen.
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 I februari 2014 undertecknade Solör
Bioenergi koncernen ett avtal om att
förvärva 28 fjärrvärmeanläggningar i
Sverige från E. ON Värme AB.
 Solör Bioenergi Holding AB (publ) bildades
som det nya holdingbolaget för Solør
Bioenergi Holding AS i maj och äger 100%
av andelarna i Solør Bioenergi Holding AS
sedan slutet av maj 2014.
 Mellan maj och juli 2014 slutförde Solör
Bioenergi koncernen initialt en riktad
nyemission om 720 MSEK med en grupp
stora
internationella
industriföretag,
baserade i USA och Storbritannien, genom
deras långfristiga pensionsplaner. Den
riktade nyemissionen utökades ytterligare i
augusti och december, vilket innebär att
totalt eget kapital ökade under året med
917 MSEK.
 I juni 2014 slutförde Solör Bioenergi
koncernen en obligationsemission om 950
MSEK med investerare på den nordiska
marknaden. Huvuddelen av obligations‐
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investerarna är svenska och norska
institutionella investerare. Koncernen
använde obligationslånet för att fullfölja
förvärvet av E.ON portföljen.
Den 11 juni 2014 slutfördes förvärvet av
100% av aktierna VASS Värmeanläggningar
i Sverige AB (E.ON portföljen),
som
omfattar
28
mindre
fjärrvärmeanläggningar. Företaget delades
upp i två juridiska enheter; Solör Bioenergi
Fjärrvärme
AB
och
Solör
Värmeanläggningar i Sverige Fastighets AB.
Båda företagen konsolideras i de finansiella
rapporterna för koncernen från och med
den 1 juni 2014.
Den 11 juni 2014 genomförde Solør
Bioenergi Holding AS förvärv av andelar
från innehav utan bestämmande inflytande
i Rindi Energi AB. Koncernen äger därmed
99,9% av aktierna i Rindi Energi AB.
Miljöterminalen i Trollhättan ingick ett nytt
avtal för leveranser av biomassa till E.ON
Örebro. Avtalet säkerställer leveranser av
140 GWh per år.
Miljöterminalen i Trollhättan avslutade ett
förbättringsprogram som implementerades
för att uppnå ökad logistisk effektivitet.
Utetemperaturerna på Solör Bioenergis
orter var under 2014 högre än under
föregående år. Detta resulterade i cirka
10% mindre värmebehov jämfört med
2013, och 13% mindre värmebehov än
normalt.
I Charlottenberg genomfördes enligt plan
en utvidgning av distributionsnätet till det
nya köpcentret som ägs av Olav Thon
koncernen.
I Mölnlycke, genomfördes ett byte av en
värmepanna i juli, vilket ökar kapaciteten
med 2 MW och minskar oljebackup och
spetsbelastningen avsevärt.
I Sveg slutförde koncernen förvärvet av en
produktionsanläggning tidigare ägd av
Siljan Sågen AB. Detta kommer att minska
oljeanvändningen och förbättra bränsle‐
mixen.
Erhållen volym till Solör Bioenergis
miljöterminaler nådde rekord under 2014.
En omorganisation av pelletsverksamheten
startade under hösten 2014.

 Koncernen har börjat realisera synergier
mellan de operativa enheterna, t.ex.
genom att optimera värdekedjor och
samordna upphandlingsprocesser och
därmed
utnyttja
stordriftsfördelar.
Integrationen efter förvärvet omfattar:
o Användning av en gemensam IT‐
plattform inom affärsområde
Fjärrvärme för Solör, Rindi Energi och
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.
o Gemensamt AMR‐system har
implementerats för alla 44 platser i
Sverige.
o Gemensamt faktureringssystem
implementerat för affärsområdet
Fjärrvärme Sverige.
o Inga personalökningar har varit
nödvändiga för att integrera den
förvärvade verksamheten från Rindi och
E.ON.
o Ökning av interna råvaruinköp.
o Internt benchmarkingprojekt har
påbörjats för att öka
produktionseffektiviteten.
Fortlevnadsprincipen (Going Concern)
I samband med de brutna lånevillkoren och
avvikelsen från rapporteringstider, vilket
koncernen rapporterade, dels på Solör
Bioenergi Holding AB nivå relaterat till
obligationslånet om 950 MSEK och del Solør
Bioenergi Holding AS nivå relaterat till
obligationslånet om 650 MNOK, har styrelsen
och
ledningen
av
båda
bolagen
genomgripande analyserat och utvärderat
fortlevnads‐principen innan man nått en klar
slutsats att basera årsredovisningen för 2014
enligt fortlevnadsprincipen. Den viktigaste
punkten i denna utvärdering var att nå en
överenskommelse (waiver‐agreement) med
långivarna avseende de båda obligationslånen
för att därmed säkerställa grunden för
fortlevnadsprincipen innan årsredovisningen

för 2014 kunde färdigställas. Denna
överenskommelse nåddes den 2 juli 2015 för
NOK obligationen och den 8 juli 2015 för SEK
obligationen.
I samband med förhandlingarna med
obligationsinnehavarna både avseende det
norska
respektive
det
svenska
obligationslånet, tog koncernledningen och de
två styrelserna fram kvartalsvisa prognoser för
åren 2015‐2017 och jämförde dessa med
föreslagna och senare överenskomna nya
kvartalsvisa lånevillkor. För att ytterligare
understödja dessa gav koncernens finansiella
rådgivare ett uppdrag till en oberoende ”Big
4” revisionsfirma (B4RF) att analysera och
stress‐testa modellen och prognoserna för att
verifiera för obligationsinnehavarna att
modellen var korrekt, huruvida antagandena
var realistiska och huruvida det var möjligt att
anta att koncernen skulle kunna möta de nya
överenskomna
lånevillkoren.
B4RF
konfirmerade till koncernens finansiella
rådgivare att modellen var korrekt, att
antagandena var realistiska och det var möjligt
för koncernen att nå de överenskomna
lånevillkoren.
Som ett led i processen för bedömning av
fortlevnadsprincipen, har styrelsen särskilt
beaktat de områden som kräver väsentliga
bedömningar från styrelsen, se vidare
koncernens not 3.
De viktigaste fokusområdena för bedömning
av fortlevnad har varit en analys av
balansräkning
inklusive
nedskrivningsbedömningen av vissa tillgångar
inom den norska delen av verksamheten, som
föranledde en nedskrivning om 125 MSEK,
klassificering av leasingavtal för bedömning av
leasingavtalen relaterade till koncernens
långsiktiga hyra av norska fastighets‐ och
infrastruktur‐tillgångar som ägs av Nordic
Bioenergy Infrastruktur AS (NBIAS), se
koncernens
not
16,
verkligt
värde
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uppskattning av vissa viktiga finansiella
tillgångar, av vilka den viktigaste är
återvinningsvärdet av den fordran som
koncernen har gentemot den närstående
parten BE Bio Energy Group AG om 237 MSEK,
se koncernens not 11, lönsamhet och
säsongsvariationer i kassaflödesgenererings‐
förmågan i den underliggande verksamheten,
huruvida det operativa kassaflödet är
tillräckligt för att möta koncernens finansiella
åtaganden vid alla tidpunkter från ett
likviditetsperspektiv, analysen av skuldstruktur
och förfalloprofil samt tillgång till ytterligare
likviditet inklusive ytterligare kapital från
aktieägarna, med hänsyn till all tillgänglig
information om framtiden som är känd för
koncernen.
Genom analysen av de kvartalsvisa
prognoserna i kombination med ovanstående
bedömningar, har styrelsen kommit till
slutsatsen att Solör Bioenergi Holding AB
koncernen har tillräckliga likviditetsreserver
per den 1 juli 2015 plus ytterligare outnyttjade
kreditfaciliteter som överstiger 60 MSEK och
en likviditetsgaranti om 20 MSEK från
huvudägaren BE Bio Energy Group AG, för att
täcka den vanligtvis negativa tredje kvartalet
2015 sett utifrån ett kassaflödesperspektiv i
tillägg till att betala waiver‐avgifter och
ytterligare räntekostnader samt waiver
kostnader ca 40 MSEK. Styrelsen drog
dessutom slutsatsen att även om koncernen
har en tillfredsställande likviditetssituation
som beskrivits ovan, bör Solör Bioenergi
Holding AB planera för att anskaffa ytterligare
kapital från befintliga aktieägare om 65 MSEK i
det tredje kvartalet 2015 och 75 MSEK I det
fjärde kvartalet 2015 för att säkerställa
efterlevnaden av de nya lånevillkoren för
soliditet i slutet av det tredje och det fjärde
kvartalet 2015.
Styrelsen är övertygad om att det har
tillämpat en sund och kompetent bedömning
som omfattar all tillgänglig och relevant

information för att nå sin slutsats om dessa
frågor.
Styrelsen är, som sagt, fullt medveten om att
de områden som ingår ovan kräver
omfattande bedömningar vid antagandet om
företagets fortlevnad. Detta omfattar även
utvärdering av de främsta riskerna som
koncernen
är
utsatt
för,
såsom
säsongsvariationer i efterfrågan på energi och
varmare väder som kan påverka såld
energimängd, vilket också påverkar operativt
kassaflöde negativt. En känslighetsanalys har
därför gjorts med fokus på de viktigaste
operativa
känsligheterna
inklusive
prisutvecklingen för energi, briketter och
pellets, samt effekten av extremt varmt väder
i samtliga kommande 10 kvartal fram till slutet
av 2017. Styrelsen beräknade effekten av 3
negativa scenarier kombinerade ihop för hela
perioden, ett resultat som skulle vara mycket
osannolikt att inträffa. Under denna
kombination av tre negativa scenarier, skulle
koncernen behöva ytterligare cirka 30 MSEK i
kortsiktig
likviditetsgaranti
från
huvudaktieägaren under det andra halvåret
2015, men skulle ändå ha ett positiv överskott
av kassaflöde på 200 MSEK över följande 2 år.
Det skulle enligt denna specifika scenario
behöva ytterligare 95 MSEK i eget kapital
under det fjärde kvartalet 2016 och 95 MSEK
under 2017 för att uppnå med det finansiella
lånevillkoret avseende soliditeten på 27,5%,
dvs vid tidpunkten då den ursprungliga
soliditeten ska gälla enligt de finansiella
lånevillkoren. Dessa eget kapital behov
förutsätter allt annat lika, inklusive inga
väsentliga
förändringar
i
koncernens
balansräkning under de kommande 2,5 åren. I
samband med styrelsens bedömning av
antagandet om företagets fortlevnad som
beskrivits ovan, och efter det att
överenskommelse
med
obligationsinnehavarna i båda obligationerna
nåddes i början av juli 2015, inkluderade
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koncernen det faktiska utfallet för det första
kvartalet 2015 och de preliminära siffrorna för
det andra kvartalet 2015, såväl som
koncernens faktiska likviditet per 2015‐07‐03 i
kvartalsmodellen.
Baserat
på
denna
uppdaterade startpunkt per halvårsskiftet
2015, utvecklades de kvartalsvisa prognoserna
på
koncernens
budget,
övergripande
affärsplan och de senast tillgängliga
prognoserna för att uppdatera analysen av
antagandet om företagets fortlevnad.
Styrelsen kom till följande slutsats grundad på
följande bedömning av koncernen:
• Den underliggande verksamheten är lönsam och
stabil, dock med säsongsvariationer, och växer.
• Koncernens kunder betalar sina räkningar i tid
och det finns inga konstaterade kreditförluster på
kundfordringar.
• Alla produktionstillgångar presterar bra och med
hög och stabil operationell effektivitet.
• Koncernen är väl försäkrad från förluster,
inklusive förlust av operativa kassatillskott i alla
delar av värdekedjan.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten
inklusive likviditetsreserver som diskuterats ovan
är tillräckliga för att fullgöra koncernens löpande
förpliktelser.
• Koncernen har återbetalat 44 MSEK i banklån
under det första halvåret 2015 från kassaflöde som
genererats.
• Det föreligger inga stora återbetalningar av lån
som planeras ske under de närmaste 12
månaderna
utöver
den
normala
och
prognostiserade amorteringsplanen för banklån.
•
Koncernens
befintliga
tillgängliga
kreditfaciliteter, som utgör huvuddelen av
kortfristiga skulder som förfaller inom 12 månader,
är alla aktiva och planerade att förnyas.

Solör Bioenergi Holding AB och Solør
Bioenergi Holding AS har redan waiver‐
avgifterna
till
respektive

obligationsinnehavare i början av juli 2015,
säkrat ytterligare kreditfaciliteter från
befintliga banker som förhandlats fram under
första halvåret 2015 och som är en tillåten
skuldsättning enligt både ursprungliga och
ändrad obligationsvillkor.
Avtalet
med
obligationsinnehavarna
inkluderar även en så kallad ”equity cure”
mekanism. Denna mekanism föreslogs i båda
lånevillkoren ‐ ett förslag som senare man
kom överens om:
"Emittenten har också föreslagit att en eget
kapital återställande mekanism införs i
Villkoren
innebärande
att
sponsorer
(aktieägare) har rätt att återställa ett brott
mot de finansiella kovenanterna genom att
skjuta till likvida medel till i Emittenten .......
om emittenten inte lyckas (eller på annat sätt
skulle misslyckas) att följa ett finansiellt
lånevillkor och emittenten erhåller ett belopp
för återställande senast vid tidpunkten för
leverans till ombud för Compliance Certificate
för kvartalsdatumet som underlåtenheten att
följa hänför (60 dagar), sedan skall det
finansiella lånevillkoret räknas om grundat på
återställandebeloppet anses erhållet."
Koncernen är fortfarande attraktivt för banker
och obligationsinnehavare och kreditspreaden
på koncernens två obligationsemissioner har
varit stabil före, under och efter brottet mot
lånevillkoren blev allmänt känd och under hela
processen för att omförhandla med
obligationsinnehavarna. Oslo Stock Exchange
Market Watch och Nordic Trustee i Norge och
Sverige har hållits informerade av koncernen
vid varje tidpunkt under denna process. Det
har inte förekommit några rapporterade
oegentligheter eller registrerade klagomål från
någon obligationsinnehavare så långt som
styrelsen har informerats.
Baserat på ovanstående anser styrelsen att
koncernens
likviditetssituation
samt
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koncernens eget kapital‐ och skuld‐
finansieringsförmåga är tillfredsställande och
likviditetsrisken för koncernen att vara
hanterbar samt i linje med antagande om
fortlevnad.
Solör Bioenergi Holding AB inbringade under
2014 kapital motsvarande 917 MSEK från
främst amerikanska och brittiska långsiktiga
företagspensionsplaner, och såsom beskrivs
ovan planerar bolaget att avsluta ytterligare
en ökning av eget kapital under det tredje och
det fjärde kvartalet 2015 med befintliga
investerare. Det planerade nya kapitalet
kommer att användas för att säkra
soliditetslånevillkoret i koncernen och öka
koncernens avkastning på de ursprungliga
finansiella lånevillkoren. Nya investerare har
även visat intresse för Solör Bioenergi
koncernen, också de i första hand
nordamerikanska långsiktiga institutionella
investerare som visat intresse för att delta i
den fortsatta tillväxten i koncernen. Solör
Bioenergi Holding AB anser därför att detta
intresse underlättar möjligheten av ytterligare
eget kapital ökning under år. Om detta
kommer att drivas vidare, kommer denna
kapitalökning att användas för att förbereda
Solör Bioenergi koncernen för fortsatt tillväxt.
Huvudaktieägaren i Solör Bioenergi Holding
AB, BE Bio Energy Group AG (BEGAG), äger
66,31% av aktierna och rösterna. BEGAG hade
per den 31 december 2014 en balans‐
omslutning överstigande 2 miljarder kronor,
ett värdejusterat eget kapital på ca 1,5
miljarder kronor. Det huvudsakliga syftet med
BEGAG är att förvalta sina innehav i Solör
Bioenergi koncernen. Värdet av detta innehav
är ca 1,8 miljarder baserat på kapitaltillskotten
under 2014 i Solör Bioenergi Holding AB.
Dessutom innehar BEGAG vissa andra
finansiella tillgångar. BEGAG har begränsad
skuldsättning förutom skulden på 237 MSEK
gentemot mot Solør Bioenergi Holding AS.
BEGAG planerar att återbetala denna skuld på

följande sätt: 99 MSEK under det första
kvartalet 2016, 50 MSEK under det andra
kvartalet 2016 och resterande belopp plus
upplupen ränta för hela perioden under det
första kvartalet 2017. Denna planerade
återbetalning har dock inte ingått i den
tidigare beskrivningen av antaganden för
känslighetstest av likviditetens utveckling,
eftersom syftet med detta test var att bedöma
känslighet och konsekvenser av negativa
kombinationer på koncernens förmåga att
fullgöra sina åtaganden från det operativa
kassaflödet
framöver.
Återbetalningen
kommer naturligtvis att ge koncernen en
betydande ytterligare likviditetsbuffert som
kan användas för att öka återbetalningstakten
av banklån, vilket i sin tur skulle påverka
soliditeten och därmed minska det beräknade
behovet av ytterligare eget kapital för
finansiella lånevillkorens uppfyllelse.
Baserad på den grundliga som beskrivits i
detta avsnitt, bekräftar styrelsen att
antagandet om fortlevnad är grunden för
upprättandet av de finansiella rapporterna.
Nytt avtal med obligationsinnehavarna efter
brutna lånevillkor
Solør Bioenergi Holding AS hade brutit mot
alla tre finansiella lånevillkor per den 31
december 2014 och också brutit mot
rapporteringsvillkoren i enlighet med villkoren
i det norska obligationslånet på 650 MNOK.
Detsamma gällde för Solör Bioenergi Holding
AB avseende villkoren i det svenska
obligationslånet på 950 MSEK. Under det
andra kvartalet 2015 nådde båda bolagen en
överenskommelse med nödvändig majoritet i
bägge obligationslånen och baserat på detta
utlystes obligationsinnehavaremöte för bägge
obligationslånen, den 2 juli 2015 för det
norska obligationslånet (utställare Solør
Bioenergi Holding AS) och genom skriftligt
förfarande den 8 juli 2015 för det svenska

14

obligationslånet
(utställare
koncernens
moderbolag Solör Bioenergi Holding AB).
Båda obligationsinnehavaremötena godkände
det föreslagna waiver‐avtalet för de brutna
finansiella lånevillkoren och rapporterings‐
villkoren. Obligationsinnehavarna accepterade
också en ny waiver‐struktur, övriga
förändringar i lånevillkoren samt nedan
beskriven omstruktureringen av koncernen.
Avseende det norska obligationslånet var
82,7% av obligationsinnehavarna närvarande
och 100 % av dessa röstade för att anta det
förslagna waiver‐avtalet. För det svenska
obligationslånet var 93,68% av lånet
representerat och 95,39% röstade för
godkännande av waiver‐avtalet. De nya
lånevillkoren beskrivs nedan. Koncernen
uppfyller samtliga de nya lånevillkoren och
baserat på prognoserna som ovan beskrivits
för 2015‐2017, förväntar sig koncernen att
uppfylla villkoren för hela obligationens löptid
såväl för obligationen i NOK som för
obligationen i SEK.
De viktigaste delarna av den nya waiver‐
strukturen som är avtalad med obligations‐
innehavarna är: (för definitioner se not 18A)
Ändring av villkoren för soliditet
Soliditet: Soliditeten ska under varje period
som anges i kolumn 1 nedan vara minst den
procentsats som anges i kolumn 2 nedan:
Kolumn 1

Kolumn 2

Period

Villkor

Den period som
börjar den 1 januari
2015 och slutar
den 30 september
år 2015.

18 procent

Den period som
börjar
den
1
oktober 2015 och
slutar den 31 mars

20 procent

2016.
Den period som
börjar den 1 april
2016 och slutar
den 30 september
2016.

22,5 procent

Den period som
börjar
den
1
oktober 2016 och
avslutas den 31
december 2016.

25 procent

Perioden därefter

27,5 procent

Ändring av villkoren för balanslikviditet
Balanslikviditet: Balanslikviditeten ska under
varje period som anges i kolumn 1 nedan
minst uppnå till det villkor som anges i kolumn
2 nedan:
Kolumn 1

Kolumn 2

Period

Villkor

Den period som
börjar den 1 januari
2015 och slutar
den 30 september
år 2015.
Den period som
börjar
den
1
oktober 2015 och
slutar den 31 mars
2016.
Perioden därefter

1,15x

1,25x

1,5x

Ändring av villkoren för räntetäckningsgrad
Räntetäckningsgrad: Räntetäckningsgraden för
alla perioder som avslutas under de perioder
som anges i kolumn 1 nedan får inte vara lägre
än det villkor som anges i kolumn 2 för den
perioden nedan:
Kolumn 1
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Kolumn 2

Period

Villkor

Den 1 januari
2015 till och
med den 30
september år
2015.

E/T
(Ränte‐
täckningsgraden
testats inte med
avseende på denna
period)

Den 1 oktober,
2015 till och
med den 31
december
2015.

1,5x

Den 1 januari
2016 till och
med den 31
mars 2016 .

1,75x

Den 1 April
2016 till och
med den 30
juni 2016.

2,0x

Den 1 juli 2016
till och med den
31 December
2016 .
Perioden
därefter

2,25x

2,5x

Waiver‐avtalet innehåller också en accept för
förändring av obligationsutställare avseende
det norska obligationslånet. Den nya
gäldenären kommer att bli det svenska
moderbolaget Solör Bioenergi Holding AB och
lånevillkoren kommer att mätas på
koncernnivå.
Som kompensation till obligationsinnehavarna
accepterade Solør Bioenergi Holding AS och
Solör Bioenergi Holding AB att betala en
engångsersättning (waiver‐fee) på 1,4 % av
nominellt värde på obligationen. Det
nominella
värdet
på
det
norska
obligationslånet är 650 MNOK och 950 MSEK
avseende det svenska obligationslånet. Båda
dessa waiver‐fees har fullt ut betalats av Solør
Bioenergi Holding AS och Solör Bioenergi

Holding AB i samband med utgivandet av
denna årsredovisning.
Utöver detta skall Solør Bioenergi Holding AS
och Solör Bioenergi Holding AB betala ett
räntepåslag på 70bp – 20bp till dess att
soliditeten nått minst 27,5% och 70bp – 30bp
till dess att räntetäckningsgraden är minst
2,5x. Det finns ingen extra räntepåslag
avseende balanslikviditeten.
Överenskommelsen
med
obligations‐
innehavarna i båda obligationerna innebär
dels en ändring av utställare av den norska
obligationen från Solør Bioenergi AS till Solör
Bioenergi Holding AB och dels en gemensam
rapportering och mätning av lånevillkoren på
Solör Bioenergi Holding AB koncernnivå, både
för den norska obligationen och den svenska
obligationen från den 1 januari 2015.
Som en del i denna överenskommelse med
långivarna är Solör Bioenergi Holding
koncernen
tillåten
att
omstrukturera
koncernen i enlighet med den ursprungliga
planen, i syfte att uppnå en mer effektiv och
passande koncernstruktur. När denna
omstrukturering är genomförd, vilket planeras

Överenskommelsen
med
obligations‐
innehavarna innehåller också restriktioner
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av
att
göras
när
ändringen
obligationsutställare avseende den norska
obligationen är utförd och före årsskiftet
2015/2016, kommer Solør Bioenergi Holding
AS endast att vara ett holdingbolag för den
norska verksamheten och utan noterade
obligationer eller säkerheter.
En
översikt
av
den
planerade
omstruktureringen av koncernen som den
presenterades för och beslutades tillsammans
med obligationsinnehavarna för båda
obligationerna visas i bilden nedan.
Omstruktureringen kommer att omfatta ett
flertal transaktioner inom Solör Bioenergi
Holding AB koncernen och särskild mellan
Solör Bioenergi Holding AB och Solør
Bioenergi Holding AS. Dessa transaktioner
kommer att göras på armlängds avstånd på till
skäliga marknadspriser och kommer att
regleras inom tillämpliga aktiebolagsrättsliga
regler i båda bolagen.

avseende förvärv fram till dess att utfärdaren
når de ursprungliga finansiella lånevillkoren.

Fram till dess skall inte någon av
obligationsutställarna eller något bolag i
koncernen förvärva bolag eller rörelse om inte
(i) räntetäckningsgraden hos utställaren och
bolaget eller rörelsen som förvärvats
tillsammans på proforma basis överstiger 2,0x
(ii) utställaren och det förvärvade bolaget eller
rörelsen har tillsammans en soliditet som är
högre än 22,5 % baserat på proforma
beräkning (iii) ett sådant förvärv finansieras
genom minst 30% nytt eget kapital från källor
utanför koncernen.
De ursprungliga lånevillkoren är:




Soliditet 27,5 %
Balanslikviditet > 1,5x
Räntetäckningsgrad >2,5x

Per 2014‐12‐31 uppgår de finansiella
lånevillkoren enligt den nya strukturen på
Solör Bioenergi Holding AB nivå till följande:




hade

Efter omfattande granskning av bolagets
revisorer, drogs slutsatsen att förvärvet enligt
deras bedömning inte kvalificerade för
redovisning av övervärden baserade på ett
”förvärv till lågt pris” enligt IFRS. Solør
Bioenergi Holding AS och Solör Bioenergi
Holding AB (publ) har beslutat att följa
revisorernas bedömning. Båda bolagens
bokslut för 2014 har därför korrigerats och
intäkter hänförliga till övervärden om 891
MSEK har återförts.
Återföringen av den redovisade intäkten har
inneburit att lånevillkoren avseende det
norska obligationslånet i Solør Bioenergi
Holding AS samt det svenska obligationslånet i
Solör Bioenergi Holding AB (publ) inte har
kunnat följas.
Nordic Bioenergy Infrastructure AS

Soliditet 18,5%
Balanslikviditet 1.03x
Räntetäckningsgrad 0,48x

Intäktsredovisning relaterad till förvärv till
lågt pris under 2014
Solør Bioenergi Holding AS informerade i ett
meddelande den 20 februari 2015 att bolaget
hade stöd för att redovisa betydande
övervärden i samband med förvärvet av Rindi
Energi AB och fjärrvärmeverksamheten från
E.ON under det första halvåret 2014. Bolagets
syn verifierades i en köpeskillingsallokering
(Purchase Price Allocation ‐ PPA) som togs
fram av en extern oberoende rådgivare.
Baserat på den redovisades intäkten i Solør
Bioenergi Holding AS halvårsrapport för 2014
samt i den preliminära oreviderade
(som
bokslutskommunikén
för
2014
inkluderar det andra halvåret för 2014), båda
publicerade den 28 februari 2015. Det
framgick
i
dessa
rapporter
att
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intäktsredovisningen inte slutligt
godkänns av bolagets revisorer.

Solør Bioenergi Eiendom AS (SBE) etablerades
i maj 2007. Avsikten med bolaget var att äga
fastigheter och infrastruktur som används i
generering och distribution av biobränsle
baserad på bioenergi av Solør Bioenergi
Holding AS koncernen (SBH eller koncernen).
SBE, senare Solør Bioenergi Infrastruktur AS
(SBI) och senare Solør Bioenergi Infrastruktur
Holding AS (SBIH), ägdes från början direkt av
sina aktieägare som också direkt (och sedan
oktober 2010 genom BEGAG) ägde SBH. SBH
har aldrig ägt bolagen SBE, SBI eller SBIH.
Huvudanledningen till uppdelningen mellan
den industriella verksamheten och ägandet av
fastigheter/infrastruktur var skapa ett
fastighets‐ och infrastrukturbolag som på
armlängds avstånd och med marknadsmässiga
priser upprättade en kommersiell relation
med den industriella gruppen.

Under våren 2013 beslutade ägarna till SBIH
att sälja bolaget till ett bolag kallat Nordic
Bioenergy Infrastructure AS (NBI). NBI
förvärvade 100 % av aktierna i SBIH direkt från
ägarna. Affären slutfördes den 30 juni 2013.
Transaktionen hanterades i enlighet med 3‐
8§§ i den norska aktiebolagslagen för samtliga
involverade närstående parter.
Priset på aktierna uppgick till ca 358 MNOK.
Av detta belopp betalades 168 MNOK ut
kontant till säljarna och 190 MNOK lånades in
som säljarkredit till NBI med säkerhet i SBIH
aktierna. Utöver detta ingick NBI, säljaren och
SBH ett antal avtal där SBH, som ville ha en
förhandsrätt att förvärva SBIH för att undvika
att SBIH blev vidareförsålda till en strategisk
köpare som kunde vara en konkurrent, gav
NBI en option att sälja SBIH till SBH under en
period på 10 år. Säljarna av SBIH gav i sin tur
en 10 årig garanti till SBH och NBI, garanterad
av säljarens kredit som de facto gav SBH
möjligheten att överlämna optionen till
säljaren
om
NBI
initierade
detta.
Marknadsvärdet
av
dessa
transaktionsaspekter värderades till noll
kronor för SBH av Selmer Law Firm’s
transaktionsavdelning vid transaktionstillfället.
Styrelsen i SBH vid den tidpunkten bedömde
därför värdet av dessa avtal till icke materiellt.
Under hösten 2014 beslutade styrelsen i NBI
att fusionera SBIH in i NBI.
Fusionen
verkställdes december 2014. Konsekvensen av
fusionen var tvåfaldig: Aktierna som säljaren
hade som säkerhet existerade inte längre och
säljarkrediten var därmed att betrakta som
osäker. Dessutom fanns inte längre aktierna i
SBIH som var själva anledningen till
säljoptionsavtalet. En sådan fusion var, av
naturliga skäl, strikt förbjuden enligt avtalet
från 30 juni 2013.
Fusionen och dess konsekvenser skapade en
komplicerad legal situation. NBI, säljaren och
SBH har under det andra kvartalet 2015 nått
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en överenskommelse i form av en
avsiktsförklaring (LoI) som reglerar hur denna
situation kan avhjälpas. LoI är föremål för nya
tilläggsavtal som måste godkännas av en extra
bolagsstämma i Solør Bioenergi Holding AS
och i Solör Bioenergi Holding AB innan de
träder i kraft.
Vid tidpunkten för avlämnande av denna
årsredovisning finns det inte något nytt avtal
på plats som skall bedömas i koncernbokslutet
2014. Styrelsen känner inte till några övriga
omständigheter som är viktiga för att bedöma
företagets ställning och resultat och som inte
återspeglas i de finansiella rapporterna och
noter i samband med denna händelse efter
balansdagen.

Bolagets framtida utveckling
Solör Bioenergi koncernen är verksam i en
attraktiv del av energibranschen med en
ständigt ökad efterfrågan på träbaserad
energi. Företaget räknar med fortsatt
betydande expansion i Skandinavien under de
kommande åren. Koncernens investeringar i
bioenergi innefattar fjärrvärme, industriell
processvärme, kombinerad värme‐ och
elproduktion, produktion av biomassa och
energiåtervinning från träavfall. En fortsatt
betydande tillväxt förväntas i koncernens
verksamhet.
Den operativa verksamheten i Solör Bioenergi
koncernen visar goda resultat trots varmare
temperaturer än normalt. Integrationen av de
bolag som förvärvades under 2014 har nu
slutförts. Den nya organisationsstrukturen har
tagits emot väl av både kunder och anställda i
Solör Bioenergi koncernen. Dessutom ser vi
effekten av lägre råvarukostnader, minskad
overhead per såld kWh och ökade
Detta
har
stärkt
den
energipriser.
underliggande verksamheten i koncernen.

Förvärven av de svenska bolagen stärker
koncernens tillväxtambitioner i Skandinavien
och förväntningen är att det kommer att ha en
positiv inverkan på framtida lönsamhet.
I enlighet med koncernens planer pågår ett
antal förbättringsprojekt:

med antaganden om en framtida lönsam
verksamhet.

- På alla produktionsanläggningar genomförs
förbättringsprojekt med fokus på ökad
bioandel, ökad effektivitet med mål att nå
så kallad operational excellence.
- Integration av de förvärvade svenska
enheterna fortsätter med mål att uppnå
synergier främst avseende administration.
- Betydande marknadsföring i Sverige med
målet att genomföra ytterligare förvärv.

• Energipriserna för fjärrvärme
industriånga har fortsatt att öka

Med kontinuerliga förbättringsprocesser
räknar koncernen med en stabil organisk
tillväxt i kombination med ytterligare förvärv.
Koncernen kommer att fortsätta sin
tillväxtstrategi som bygger främst på förvärv i
Sverige så snart som koncernen har uppnått
de ursprungliga finansiella villkoren.Styrelsen
räknar med en stabil och ökande
prisutveckling för betydande delar av
energiförsäljningen. Kundbasen är stabil med
en stor andel kunder inom den offentliga
sektorn som säkerställer en långsiktigt stabil
aktivitetsnivå på befintliga verksamheter.
Koncernen har ett starkt fokus på
brandförebyggande
åtgärder,
eftersom
brandrisken på enskilda anläggningar anses
vara den främsta riskfaktorn. Dessutom har
försäkringspolicys upprättats för att skydda
mot potentiella konsekvenser av plötsliga och
oförutsedda händelser vid anläggningarna.
Även om styrelsen är optimistisk om
framtiden
så
identifieras
och
görs
bedömningar om riskfaktorer som den här
typen av verksamhet berörs av, både i termer
av affärsrisk, marknadsrisk, miljörisker och
risken för skador på personal och miljö.
Dessutom finns det risker som är förknippade
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Marknadstrender och framtidsutsikter
Bioenergimarknaden
Allmänt
och

• Ersättningen för mottagning och behandling
av impregnerat trä har fortsatt att öka.
• Lagstiftning och pågående lagstiftnings‐
initiativ fortsatte att påverka bioenergi‐
industrin i en positiv riktning, vilket därmed
stärker konkurrenskraften för bioenergi.
• Bioenergiinvesteringar är på en hög och
stabil nivå i Norge och Sverige.
Prisutveckling
• Fjärrvärmepriser är mer stabila än priserna
på andra energialternativ, och ger därmed
förutsägbarhet om kostnader för kunderna.
• Prisregleringar för fjärrvärme i Norge är
huvudsakligen
relaterade
till
"fjärrvärmeindex", konsumentprisindex eller
fullkostnadspriset för el.
• Fjärrvärmemarknaden i Sverige är inte
prisreglerad. Varje leverantör av fjärrvärme är
fri att sätta sina kundpriser och variationer
uppstår på grund av skillnader i effektivitet,
råvarumix samt konkurrerande alternativ.
• Fjärrvärmepriserna sätts vanligtvis i dialog
mellan leverantör och kund. Priserna justeras
normalt en gång per år.
• Prisjusteringarna för fjärrvärme i Sverige
relateras alternativt till ett "korgindex" som
återspeglar
priserna
för
andra
energialternativ.
Råvarumarknaden
• Råvarupriserna för bioenergi minskade
under 2014 och marknadsindikationer visar

att den utvecklingen fortsätter även under
2015.

för
positiv
fjärrvärmebranschen.

• Den nuvarande marknaden för skogsflis
kännetecknas av högt utbud och minskad
efterfrågan,
t.ex.
från
massa‐
och
pappersindustrin. Svenska sågverk fortsätter
att arbeta på en hög produktionsnivå, vilket
ger ett överskott på biomassa som råvara för
fjärrvärme. Detta kan leda till att priserna
fortsätter att falla, vilket ger möjligheter för
bioenergiföretag
att
minska
sina
råvarukostnader.

• Skattelättnader för industriell användning av
fossila bränslen minskade från och med
januari
2015.
Således
fördubblas
koldioxidskatten för 2015 från den tidigare
nivån. Förväntningen är att detta ytterligare
kommer att öka konverteringsgraden från olja
till bioenergi under de kommande åren.

Fjärrvärme i Sverige
• Sverige är den ledande bioenergimarknaden
i världen.
• I Sverige finns fjärrvärme i 285 av 290
kommuner. Fjärrvärmenätet är mer än 30 000
kilometer långt.
• Bioenergi är, med cirka 40% av den
stationära energianvändningen i Sverige, mer
än
dubbelt
så
stor
som
landets
kärnkraftsproduktion. Under 2013 uppgick
bioenergikonsumtionen i Sverige till 130 TWh .
• De tre största aktörerna äger cirka 30% av
det totala fjärrvärmenätet i Sverige. Cirka 60%
av fjärrvärmenätet ägs av kommunala bolag.
Totalt finns det cirka 180 företag i branschen
och antalet fjärrvärmenät överstiger 400.
• Enligt den svenska Energimyndighetens
kortsiktiga prognos väntas en ytterligare
ökning av den svenska bioenergianvändningen
och fjärrvärmeproduktionen under de
närmaste 2 åren. Fjärrvärmemarknaden
väntas växa genom förtätning och nya
förbindelser genom utbyggnad av nätet.
• Investeringar i den svenska energisektorn är
på en rekordhög nivå.
• Harmoniseringsprocessen av det svenska
koldioxidskattesystemet till det europeiska
systemet för utsläppshandel fortsätter och är
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bioenergi‐

och

Fjärrvärme I Norge
• Fjärrvärme fortsätter att expandera i en
historisk hög investeringsnivå i norska städer.
• Utöver detta ska alla fossila pannor ha fasats
ut från statliga byggnader år 2016.

Koncernens finansiella rapporter
Koncernredovisningen för Solör Bioenergi
Holding AB (publ) är upprättad i enlighet med
International Financial Reporting Standards
(IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations
Committee (IFRIC), såsom de antagits av EU.
Att upprätta finansiella rapporter i enlighet
med IFRS kräver att företagsledningen gör
bedömningar och uppskattningar. Områden
med en hög grad av bedömningar, eller
områden där antaganden och uppskattningar
är av väsentlig betydelse för de finansiella
rapporterna redovisas i notupplysningarna.
Solör Bioenergi Holding AB (publ) bildades i
december 2013. Den 17 maj 2014 erhöll
bolaget från dess ägare ett tillskott
motsvarande 100% av aktierna och rösterna i
Solør
Bioenergi
Holding
AS
i
en
apportemission i en så kallad transaktion
under gemensamt inflytande. Mot den
bakgrunden baseras koncernredovisningen
och jämförelsesiffrorna på de koncernmässiga
värden som redovisades i Solør Bioenergi
Holding AS koncernen.

I Solør Bioenergi Holding AS koncern‐
redovisning för 2013 redovisades en intäkt
relaterad till tjänster och så kallade success
fees baserade på avtal i anslutning till
förvärven av Rindi Energi AB och E.ON
portföljen. Intäkten uppgick till 75,5 MSEK.
Efter
rekommendation
från
Finans‐
inspektionen i Norge har denna intäkt
återförts, och rapporten över finansiell
ställning per den 1 januari 2014 har
korrigerats i enlighet med IAS 8.42a. Se
justering i rapport över förändringar i eget
kapital och förklaring i koncernens not 23.
Effekten av återföringen innebar att Solør
Bioenergi Holding AS koncernen bröt
lånevillkoren under det fjärde kvartalet 2013.

Resultaträkningen (koncernens rapport över
resultat)
Koncernens intäkter 2014 omfattar:
•
•
•

Nettoomsättning om 780,2 MSEK (2013:
196,6 MSEK).
Övriga rörelseintäkter om 11,3 MSEK
(2013: 49,6 MSEK)
Totala rörelseintäkter om 791,5 MSEK
(2013: 246,1 MSEK).

De svenska företagens andel av intäkterna
utgör 677,6 MSEK av koncernens försäljning
av energi (2013: 105,6 MSEK). Koncernen
uppnådde
ett
rörelseresultat
före
avskrivningar (EBITDA) om 57,4 MSEK (2013:
12,6 MSEK).
Koncernens
resultaträkning
inkluderar
engångsnedskrivningar uppgående till 125
MSEK som är hänförliga till koncernens norska
verksamhet, se även koncernens not 17B.
Intäkter från försäljning av energi påverkas av
att konsolidering görs för första gången av de
två förvärvade bolagen som därmed väsentligt
ökar intäkterna jämfört med 2013.
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Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)
påverkades av högre temperaturer under
2013 jämfört med normala, engångskostnader
relaterade till förvärvet och integrationen av
Rindi Energi AB och E.ON portföljen, samt
omstrukturering av pelletsverksamheten.
Balansräkningen (koncernens rapport över
finansiell ställning)
Koncernens egna kapital uppgår till 766,9
MSEK (2013: 287,4 MSEK). Moderbolaget
Solör Bioenergi Holding AB (publ) tog in nytt
eget kapital uppgående till 916,6 MSEK under
2014. Dessa kapitaltillskott redovisas i
rapporten över förändring i eget kapital per
den 31 december 2014.
Den räntebärande nettoskulden uppgick till
2 596 MSEK vid årets slut. Koncernens likvida
medel uppgick till 49,1 MSEK vid årets slut.
Den ovan beskrivna situation som innebar att
koncernen inte kunnat uppfylla lånevillkoren
har medfört att de båda obligationslånen har
omklassificerats tillfälligt per balansdagen
såsom kortfristiga skulder.
Kassaflöde
(koncernens
kassaflöden)

rapport

över

Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till ‐3,1 MSEK för året.
Kassaflödet från investeringsverksamheten för
2014 påverkas huvudsakligen av förvärven av
Rindi Energi AB och E.ON portföljen.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten
har också påverkats av finansieringen av
förvärven av Rindi Energi AB och E.ON
portföljen.
Förvärven har huvudsakligen
finansierats genom nya kapitaltillskott samt
obligationslånet uppgående till 950 MSEK.

Affärsrisker och osäkerhetsfaktorer
Risker relaterade till koncernens verksamhet
Koncernen utvärderar noggrant varje projekt
för att identifiera och, i den mån det är
möjligt, minimera eller eliminera projektrisker.
Trots detta kommer bolagets verksamhet
innebära vissa risker. Några av de risker som
är viktiga för bedömningen av koncernens
framtida
verksamhet,
utveckling
och
möjligheter beskrivs nedan.
Koncernen strävar efter att kontrollera alla
aspekter av sin verksamhet. Trots detta kan
koncernen möta oförutsedda problem som
kan ha en väsentlig negativ effekt på
verksamhet, finansiella ställning, resultat eller
på dess förmåga att uppnå sina mål.

Varmt väder
Koncernens verksamhet är föremål för
allmänna variationer i efterfrågan på energi,
vilket inkluderar väderförhållanden som
påverkar kundernas behov.
Vädret under 2014 var varmare än normalt.
Temperaturen påverkar efterfrågan på
fjärrvärme. Avvikelser från "normalkurvan" är
normalt i intervallet 5‐10%.
Energianläggningar är dimensionerade för att
hantera dessa fluktuationer t.ex. genom
flexibla produktionssystem för värmeenergi.
Basbelastning levererar normalt 90‐95% av
energibehovet under ett år.
Särskilt kalla vinterperioder kan däremot
toppbelastningen driva råvarukostnaderna
högre om energianläggningarna producerar
mer från backup‐system (t.ex. olja eller el).
Detta kan mildras genom dimensionering av
anläggningarna och personal som kan
verksamheten.
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Det faktiska antalet uppvärmningstimmar för
av
Solör
Bioenergis
svenska
några
anläggningar illustrerar säsongsvariationerna i
nedan‐stående graf:

Brandrisk
Koncernen har ett starkt fokus på
brandförebyggande
åtgärder
eftersom
brandrisk ses som en riskfaktor. Koncernen
fortsätter sitt starka fokus på vidareutveckling
av Hälsa Miljö och Säkerhet (HMS). Fokus
ligger på riskanalys och hantering av avvikelser
vid alla anläggningar, särskilt avvikelser
relaterade till brandförebyggande åtgärder.
Alla avvikelser rapporteras och hanteras.
Under 2014 har inga incidenter rapporterats.
I tillägg till ovanstående är koncernen
försäkrad i tillfredsställande omfattning för
förluster i varje part av värdekedjan.
Logistikverksamheten
Bolagets verksamhet förlitar sig på en
fungerande
logistikverksamhet
inklusive
lagring av råmaterial, produkter, transporter
på järnväg, vägar och fartyg. Verksamheten är
föremål för sedvanliga risker såsom olyckor,
ökade kostnader och risken att inte kunna
säkra kontrakt till förväntade kostnader.
Kostnader för biomassa
Energiproduktion vid bolagets anläggningar
baseras på biomassa. Kostnaden för biomassa
kommer
att
variera
i
linje
med
marknadspriserna för de olika källorna för
biomassa. Det finns ett överskott av biomassa

på marknaden, vilket säkerställer nödvändig
tillgång till råvaror till förutsägbara låga priser.
Tekniska risker
Koncernens anläggningar kan påverkas av
mekaniska problem, haverier, rörläckor eller
andra händelser som kan orsaka ett oväntat
produktionsstopp.
Alla
oplanerade
produktionsstopp kan ha en väsentlig negativ
effekt på koncernens verksamhet, finansiella
ställning och resultat.

Marknadsrisker
Koncernens ägare, partners och organisation
har betydande erfarenhet och framgångsrika
meriter i att etablera och generera tillväxt i
verksamheter. Trots detta finns det ingen
garanti med avseende på framtida kontrakt
med kunder och utnyttjande av koncernens
organisation. Koncernen kan inte ge någon
garanti för kundernas betalningsförmåga,
förändringar i drifts‐ och underhållskostnader,
förändringar i räntor och lånekostnader,
tillfälliga eller definitiva förändringar i politiskt
stöd, eller någon annan händelse som skulle
leda till minskad lönsamhet. Varje påverkan på
intäktsflödet kommer att få konsekvenser på
försäljningen av koncernens produkter och
kan ha en väsentlig negativ påverkan på Solörs
verksamhet, finansiella ställning, resultat eller
på dess förmåga att uppnå sina mål. Olika
faktorer som ligger utanför koncernens
kontroll bidrar till osäkerheten på marknaden,
t.ex. köpkraften hos kunderna, risker i
samband med upphandling av råvaror,
regulatoriska/politiska risker och konkurrens.

Finansiella risker
Koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i
Sverige
men
är
exponerad
för
valutakursförändringar i olika valutor, främst
NOK, EUR och CHF. Eftersom koncernen
redovisar sitt resultat i SEK kan förändringar i
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förhållanden mellan SEK och övriga valutor
där koncernen bedriver sin verksamhet
påverka koncernens finansiella resultat. Detta
är i huvudsak NOK, se koncernens not 18A.
Mer än hälften av koncernens kunder är
offentliga eller offentligt ägda företag, vilket
innebär att kreditrisken bedöms vara låg. Till
privata kunder levererar koncernen en
grundläggande tjänst som anses osannolikt att
kunderna
inte
skulle
betala
för.
Betalningsviljan hos kunder anses vara hög.
Därför tolkas kreditrisken som låg.
Koncernen finansieras huvudsakligen genom
lån och obligationer till rörlig ränta, även om
en mindre del av banklånen har en fast ränta.
Detta innebär att koncernen har en begränsad
prisfluktuationsrisk
relaterad
till
sina
obligationer/räntebärande
instrument
i
balans‐räkningen. Å andra sidan medför detta
en motsvarande högre risk för stigande räntor
i framtiden. Baserat på nuvarande ränteläge
och ränteförväntningar som antyds i
räntetermins‐prissättningen
inom
sina
huvudsakliga
drifts‐
och
balansräkningsvalutor, bedömer styrelsen sin
ränterisk som begränsad på kort till medellång
sikt. Det norska obligationslånet förfaller i
november 2017. Det svenska obligationslånet
förfaller i juni 2019.
Koncernen
använder
inte
finansiella
instrument inklusive finansiella derivat‐
instrument, såsom valutasäkrings‐ eller
räntesäkringsinstrument, i sin finansiella
riskhantering för tillfället.
Ansvaret för hantering av finansiella risker
ligger hos koncernledningen.
Ansvaret för hantering av operativa risker
ligger hos driftsorganisationen.

Legala riskfaktorer
Koncernen kan i framtiden bli föremål för
rättsliga krav från kunder, myndigheter,

inklusive skattemyndigheten och övriga tredje
parter. Koncernen är även från tid till annan
inblandad i olika tvister i den normala
affärsverksamheten. Sådana tvister kan störa
den operativa verksamheten och även
påverka resultat och finansiell ställning. Inga
garantier kan ges om utfallet av sådana
processer. Vid utgången av 2014 har
koncernen ingen negativ exponering mot
sådana risker.

Olyckor och
verksamheten

risker

i

den

operativa

Koncernens verksamhet är föremål för risker
som
vanligtvis
är
kopplade
till
industriproduktion, såsom risken för fel på
utrustningen, arbetsolyckor, brand eller
explosion. Dessa risker kan leda till
personskador och dödsfall, affärsavbrott,
skador på egendom och utrustningen,
föroreningar och miljöskador. Koncernen kan
bli föremål för krav på grund av dessa risker,
och kan också bli föremål för krav till följd av
de produkter som har levererats. Koncernens
policy för att täcka dessa risker, genom
avtalsbegränsningar
för
ansvar
och
skadestånd samt genom försäkringar, kan inte
alltid vara effektiva. Att inte på ett
framgångsrikt sätt effektivt kunna skydda
koncernen från risker i industrin för något av
ovanstående kan utsätta koncernen för
betydande kostnader och potentiellt leda till
väsentliga
förluster.
Dessutom
kan
förekomsten av någon av dessa risker skada
koncernens rykte.

Regulatoriska frågor och miljöfrågor
Koncernens verksamhet är föremål för ett
stort antal nationella lagar och förordningar
vad gäller miljö, hälsa och säkerhet samt även
förordningar, fördrag och direktiv från EU
(tillsammans ”lagar”). Dessa inkluderar bland
annat lagar som kontrollerar utsläpp av
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material i miljön, vilket kräver borttagning och
sanering
av
miljöföroreningar
samt
certifiering, licensiering, hälsa och säkerhet,
skatter, arbets‐ och utbildningsnormer, eller
övrigt som har att göra med skyddet av
människors hälsa och miljö. Förändringar av
befintliga lagar eller införandet av nya som
begränsar eller ytterligare reglerar koncernens
verksamhet kan ha en väsentlig negativ effekt
på koncernens rörelseresultat eller finansiella
ställning. Koncernen kan inte förutsäga i vilken
utsträckning framtida resultat kan komma att
påverkas av efterlevnaden av dessa nya lagar.
Dessutom kan koncernen bli föremål för böter
och sanktioner om de inte följer sådana lagar.
Många av dem rör utsläpp av kemikalier eller
farliga ämnen och skyddet av miljön. Enligt
dessa lagar, kan koncernen hållas ansvarig för
sanering av vissa typer av föroreningar,
inklusive utsläpp av kemikalier, farliga ämnen
och
avfall
från
produktions‐
och
industrianläggningar.
Miljösaneringskostnaderna
kan
vara
betydande och orsaka bolaget stora förluster.
Vidare föreskriver vissa miljölagar solidariskt
strikta åtaganden för sanering av utsläpp av
farliga ämnen, som kan leda till ansvar för
miljöskador utan hänsyn till koncernens
försumlighet eller fel. Sådana lagar och
förordningar kan utsätta koncernen för ansvar
till följd av verksamheter eller omständigheter
som orsakats av andra, eller för koncernens
agerande som var i enlighet med alla
tillämpliga lagar vid den tidpunkt då
handlingarna utfördes. Dessutom kan
koncernen bli föremål för krav avseende
personskador eller materiella skador till följd
av påstådd exponering för farliga ämnen.
Förändringar i miljölagar och förordningar,
eller skadeståndsanspråk för personskador,
egendom, naturresurser och miljö, skulle
kunna leda till betydande kostnader och
skulder för koncernen.

Övriga riskfaktorer
Koncernen har en positiv syn på framtiden och
är medveten om och har ett aktivt
förhållningssätt för att hantera riskmoment i
samband med den här typen av verksamhet.
Sådana
risker
inkluderar
affärsrisk,
marknadsrisk, miljörisk och risken för skador
på anställda. För det senare är en
heltidsanställd enbart skyldig att rapportera
och hantera frågor i samband med den
specifika risken. Dessutom finns det en risk
relaterad till en fortsatt lönsam verksamhet.

Koncernen fortsätter sitt starka fokus på
vidareutveckling av HMS. Fokus ligger på
riskanalys och hantering av avvikelser vid alla
särskilt
relaterat
till
anläggningar,
brandförebyggande åtgärder. Alla avvikelser
rapporteras och hanteras.
En granskning av risk och säkerhet
genomfördes vid brikettanläggningen i
Kirkenær och slutsatsen var att alla
riskmoment
hanteras
korrekt
och
granskningen visade inga avvikelser.
Sjukfrånvaron var 3,5% 2014 (moderbolaget
0%). Styrelsen anser att arbetsmiljön är bra.

Försäkring och riskhantering
Koncernen har en omfattande försäkring som
delvis mildrar brandrisker och dess finansiella
konsekvenser. Koncernens verksamhet är
utsatt för riskerna i samband med byggandet
och driften av kraftvärmeverk, såsom
haverier, tillverkningsfel och naturkatastrofer.
Det finns en risk att koncernens försäkringar
är eller kommer att vara otillräckliga för att
täcka eventuella förluster till följd av ett större
avbrott i energiprojekten, för reparation och
byte av skadade anläggningar eller
konsekvenserna av en process som initierats
av en tredje part. Om det i koncernen skulle
inträffa en förlust som inte täcks av
försäkringarna eller en förlust som väsentligt
överstiger gränserna i försäkringarna, kan de
kostnader som uppstår ha en väsentlig negativ
påverkan
på
koncernens
verksamhet,
finansiella ställning eller resultat.

Arbetsmiljö och säkerhetsåtgärder
Antalet anställda i koncernen uppgick till totalt
176 personer vid årets slut, varav 101 finns i
Sverige, 32 i Norge, 33 i Polen, 8 i Schweiz och
2 i Italien. Koncernen hade inga incidenter
som innebar allvarliga skador 2014.
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Jämställdhet och diskriminering
Koncernen hade vid årets slut 176 anställda,
varav 33 kvinnor och 143 män. Företagets
personalpolicy anses vara könsneutral inom
alla områden, även när det gäller löner.

Miljö
Bolagen i koncernen bedriver verksamhet
inom
fjärrvärmeproduktion
som
är
anmälningspliktig enligt miljöbalken. Det finns
för närvarande 48 stycken anmälningspliktiga
produktions‐anläggningar och 2 stycken
tillståndspliktiga anläggningar i koncernen.
Miljöpåverkan sker huvudsakligen genom
utsläpp av klimatpåverkande och försurande
gaser till luft.
Då vissa brandfarliga bränslen används i
verksamheten krävs tillstånd för hantering och
förvaring av sådana ämnen. Bolaget innehar
samtliga
för
verksamheten
väsentliga
erforderliga tillstånd och har gjort nödvändiga
anmälningar.
Bolagen i koncernen bedriver dessutom
miljöterminaler som tar emot träavfall med
lagring, bearbetning och produktion av
förorenat flis. Bolagen i Kirkenær har en licens

från den norska miljöbyrån för insamling av
CCA och kreosotbehandlat virke och förorenat
trä/rivningsvirke,
samt
tillstånd
från
miljödirektoratet enligt föroreningslagen för
att ta emot, bränna och slutförvara
kreosotbehandlat, CCA‐impregnerat eller på
annat sätt förorenat trä. I Trollhättan har Solör
Bioenergi Recycling AB tillstånd från
Vänersborgs tingsrätt av Miljödomstolen att
varje år ta emot, bearbeta och lagra upp till
175 000 ton träavfall. I Svenljunga har Solör
Bioenergi Svenljunga AB tillstånd från
Vänersborgs
tingsrätt
att
producera
värmeenergi från träavfall, med en maximal
årlig volym på 25 000 ton. Alla andra typer av
avfall som genereras i produktionen hanteras
enligt gällande regler. Miljöavfall levereras till
godkända uppsamlingsanläggningar. Övrigt
avfall levereras till återvinningscentraler.

Bolagsstyrning och förvaltning
Koncernen har under 2014 expanderat sin
verksamhet med två stora förvärv i Sverige.
Detta har orsakat stora utmaningar för
förvaltningen av koncernen. Som en följd av
den kraftiga ökningen i storlek och
komplexitet och den begränsade kapaciteten,
upplevde koncernen utmaningar för att möta
alla krav på riskhantering och intern kontroll.
Detta kan främst hänföras till den missade
rapporteringstidsfristen
för
årsredovisningarna för 2013 och 2014, samt
för det första kvartalet 2015 rapporten. Ett
annat utmanande område var kapaciteten hos
ekonomiavdelningen och IFRS‐kunskapen som
sammantaget resulterade i kritik från det
norska
Finanstilsynet
avseende
Solør
Bioenergi Holding AS koncern‐räkenskaper
och ändring av räkenskaperna som en
konsekvens utav detta. Koncernen lägger stor
möda på att lösa ovanstående brister.
Organisationen arbetar med att förbättra den
interna kontrollen över den finansiella
rapporteringen. Under 2015 har ledningen
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stärkt den finansiella kompetensen i ett försök
att fullt ut uppfylla alla legala krav. Under
denna process har en redovisnings‐ och
rapporteringsmanual implementerats för att
säkerställa kvaliteten i den finansiella
rapporteringen.

Händelser efter balansdagen
För händelser efter balansdagen hänvisas till
koncernens not 24.

Moderbolaget
Allmänt om verksamheten
Moderbolaget Solör Bioenergi Holding AB
(publ), med säte i Stockholm, skall investera
och förvalta ägarskap i bolag som bedriver
verksamhet inom bioenergi. Bolaget bildades i
december 2013.
Moderbolaget hade totala rörelseintäkter på
7,5 MSEK 2014 (2013: 0 MSEK). Årets förlust
uppgick till 0,8 MSEK (2013: 0 MSEK). Antalet
anställda uppgick till 2 stycken vid
räkenskapsårets slut.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 17 maj 2014 erhöll bolaget från dess
ägare ett tillskott motsvarande 100% av
aktierna och rösterna i Solør Bioenergi Holding
AS i en apportemission. Inom Solør Bioenergi
Holding AS koncernen fanns sedan tidigare
Solør Bioenergis ursprungliga verksamhet som
omfattade 7 stycken fjärrvärmeanläggningar,
3 stycken miljöterminaler samt 1 brikettfabrik.
Dessutom ingick inom Solør Bioenergi Holding
AS
koncernen
vid
tidpunkten
för
transaktionen under gemensam kontroll, även
den i början av 2014 förvärvade Rindi Energi
koncernen
som
omfattade
16

fjärrvärmeanläggningar
och
pelletsproduktionsanläggningar.

2

och till SBH Acquisition 2 AB, 556959‐8864,
med 9 MSEK.

Effekten
för
moderbolaget
är
att
apportemissionen (som värderades till 1 795
MSEK) redovisas som aktier i dotterbolag och
som en nyemission, med motsvarande belopp
fördelat på aktiekapital och överkursfond.

Vad gäller moderbolagets exponering för
finansiella risker, väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer, samt upplysningar om
personalfrågor och miljö, hänvisas till tidigare
beskrivningar i koncernens förvaltnings‐
berättelse.

Mellan maj och juli 2014 slutförde
moderbolaget initialt en riktad nyemission om
720 MSEK med en grupp stora internationella
industriföretag, baserade i USA och
Storbritannien, genom deras långfristiga
pensionsplaner. Den riktade nyemissionen
utökades ytterligare i augusti och december,
vilket innebär att totalt eget kapital ökade
under året med 917 MSEK.
I juni 2014 slutförde moderbolaget en
obligationsemission om 950 MSEK med
investerare på den nordiska marknaden.
Huvuddelen av obligationsinvesterarna är
svenska och norska institutionella investerare.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
Moderbolaget har efter räkenskapsårets slut
lämnat en moderbolagsgaranti till SBH
Acquisition AB, 556946‐3432, med 32 MSEK
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Årets resultat och förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande
medel:
Överkursfond

2 359 040 549 SEK

Årets resultat

‐806 305 551 SEK

Summa

1 552 734 998 SEK

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital kronor
1 552 734 998 skall balanseras i ny räkning.
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt,
hänvisas till resultat‐ och balansräkningar med
tillhörande noter i slutet av denna
årsredovisning.

Årsredovisning 2014 – SOLÖR BIOENERGI HOLDING AB (PUBL)

Rapport över resultat för koncernen

För helåret 2014
Alla belopp i SEK tusen om inte angivet annorlunda

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och handelsvaror
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga externa kostnader
Summa rörelsens kostnader

Not

2014

20131)

6
9, 23

780 182
11 311
791 493

196 571
49 546
246 117

7
10
14, 15 17B
8

‐344 908
‐107 591
‐282 707
‐281 544
‐1 016 750

‐69 670
‐56 536
‐102 682
‐107 304
‐336 191

‐225 257

‐90 074

24 294
‐182 136
‐157 842

24 681
‐63 755
‐39 074

‐383 099
‐48 246
‐431 345

‐129 148
10 824
‐118 324

‐436 118
4 773
‐431 345

‐118 324
‐
‐118 324

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

12
12

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

13

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

1)

Jämförelsesiffror för året 2013 avser Solör Bioenergi Holding AS koncernen. Detta p g a en transaktion under
gemensam kontroll där Solör Bioenergi Holding AS koncernen överfördes och ingår numera i Solör Bioenergi Holding
AB (publ) koncernen. Se vidare not 4.
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Koncernens rapport över totalresultat
2014

20131)

‐431 345

‐118 324

10 527

‐27 407

‐

7 583

10 527

‐19 824

‐420 818

‐138 148

‐425 591

‐138 148

4 773

‐

Alla belopp i SEK tusen om inte angivet annorlunda
Årets resultat
Övrigt totalresultat:
Poster som kan omklassificeras till resultatet
Årets omräkningsdifferens
Övrigt
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt
Årets totalresultat
Totalresultat hänförligt till:
Moderföretaget aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
1)

Jämförelsesiffror för året 2013 avser Solör Bioenergi Holding AS koncernen. Detta p g a en transaktion under
gemensam kontroll där Solör Bioenergi Holding AS koncernen överfördes och ingår numera i Solör Bioenergi
Holding AB (publ) koncernen. Se vidare not 4.
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Koncernens rapport över finansiell ställning

Not

2014‐12‐31

2013‐12‐311)

2013‐01‐011)

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar

14
14

34 398
126 592
160 990

36 695
141 727
178 422

39 496
151 002
190 498

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Energicentraler, maskiner och teknisk utrustning
Övrig utrustning och inventarier
Pågående arbeten
Summa materiella anläggningstillgångar

15
15
15
15

420 032
2 779 434
35 724
52 046
3 287 236

5 071
388 887
43 236
81 728
518 922

‐
479 821
6 566
128 010
614 397

11

262 523
8 020
270 543

216 106
5 532
221 638

117 036
52 028
169 064

13

3 533

13 605

‐

3 722 302

932 587

973 959

19

125 471

15 212

11 239

20
18B

194 487
15 644
33 539
243 669

28 248
102 581
16 653
147 482

43 582
‐
90 232
133 814

21

49 117

20 271

98 945

418 258

182 965

243 998

4 140 560

1 115 552

1 217 957

TILLGÅNGAR
Alla belopp i SEK tusen om inte angivet annorlunda
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar på närstående parter
Övriga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Fordringar
Kundfordringar
Fordringar på närstående parter
Övriga fordringar
Summa fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Alla belopp i SEK tusen om inte angivet annorlunda
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Omräkningsreserv
Balanserat resultat inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

Not

2014‐12‐31

2013‐12‐311)

2013‐01‐011)

22
22

317 238
762 880
‐16 880
‐327 708
735 530
31 331
766 861

100
199 386
‐27 407
115 304
287 383
‐
287 383

100
115 067
‐
248 234
363 401
‐
363 401

13

478 066

18A
18A
18A

704 379
156 504
18 120
1 357 069

46 108
672 098
42 319
10 727
‐
771 252

47 637
691 445
46 688
11 719
‐

Skulder
Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut
Finansiella leasingskulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut
Finansiella leasingskulder
Leverantörsskulder
Skulder till närstående parter
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18A
18A
18A

797 489

1 575 370
142 864
11 750
156 663
4 597
75
125 311
2 016 630

‐
‐
‐
23 304

26 034
2 465
4 785
23 633
56 917

7 325
26 438
57 067

4 140 560

1 115 552

1 217 957

För information om ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 18B.
1)

Jämförelsesiffror för året 2013 avser Solör Bioenergi Holding AS koncernen. Detta p g a en transaktion under
gemensam kontroll där Solör Bioenergi Holding AS koncernen överfördes och ingår numera i Solör Bioenergi Holding
AB (publ) koncernen. Bolaget Solör Bioenergi Holding AB bildades i december 2013, men för att jämförelsen skall bli
rättvisande har 100 tkr upptagits som aktiekapital även per 2013‐01‐01. Se vidare not 4.

31
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Koncernens rapport över kassaflöden
Not
Alla belopp i SEK tusen om inte angivet annorlunda
Kassaflöden från den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justeringar
Räntekostnader utan kassaflödeseffekt
Betald skatt
Vinst och förlust vid försäljning av anläggningstillgångar
Avskrivningar
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Summa avskrivningar och nedskrivningar
Förändring av kundfordringar inkl. varulager
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av övriga kortfristiga fordringar (ökning‐)
Förändring av övriga kortfristiga skulder (ökning‐)
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Försäljning av anläggningstillgångar
Förvärv av anläggningstillgångar
Utbetalning av lån till närstående bolag
Förvärv av rörelser
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Upptagande av lån
Utbetalningar relaterade till upptagande av lån
Återbetalning av lån
Nyemission
Nyemissionskostnader
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Effekt av valutakursändring
Likvida medel vid årets slut
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5

5

2014

2013

‐383 099

‐56 231

16 253
‐
‐
155 272
127 435
282 707
‐140 549
77 534
109 343
34 788
‐3 023

‐
‐1 945
‐
51 752
50 930
102 682
6 535
5 149
‐23 716
‐940
31 534

‐
‐78 731
‐31 498
‐1 463 354
‐1 573 583

61 866
‐116 152
‐71 721
‐107 018
‐233 025

950 000
‐45 110
‐22 329
916 630
‐35 452
‐154 787
‐3 500
1 605 452

44 379
‐
‐
84 320
‐
‐
‐
128 699

28 846
20 271
0
49 117

‐72 792
98 945
‐5 882
20 271

Årsredovisning 2014 – SOLÖR BIOENERGI HOLDING AB (PUBL)

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Eget kapital 2013‐01‐01
Rättning av fel i tidigare perioder
(se not 23)
Justerat eget kapital 2013‐01‐01

Eget kapital 2013‐12‐31

Förvärv av Rindi Energi AB
Köp av innehav utan
bestämmande inflytande
Utdelning till innehav utan
bestämmande inflytande
Nyemission
Nyemissionskostnader

397 474

Omräk‐
nings‐
reserv

100

115 067

‐

282 307

397 474

‐34 073

‐34 073

‐
100

115 067

‐

‐

‐

248 234

‐34 073

363 401

‐

363 401

‐27 407

‐118 324
7 583

‐118 324
‐19 824

‐
‐

‐118 324
‐19 824

‐27 407

‐110 741

‐138 148

‐

‐138 148

‐22 189

62 130

‐

62 130

84 319

‐

84 319

‐

‐22 189

62 130

‐

62 130

100

199 386

‐27 407

115 304

287 383

‐

287 383

‐436 118

‐436 118
10 527

4 773
‐

‐431 345
10 527

‐436 118

‐425 591

4 773

‐420 818

177 951

177 951

‐147 893

‐154 787

‐3 500

‐3 500
916 630
‐35 996

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

‐

Övrigt
tillskjutet
kapital

Nyemission
Summa transaktioner med
aktieägare

Summa
eget
kapital

Aktie‐
kapital

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

Eget kapital
hänförligt till
moder‐ Innehav utan
företagets bestämmande
aktieägare
inflytande

Balanserat
resultat
inkl. årets
resultat

10 527
‐

‐

10 527

‐6 894

‐6 894

317 138

599 492
‐35 998

Summa transaktioner med
aktieägare

317 138

563 494

‐

‐6 894

873 738

26 558

900 298

Eget kapital 2014‐12‐31

317 238

762 880

‐16 880

‐327 708

735 530

31 331

766 861
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916 630
‐35 998

Noter
Not 1: Information om koncernen och
redovisningsprinciper

utrustning för en miljövänlig och säker hantering
av denna typ av träavfall.

1. Allmän information

Rörelsesegment

Solör Bioenergi Holding AB (publ) (bolaget) med
dotterbolag (totalt koncernen) är en ledande aktör
inom förnyelsebar energi baserad på träbränslen.
Kärnverksamheten är produktion av fjärrvärme och
processånga, produktion av biobränsle i form av
bränsleflis och briketter och energiåtervinning av
impregnerat trävirke. Koncernen är verksam i hela
värdekedjan inom inköp, produktion , distribution
och försäljning av träbaserad energi.

Koncernens verksamhet omfattar följande
affärsområden som utgör koncernens ordinarie
verksamhet. Segmentsinformation är utformad i
enlighet med hur den interna rapporteringen görs
till den högste verkställande beslutsfattaren.
Koncernen har två rörelsesegment, som
representerar
ordinarie
verksamhet
och
återspeglas i organisationen och affärsmodellen:

Koncernen producerar betydande mängder
förnybar energi från ett ökande antal
energicentraler. Energi, främst fjärrvärme,
industriånga och el levereras till lokala och
långsiktiga offentliga och privata kunder. I
produktionsprocessen produceras varmvatten och
ånga i pannor genom att elda träbränslen. Det
varma vattnet distribueras via underjordiska
rörledningar och värmeenergi levereras genom
värmeväxlare till kunderna.
Dessutom produceras elektricitet när ångan
passerar genom en turbin och en generator och
levereras ut till det allmänna elnätet.
Koncernen är en ledande leverantör av biobränslen
i form av träflis, som produceras av både
impregnerat träavfall och rent trä, samt pellets och
briketter, så produceras enbart av rent trä. Det är
ett bränsle med hög kvalitet som levereras till
producenter av bioenergi i både Sverige och Norge.
I pellets‐ och brikettproduktionen används främst
biprodukter från skogsindustrin som tex. sågspån.
Flisen torkas och pressas samman i speciella
pressar som under högt tryck skapar den form som
briketterna slutligen får.
Koncernen är också en ledande marknadsaktör
inom mottagning, mellanlagring, behandling och
energiåtervinning av impregnerat trä.
Impregnerat träavfall är klassificerat som farligt
avfall och Solör Bioenergi har tillstånd och
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Fjärrvärme
Energianläggningarna producerar energi för
fjärrvärme, industriell ånga och el till kunder inom
den
offentliga
och
privata
sektorn.
Energianläggningarna finns i Sverige, Norge och
Polen.
De totala leveranserna från energianläggningar för
året var lägre än under 2013. Temperaturen i
omgivningarna kring de platser där Solör Bioenergi
verkar var högre än under samma period
föregående år. Detta resulterade i cirka 13 %
mindre värmetimmar. Däremot kompenserades
den effekten delvis av ökad effektivitet i
energianläggningarna, ökning av kundbasen och
stabila leveranser av industriånga. Uptime och
bioenergiandelen av råvaror har fortsatt att ligga
på en stabil och hög nivå under 2014.
Biomassa
Miljöterminaler
Solör Bioenergi koncernen har 3 miljöterminaler
som tar emot impregnerat och behandlat virke,
samt producerar biomassa för försäljning till egna
energianläggningar och externa energikunder.
Affärsområdet visade en positiv utveckling under
2014 med ökat inflöde av impregnerat och
behandlat virke, högre ersättningar och ökade
leveranser av biomassa till externa kunder jämfört
med förra året.

Brikett‐ och pelletsanläggningar
Leveranserna av briketter och pellets har ökat
jämfört med föregående år, främst till följd av ökad
försäljning av briketter till koncernens egna
fjärrvärmeanläggningar och ökad efterfrågan på
pellets från en stor bulkkund i Sverige.
Ledningen följer rörelsesegmentens rörelseresultat
och använder den informationen för att bedöma
resultaten och för att fatta beslut om allokering av
resurser. Segmentets rörelseresultat beräknas på

35

samma
sätt
som
koncernredovisningen.

rörelseresultatet

Information om koncernens
presenteras nedan.

i

rörelsesegment

Transaktioner och överföringar mellan segmenten
sker på marknadsmässiga villkor, vilket motsvarar
villkoren för en extern tredje part.

2. Väsentliga redovisningsprinciper
Nedan anges de viktigaste redovisningsprinciperna
som har tillämpats i koncernens finansiella
rapporter.
Dessa principer tillämpas på samtliga perioder som
presenteras, om inte annat anges.
2.1 Grunder för upprättandet av redovisningen
Koncernredovisningen för Solör Bioenergi Holding
AB (publ) har upprättats i enlighet med
International Financial Reporting Standards (IFRS)
utgivna av International Accounting Standards
Board (IASB) såsom de fastställts av Europeiska
Unionen (EU). Vidare har koncernen tillämpat
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för
koncerner. Samtliga belopp är, om inget anat
anges, avrundade till närmast tusentals kronor.
Dessa räkenskaper godkändes av styrelsen den 6
augusti 2015 för fastställande av ordinarie
årsstämma 2015.
Koncernens finansiella rapporter har baserats på
historiska anskaffningsvärden. Att upprätta de
finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver
att företagsledningen gör bedömningar och
uppskattningar. Områden med en hög grad av
bedömning, eller områden där antaganden och
uppskattningar är av väsentlig betydelse för de
finansiella rapporterna redovisas i not 3.
Koncernredovisningen har upprättats enligt
fortlevnadsprincipen.
Förändringar
upplysningar:

i

redovisningsprinciper

och

a) Nya IFRS och tolkningar för 2014
Det finna inga nya eller ändrade IFRS eller IFRIC
tolkningar som trätt i kraft 2014 som har haft en
väsentlig påverkan på koncernens finansiella
rapporter
b) Standarder, ändringar och tolkningar av
befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft
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Beskrivningen omfattar standarder och tolkningar
som koncernen förväntar sig kommer att ha en
väsentligt påverkan på tilläggsupplysningar,
finansiell ställning eller resultat när dessa tillämpas
i framtiden. Koncernen har valt att inte
förtidstillämpa några nya eller ändrade IFRS.
IFRS 9 Financial instruments
IFRS 9 Financial instruments träder i kraft den 1
januari 2018 och ersätter då IAS 39 Finansiella
instrument: Redovisning och värdering. Den nya
standarden har omarbetats i olika delar, en del
avser redovisning och värdering av finansiella
tillgångar samt finansiella skulder. IFRS 9
klassificerar finansiella tillgångar i tre olika
kategorier. Klassificering fastställs vid första
redovisningstillfället utifrån egenskaper i tillgången
och företagets affärsmodell. För finansiella skulder
sker inga stora förändringar jämfört med IAS 39.
Den största förändringen avser skulder redovisade
till verkligt värde. För dessa gäller att den del av
förändringen av verkligt värde som är hänförlig till
den egna kreditrisken ska redovisas i övrigt
totalresultat istället för i resultatet såvida detta
inte orsakar inkonsekvens i redovisningen. Den
andra delen avser säkringsredovisning. Till stora
delar innebär de nya principerna bättre
förutsättningar för en redovisning som ger en
rättvisande bild av ett företags hantering av
finansiella risker med finansiella instrument.
Slutligen har nya principer introducerats avseende
nedskrivningar av finansiella tillgångar där
modellen baseras på förväntade förluster. Syftet
med den nya modellen är bland annat att
reserveringar för kreditförluster ska göras i ett
tidigare skede. Det är ännu oklart huruvida IFRS 9
kommer att påverka koncernen. En utredning
kommer påbörjas för att se hur effekterna av IFRS
9 kan komma påverka koncernen. EU har ännu inte
godkänt standarden.
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
träder i kraft den 1 januari 2017 (enligt ett utkast
från IASB senareläggs troligen ikraftträdandet till
2018) och ersätter då samtliga tidigare utgivna

standarder och tolkningar som hanterar intäkter
(dvs. IAS 11 Entreprenadavtal, IAS 18 Intäkter,
IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram, IFRIC 15 Avtal om
uppförande av fastighet, IFRIC 18 Överföringar av
tillgångar från kunder, SIC 31 Intäkter –
bytestransaktioner som avser reklamtjänster). IFRS
15
innehåller
en
samlad
modell
för
intäktsredovisning avseende kundkontrakt. Tanken
med standarden är att allt tar sin början i ett avtal
om försäljning av en vara eller tjänst, mellan två
parter. Inledningsvis ska ett kundavtal identifieras,
vilket hos säljaren genererar en tillgång
(rättigheter, ett löfte om erhållande av ersättning)
och en skuld (åtagande, ett löfte om överföring av
varor/tjänster). Enligt modellen ska sedan en intäkt
redovisas och därigenom påvisar att åtagande att
leverera utlovade varor eller tjänster till kunden
uppfylls. EU har ännu inte godkänt standarden. Det
är ännu oklart huruvida IFRS 15 kommer att
påverka koncernen. En utredning kommer påbörjas
för att se hur effekterna av den nya standarden
kan komma att påverka koncernen.
Ändring i IAS 1 Disclosure Initiative
Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella
rapporter, ”Disclosure Initiative”, träder i kraft den
1 januari 2016. Dessa ändringar syftar till att
ytterligare uppmuntra företag att tillämpa sin
professionella bedömning för att fastställa vilka
upplysningar som ska lämnas och hur
informationen kan struktureras i de finansiella
rapporterna. För att möjliggöra detta har några
specifika förbättringar gjorts på områdena
väsentlighet, disaggregering och delsummeringar,
notstruktur, upplysningar om redovisningsprinciper
och presentation av poster i övrigt totalresultat
(OCI) som härrör från investeringar som beräknas
enligt kapitalandelsmetoden.
Utöver de IFRS som beskrivs ovan finns det inga
andra IFRS som ännu inte trätt i kraft som
förväntas ha en väsentlig påverkan på koncernens
finansiella rapporter.
2.2 Konsolidering
a) Dotterbolag
Dotterbolag är bolag som står under Solör
Bioenergi Holding AB (publ):s bestämmande
inflytande. Bestämmande inflytande föreligger om
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moderbolaget
har
inflytande
över
investeringsobjektet, är exponerad för eller har
rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt
kan använda sitt inflytande över investeringen till
att påverka avkastningen. Vid bedömningen om ett
bestämmande inflytande föreligger, beaktas
potentiella röstberättigande aktier samt om de
facto kontroll föreligger. Faktisk kontroll kan
uppstå i situationer när övriga röster är spridda på
ett stort antal ägare som inte har en realistisk
möjlighet att samordna sin röstning. I
bedömningen av faktisk kontroll ges det faktum att
koncernen kan välja den styrelse den önskar en
avgörande vikt. Dotterbolags finansiella rapporter
inkluderas i koncern‐redovisningen från och med
förvärvstidpunkten till det datum då det
bestämmande inflytandet upphör.
Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. I
förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet av
förvärvade identifierbara tillgångar, övertagna
skulder och utställda eget kapital instrument. I
köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla
tillgångar eller skulder som härrör från en villkorad
köpeskilling. Identifierbara tillgångar, skulder och
eventualförpliktelser redovisas till verkligt värde
vid
förvärvstidpunkten.
Innehav
utan
bestämmande inflytande i det förvärvade företaget
redovisas antingen till verkligt värde eller till dess
andel av det förvärvade företagets nettotillgångar.
Kostnader relaterade till förvärv redovisas direkt i
årets resultat.
Vid förvärv som sker i steg värderas tidigare
innehav till verkligt värde och värdeförändringen
redovisas i årets resultat.
Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt
värde vid förvärvstidpunkten. I de fall den
villkorade köpeskillingen är klassificerad som eget
kapital instrument görs ingen omvärdering och
reglering görs inom eget kapital. För övriga
villkorade köpeskillingar omvärderas dessa vid
varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i
årets resultat. Vid rörelseförvärv där överförd
ersättning överstiger det verkliga värdet av
förvärvade tillgångar och övertagna skulder som
redovisas separat, redovisas skillnaden som
goodwill. När skillnaden är negativ, så kallat förvärv
till lågt pris, redovisas denna direkt i årets resultat.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter
eller kostnader och orealiserade vinster eller
förluster som uppkommer från koncerninterna
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i
sin helhet vid upprättandet av koncern‐
redovisningen. Koncernens redovisningsprinciper
har tillämpats konsekvent av koncernens bolag.
b) Avyttring av dotterbolag
När bestämmande inflytande upphör värderas
eventuell kvarvarande andel till verkligt värde via
resultaträkningen. Verkligt värde utgör därefter
anskaffningsvärdet
för
innehav
i
ett
intresseföretag, joint venture eller finansiell
tillgång. Belopp som tidigare redovisats i övrigt
totalresultat avseende detta företag behandlas
som om koncernen hade avyttrat underliggande
tillgångar och skulder. Det kan betyda att belopp
som tidigare redovisats i övrigt totalresultat
omklassificeras till resultatet.
2.3 Segmentrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som
överensstämmer med den interna rapportering
som lämnas till den högste verkställande
beslutsfattaren i syfte att fördela resurser och
bedöma resultat. Den högste verkställande
beslutsfattare definieras som koncernledningen.
2.4 Valutaomräkning

Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar
och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet,
medan kursvinster och kursförluster på finansiella
fordringar och skulder redovisas som finansiella
poster.
Valutakursdifferenser för icke‐monetära poster
(både tillgångar och skulder) är en del av
bedömningen av verkligt värde. Valutakurs‐
differenser för icke‐monetära poster, såsom aktier
som
värderas
till
verkligt
värde
via
resultaträkningen redovisas som en del av den
totala vinsten och förlusten.
c) Koncernföretag
Resultaträkning
och
balansräkning
för
koncernföretag (ingen med hyperinflation) med en
annan funktionell valuta än rapportvalutan,
omräknas enligt följande:
i. Balansräkningen omräknas till balansdagens kurs.
ii. Resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs
(om genomsnittskursen inte totalt sett ger en
rimlig uppskattning av transaktionen, används
transaktionskursen).
iii. Omräkningsdifferenser som uppstår vid
valutaomräkning
av
utlandsverksamheter
redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i
en separat komponent i eget kapital, benämnd
omräkningsreserv.

a) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
2.5 Materiella anläggningstillgångar
Funktionell valuta är valutan i de primära
ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin
verksamhet. Moderbolagets funktionella valuta är
svenska
kronor
som
även
utgör
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för
koncernen. Det innebär att de finansiella
rapporterna presenteras i svenska kronor..

Materiella anläggningstillgångar utgörs främst av
fjärrvärmeanläggningar
inklusive
respektive
distributionsnät samt miljöterminaler. Materiella
anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings‐
värde med avdrag för avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången.

b) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den
funktionella valutan till den valutakurs som
Valutakurs‐
föreligger på transaktionsdagen.
differenser som uppstår vid omräkning av
tillgångar och skulder i utländsk valuta redovisas i
årets resultat till den valutakurs som föreligger på
balansdagen.
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Tillkommande utgifter läggs till tillgångens
redovisade värde eller redovisas separat när det är
sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som
är förknippade med tillgången kommer att komma
koncernen till del och anskaffningsvärdet kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde
för delar som ersätts tas bort från balansräkningen.
Andra reparations‐ och underhållskostnader

redovisas som
uppkommer.

kostnad

i

den

period

de

Mark skrivs inte av. Övriga materiella
anläggningstillgångar skrivs av linjärt så att
anskaffningsvärdet skrivs av över den bedömda
nyttjandeperioden enligt följande:
• Byggnader 10‐30 år
• Distributionsrör 60‐75 år

av tillgångens verkliga värde minskat med
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde.
Nedskrivning av goodwill återförs aldrig.
b) Licenser
Licenser redovisas till anskaffningsvärde . Licenser
som har anskaffats i samband med ett förvärv
värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten.
Varumärken och licenser skrivs av över den
förväntade nyttjandeperioden (vanligtvis 10 år).

• Kvarnlinjer 3‐30 år
• Maskiner och teknisk utrustning 3‐50 år
• Övriga inventarier 3‐10 år
Nyttjandeperioder och restvärden prövas varje
balansdag och justeras vid behov. När det
redovisade värdet av en tillgång är högre än dess
beräknade återvinningsvärde skrivs tillgångens
värde ner till dess återvinningsvärde.
Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring
eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden
mellan
försäljningspriset
och
tillgångens
redovisade värde med avdrag för direkta
försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas
som övrig rörelseintäkt/‐kostnad.

Anskaffningsvärdet
för
programvarulicenser
inkluderar utgifter för att få programmen
operativa. Avskrivnings görs över den beräknade
nyttjandeperioden, vilket vanligtvis är tre till fem
år.
c) Internt upparbetad programvara
Utgifter för underhåll av programvara redovisas
som kostnad när de uppstår. Utvecklingsutgifter
som är direkt hänförbara till design och testning av
en unik och identifierbar programvara som
kontrolleras av koncernen ska tas upp som en
immateriell tillgång i rapporten över finansiell
ställning när vissa specifika kriterier är uppfyllda.

a) Goodwill

Utgifter som redovisas som internt upparbetade
tillgångar omfattar direkt hänförbara utgifter
såsom löner till programutvecklare och en
proportionell andel av indirekta kostnader.

Vid rörelseförvärv där överförd ersättning
överstiger det verkliga värdet av förvärvade
tillgångar och övertagna skulder som redovisas
separat, redovisas skillnaden som goodwill.

Övriga utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa
kriterier redovisas som kostnad när de uppstår.
Kostnadsförda utgifter kan inte tas upp som
tillgångar i rapporten över finansiell ställning.

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
goodwill på de lägsta nivåer där det finns separata
identifierbara kassaflöden (kassagenererande
enheter). Goodwill fördelas till kassagenererande
enheter (CGU) eller grupper av kassagenererande
enheter som förväntas bli gynnade av förvärvet där
goodwillen uppstod.

Balanserade internt upparbetade programvaror
skrivs av över bedömd nyttjandeperiod (högst tre
år).

2.6 Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill prövas årligen, eller närhelst händelser
eller förändringar i förhållanden indikerar att det
redovisade värdet inte är återvinningsbart,
avseende eventuellt nedskrivningsbehov. En
nedskrivning görs med det belopp varmed
tillgångens redovisade värde överstiger dess
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre
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2.7 Nedskrivningar av icke‐finansiella tillgångar
Immateriella tillgångar som har en obestämbar
nyttjandeperiod, exempelvis goodwill, skrivs inte
av utan testas årligen avseende eventuellt
nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av
bedöms med avseende på värdenedgång närhelst
händelser eller förändringar i förhållanden
indikerar att det redovisade värdet inte är
återvinningsbart. En nedskrivning görs med det
belopp varmed tillgångens redovisade värde

överstiger
dess
återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens
verkliga värde minskat med försäljningskostnader
och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara
kassaflöden (kassagenererande enheter). Tidigare
redovisad
nedskrivning
återförs
om
återvinningsvärdet bedöms överstiga redovisat
värde. Nedskrivning av goodwill återförs dock
aldrig.
2.8 Finansiella tillgångar
2.8.1 Klassificering
Koncernen klassificerar finansiella tillgångar i
följande kategorier:

poster med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen. Lånefordringar och kundfordringar
består av kundfordringar och andra fordringar
samt likvida medel i rapporten över finansiell
ställning.
c) Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar
som inte är derivat och där tillgångarna
identifierats som att de kan säljas eller inte har
klassificerats i någon av övriga kategorier. De
klassificeras som anläggningstillgångar om inte
investeringen förfaller eller ledningen har för avsikt
att avyttra investeringen inom 12 månader från
balansdagen. Koncernen har inte haft några
tillgångar i denna kategori under rapportperioden.
2.8.2 Redovisning och värdering

-

Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultatet
Lånefordringar och kundfordringar
Finansiella tillgångar som kan säljas

Ett finansiellt instruments klassificeras vid första
redovisningen bland annat utifrån i vilket syfte
instrumentet förvärvades.
a) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultatet

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultatet är finansiella tillgångar som innehas
för handel. En finansiell tillgång klassificeras i
denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i
syfte att generera vinst från kortsiktiga
prisfluktuationer. Derivat klassificeras som innehav
för handel om de inte är en del av en säkring.
Tillgångar i denna kategori klassificeras som
omsättningstillgångar om det förväntas återvinnas
inom 12 månader räknat från balansdagen, annars
klassificeras de som anläggningstillgångar.
Koncernen har inte haft några tillgångar i denna
kategori under rapportperioden.
b) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella
tillgångar som inte är derivat, som har fastställda
eller fastställbara betalningar och som inte är
noterade på en aktiv marknad. De klassificeras
som omsättningstillgångar med undantag för
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Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar
redovisas på affärsdagen. Affärsdagen utgör den
dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller
avyttra tillgången. Alla finansiella tillgångar som
inte
redovisas
till
verkligt
värde
via
resultaträkningen redovisas första gången till
verkligt
värde
med
tillägg
för
transaktionskostnader.
Finansiella
tillgångar
värderade till verkligt värde via resultaträkningen
redovisas första gången till verkligt värde exklusive
transaktionskostnader. En finansiell tillgång tas
bort från balansräkningen när rättigheterna i
avtalet realiseras, förfaller eller koncernen förlorar
kontrollen över dem. Finansiella tillgångar som kan
säljas och finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen värderas i
efterföljande perioder till verkligt värde.
Lånefordringar och kundfordringar värderas till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
Vinster eller förluster från förändringar i verkligt
värde på tillgångar som klassificeras som
"finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen" presenteras i resultat‐
räkningen under "finansiella intäkter och
kostnader"
i
den
period
de
uppstår.
Utdelningsintäkter från finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultatet ingår i
finansiella intäkter när koncernens rätt till att
erhålla utdelning fastställts.

2.9 Nettoredovisning av finansiella tillgångar och
skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas netto i
rapporten över finansiell ställning endast när det
finns en legal rätt att kvitta de redovisade
beloppen och avsikten är att reglera posterna med
ett nettobelopp eller att samtidigt realisera
tillgången och reglera skulden.

2.10 Nedskrivning av finansiella tillgångar
a) Tillgångar som
anskaffningsvärde

redovisas

till

upplupet

Koncernen bedömer vid varje balansdag om det
finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov
föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av
finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller
grupp av finansiella tillgångar har ett
nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det
finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till
följd av att en eller flera händelser inträffat efter
det att tillgången redovisats första gången (en
"förlusthändelse") och att denna händelse (eller
händelser) har en inverkan på de uppskattade
framtida kassaflödena för den finansiella tillgången
eller grupp av finansiella tillgångar som kan
uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Till de kriterier som koncernen använder för att
fastställa om det föreligger objektiva bevis för att
nedskrivningsbehov föreligger hör betydande
finansiella svårigheter hos emittenten eller
gäldenären, ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller
försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp
eller om det är sannolikt att låntagaren kommer
att gå i konkurs eller annan finansiell
rekonstruktion.
För kategorin lånefordringar och kundfordringar
beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan
tillgångens redovisade värde och nuvärdet av
uppskattade framtida kassaflöden (exklusive
framtida kreditförluster som inte har inträffat),
diskonterade till den finansiella tillgångens
ursprungliga
effektiva
ränta.
Tillgångens
redovisade
värde
skrivs
ned
och
nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens
resultat. Om ett lån eller en investering har rörlig
ränta, är diskonteringsräntan för beräkning av
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värdeminskning den aktuella effektiva ränta som
anges i avtalet. Som ett alternativ kan koncernen
beräkna värdeminskningen på grundval av
instrumentets verkliga värde med hjälp av ett
observerbart marknadspris.
Om
nedskrivningsbehovet
minskar
i
en
efterföljande period och minskningen objektivt kan
hänföras till en händelse som inträffade efter det
att nedskrivningen redovisades i resultaträkningen,
redovisas återföringen av den tidigare redovisade
nedskrivningen i koncernens resultat.
b) Tillgångar som klassificeras som tillgängliga för
försäljning
Koncernen bedömer vid varje balansdag om det
finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov
föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av
finansiella tillgångar. För skuldinstrument tillämpar
koncernen kriterierna som anges i avsnitt a) ovan.
För eget kapital instrument som klassificeras som
tillgängliga för försäljning är en betydande eller
långvarig minskning av verkligt värde på
instrumentet under anskaffningsvärdet också en
indikation på ett nedskrivningsbehov.
Om det föreligger en sådan indikation och
värdeminskningar tidigare har förts över övrigt
totalresultat ska det ackumulerade beloppet som
har redovisats i övrigt totalresultat omklassificeras
till resultatet. Beloppet beräknas som skillnaden
mellan anskaffningsvärdet och aktuellt verkligt
värde minus eventuell nedskrivning som tidigare
redovisats. Nedskrivningar som redovisas i
koncernens resultaträkning för en investering i ett
eget kapital instrument återförs inte via
resultaträkningen. Om det verkliga värdet på ett
skuldinstrument som klassificeras som tillgänglig
för försäljning i en efterföljande period ökar och
ökningen objektivt kan hänföras till en händelse
som inträffat efter det att nedskrivningen
redovisades
i
resultaträkningen,
redovisas
återföringen av den tidigare redovisade
nedskrivningen i koncernens resultat.
2.11 Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärde beräknas enligt den så kallade
först‐in först‐ut‐principen. För färdiga tillverkade

varor
och
pågående
arbeten
består
anskaffningsvärdet av formgivningskostnader,
råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader och
indirekta tillverkningskostnader (baserade på
normal tillverkningskapacitet). Lånekostnader ingår
inte. Nettoförsäljningsvärdet definieras som
försäljningspris reducerat för kostnader för
färdigställande samt försäljningskostnader.
2.12 Kundfordringar

upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
2.16 Upplåning
Lån redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto
efter transaktionskostnader. I efterföljande
perioder
redovisas
lån
till
upplupet
anskaffningsvärde
med
tillämpning
av
effektivräntemetoden.
Skillnaden
mellan
lånebeloppet (netto efter transaktionskostnader)
och återbetalningsbeloppet redovisas över
låneperioden
med
tillämpning
av
effektivräntemetoden.

Kundfordringarna uppstår vid försäljning av varor
eller tjänster som omfattas av den ordinarie
verksamheten. Om reglering av fordran förväntas
ske inom ett år klassificeras de som
omsättningstillgångar. Om så inte är fallet
klassificeras de som anläggningstillgångar.
Kundfordringar värderas till verkligt värde vid
första redovisningstillfället.
Vid efterföljande
värdering redovisas kundfordringarna till upplupet
anskaffningsvärde
med
tillämpning
av
effektivräntemetoden, minskat med eventuell
nedskrivning.

Kostnader knutna till lånelöften balanseras i
avvaktan på att lånet upptas om det är sannolikt
att lånet kommer att tas upp. När lånet tas upp
aktiveras kostnaderna som en del av lånet. Om det
inte anses sannolikt att hela eller delar av
lånelöftet utnyttjas balanseras arvodet som
förutbetalda kostnader över den period lånelöftet
avser.

2.13 Likvida medel

2.17 Lånekostnader

Likvida medel består av kassamedel samt
omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos
banker och motsvarande institut samt kortfristiga
likvida placeringar med en löptid från
anskaffningstidpunkten
understigande
tre
månader.

Lånekostnader från generell och specifik
finansiering avseende inköp, konstruktion eller
produktion av kvalificerade tillgångar, som är
tillgångar som tar en betydande tid att färdigställa
för avsedd användning eller försäljning, aktiveras
som en del av anskaffningsvärdet för tillgången, till
den tidpunkt då tillgången i huvudsak är
färdigställd för avsedd användning eller försäljning.

2.14 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital.
Kostnader som är direkt hänförliga till emission av
nya aktier eller optioner med avdrag för skatt
redovisas som en minskning av eget kapital.
2.15 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för
varor eller tjänster från leverantörer i den
ordinarie
verksamheten.
Leverantörsskulder
klassificeras som kortfristiga skulder om de
förfaller inom ett år, annars klassificeras de som
långfristiga skulder.
Leverantörsskulder värderas till verkligt värde vid
första redovisningstillfället. Vid efterföljande
värdering
redovisas
leverantörsskulder
till
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Eventuell
kapitalavkastning
från
tillfälliga
placeringar av lånebeloppet som ännu inte
tillämpats till förvärv av en kvalificerad tillgång ska
dras av från räntekostnader som aktiverats som en
del av anskaffningsvärdet för tillgången.
Alla andra räntekostnader kostnadsförs i den
period de uppkommer.
2.18 Aktuell och uppskjuten skatt
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och
uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets
resultat utom då underliggande transaktion
redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt
totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas
avseende aktuellt år, med tillämpning av de
skattesatser som är beslutade eller i praktiken
beslutade per balansdagen i de länder där bolaget
och dess dotterbolag är verksamma och genererar
skattepliktiga intäkter. Ledningen bedömer
löpande
de
positioner
som
hävdas
i
deklarationerna där gällande skattelagstiftning är
föremål för tolkning. Baserat på ledningens
bedömning görs avsättningar till förväntade
skattebetalningar där detta anses vara nödvändigt.

Koncernens pensionsåtaganden omfattas enbart av
avgiftsbestämda planer. En avgiftsbestämd
pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken
koncernen betalar fasta avgifter till en separat
juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga
eller informella förpliktelser att betala ytterligare
avgifter om denna juridiska enhet inte har
tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar
till anställda som hänger samman med de
anställdas tjänstgöring under innevarande eller
tidigare perioder.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet på alla
temporära skillnader som uppkommer mellan det
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och
dess redovisade värden. Temporära skillnader
beaktas inte i koncernmässig goodwill. Om en
temporär
skillnad
uppstår
från
första
redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är
ett rörelseförvärv och som vid tidpunkten för
transaktionen varken påverkar redovisat eller
skattepliktigt resultat, aktiveras inte uppskjuten
skatt. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning
av de skattesatser och skatteregler som är
beslutade eller aviserade per balansdagen och som
förväntas gälla när den berörda uppskjutna
skattefordran realiseras eller den uppskjutna
skatteskulden regleras.

Koncernen har därmed ingen ytterligare risk. För
koncernens förpliktelser avseende avgifter till
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i
årets resultat i den takt de intjänas genom att de
anställda utfört tjänster åt koncernen under en
period. Förutbetalda avgifter redovisas som en
tillgång i den utsträckning de kan återbetalas eller
minska framtida utbetalningar.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla
temporära skillnader och underskottsavdrag
redovisas endast i den mån det är sannolikt att
dessa kommer att kunna utnyttjas.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader
som uppkommer på andelar i dotterföretag och
intresseföretag,
förutom
där
koncernen
kontrollerar tidpunkten för återföring av de
temporära skillnaderna och som inte förväntas bli
återförda inom en överskådlig framtid. Uppskjutna
skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska
nettoredovisas endast när det finns en legal rätt att
kvitta aktuella skattefordringar mot aktuella
skatteskulder, och uppskjutna skattefordringar och
uppskjutna skatteskulder hänför sig till skatter
debiterade av samma skattemyndighet och avser
samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt som
avser att reglera skulder och erhålla betalning för
fordringar netto.
2.19 Pensionsåtaganden, bonusprogram och andra
ersättningar för anställda
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2.20 Avsättningar
Koncernen redovisar avsättningar för återställande
av miljön, omstruktureringskostnader och rättsliga
krav när det finns en befintlig legal eller informell
förpliktelse som en följd av en inträffad händelse,
och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska
resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av
göras.
Avsättningar
för
beloppet
kan
omstruktureringskostnader omfattar avgifter för
uppsägning av leasingavtal samt avgångsvederlag
till anställda. Avsättning görs inte för framtida
rörelseförluster. Om det finns flera förpliktelser av
samma slag görs en bedömning av sannolikheten
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för
hela gruppens av åtaganden som en helhet. Det
görs därför en avsättning även om sannolikheten
för reglering kopplat till en enskild förpliktelse kan
vara låg.
Avsättningarna värderas till nuvärdet av
förväntade betalningar för att reglera åtagandet.
En diskonteringsränta före skatt används som
återspeglar aktuella marknadsförhållanden och de
risker som är förknippade med förpliktelsen.
Ökning av skulder till följd av förändringar i
tidsvärde redovisas som finansiell kostnad.
2.21 Intäkter

Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som
erhållits eller kommer att erhållas efter avdrag för
rabatter, returer och moms. Koncernen redovisar
en intäkt när dess belopp kan mätas på ett
tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget
och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en
av koncernens verksamheter. Uppskattningar om
intäktsredovisning bygger på historik, typ av kund
och transaktion samt specifika faktorer relaterade
till transaktionen. Koncernintern försäljning
elimineras.

2.21.1 Försäljning av varor
Koncernen säljer värmeenergi, el, träbränsle samt
tar emot, lagrar och återvinner impregnerat trä.
Koncernen har ingen kontantförsäljning och all
fakturering sker från huvudkontoret. Fakturering
görs dagligen, veckovis eller månadsvis beroende
på hur detta regleras i kontraktet. Leverans anses
inte ske förrän produkterna sänds till den avtalade
destinationen. Priser regleras i avtal med varje
kund. Kredittiden uppgår till mellan 10 och 45
dagar.
Koncernen säljer värmeenergi (fjärrvärme) till
privat‐ och företagskunder. Detta läses av och
faktureras efter varje månadsskifte baserat på
priser som anges i avtalen. Kunderna har 30 dagars
kredittid. Försäljningen redovisas när energin har
levererats och registrerats hos kunden.
Vid mottagandet av impregnerat trä till
miljöterminaler erhålls en ersättning från
leverantörerna. Denna ersättning faktureras
leverantören när vägning och kontroll har
genomförts, baserat på avtalade priser.
Försäljningen redovisas när detta är genomfört.
Vid försäljning av briketter och flis faktureras
kunden baserat på de avtal som har ingåtts,
antingen baserat på volym eller det totala
energiinnehållet. Försäljningen redovisas när
kunden har godkänt leveransen.
2.21.2 Försäljning av tjänster
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Koncernen säljer konsulttjänster på timbasis,
främst projekttjänster. Intäkter från tjänster
redovisas i resultatet i den period tjänsten utförs
baserat på färdigställandegraden för transaktionen
jämfört med det faktiska arbete som utförts av den
totala tjänsteleveransen.
2.21.3 Statliga bidrag
Statliga bidrag redovisas till verkligt värde när det
föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att
erhållas och företaget kommer att uppfylla de
villkor som är förknippade med bidraget .
Om koncernen erhåller ett bidrag hänförligt till
tillgångar har koncernen valt som princip att
redovisa bidragen som en förutbetald intäkt.
Intäktsföring
sker vid uppnåendet av
produktionsmål över tillgångens nyttjandeperiod.
Ingen sådan intäkt har redovisats under 2013 eller
2014.
Statliga bidrag i form av elcertifikat redovisas till
nominellt värde (noll) när dessa tas emot från
offentliga myndigheter. Vid försäljning av erhållna
certifikat intäktsförs det verkliga värdet av vad som
erhålls vid tidpunkten för försäljningen. Inget av
företagen i koncernen har elproduktion som
berättigat till elcertifikat under 2013 och 2014.
2.22 Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas med tillämpning av
effektivräntemetoden. Vid nedskrivning av lån och
fordringar, skrivs det redovisade värdet ner till
återvinningsvärdet.
Återvinningsvärdet är det
uppskattade framtida kassaflödet diskonterat med
den ursprungliga effektiva räntan. Efter en
nedskrivning redovisas intäkter baserat på
upplupet anskaffningsvärde och ursprunglig
effektiv ränta.
2.23 Intäkter från utdelning
Erhållen utdelning redovisas när rätten till att
erhålla utdelning fastställts.
2.24 Leasingavtal
Leasing där en väsentlig del av riskerna och
fördelarna med ägandet behålls av leasegivaren
klassificeras som operationell leasing. Betalningar
som görs under leasingperioden (efter avdrag för

eventuella
incitament
från
leasegivaren)
kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Koncernen
leasar
vissa
materiella
anläggningstillgångar, se not 16. Leasingavtal av
anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt
innehar de ekonomiska risker och fördelar som
förknippas med ägandet, klassificeras som
finansiell leasing.
Tillgångar som hyrs enligt
finansiella
leasingavtal
redovisas
som
anläggningstillgång i balansräkningen och värderas
initialt till det lägsta av leasingobjektets verkliga
värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna vid
ingången av avtalet. Förpliktelsen att betala
framtida leasingavgifter redovisas som lång‐ och
kortfristiga skulder. Anläggningstillgångar som
innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs av
under den kortare perioden av tillgångens
nyttjandeperiod och leasingperioden medan
leasingbetalningarna redovisas som ränta och
amortering av skulderna.
Särskilt om hyra av infrastruktur:
Samtliga leasingavtal avseende infrastruktur (mark,
byggnader, rörledningar (utanför anläggningarna)
och annan infrastruktur inne på anläggningarna)
redovisas som operationella leasingavtal. Detta är
en princip som bygger på den verkliga ekonomiska
risken, att de rättsliga strukturerna är likartade,
och i allmänhet i enlighet med bolagets avsikt med
sådana leasingavtal. Klassificeringen följer reglerna
i IAS 17.

2.25 Utdelning
Utdelning till aktieägare redovisas som skuld vid
den tidpunkt då utdelningen fastställs av
årsstämman.

en SEK/NOK kurs på 1,057985 enligt Riksbanken.
Resultaträkningen för 2013 räknades om med en
snittkurs för SEK/NOK på 1,109461 enligt
Riksbanken. Valutakursdifferenser som uppstår
därefter är redovisade i övrigt totalresultat för
helåret 2013.

2.27 Intresseföretag
Intresseföretag är företag över vilka koncernen har
ett betydande, men inte ett bestämmande,
inflytande över den driftsmässiga och finansiella
styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan
20 och 50% av röstetalet. Från och med den
tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls
redovisas andelar i intresseföretag enligt
kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen.
Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen
redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen
motsvaras
av
koncernens
andel
i
intresseföretagens
eget
kapital
samt
koncernmässig goodwill och andra eventuella
kvarvarande värden på koncernmässiga över‐ och
undervärden. I årets resultat i koncernen redovisas
som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens
andel i intresseföretagens resultat justerat för
eventuella avskrivningar, nedskrivningar och
upplösningar av förvärvade över‐ respektive
undervärden. Dessa resultatandelar minskade med
erhållna utdelningar från intresseföretagen utgör
den huvudsakliga förändringen av det redovisade
värdet på andelar i intresseföretag. Koncernens
andel av övrigt totalresultat i intresseföretagen
redovisas på en separat rad i koncernens övrigt
totalresultat.
2.28 Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)

2.26 Jämförelsesiffror 2013
Jämförelsesiffror avser Solør Bioenergi Holding AS
koncernen. Detta eftersom en transaktion under
gemensam kontroll ägde rum under 2014, där
Solør Bioenergi Holding AS koncernen ingick i Solör
Bioenergi Holding AB (publ) koncernen.
Balansräkning per 2013‐01‐01 har räknats om med
en SEK/NOK kurs på 1,1672 enligt Riksbanken.
Balansräkning per 2013‐12‐31 har räknats om med
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En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett
möjligt åtagande som härrör från inträffade
händelser och vars förekomst bekräftas endast av
en eller flera osäkra framtida händelser utom
koncernens kontroll eller när det finns ett
åtagande som inte redovisas som en skuld eller
avsättning på grund av det inte är troligt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas eller inte
kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Not 2: Koncernbolag
Nedanstående tabell redogör för koncernstrukturen i Solör Bioenergi Holding AB (publ) koncernen:
Bolag

Land

Solør Bioenergi Holding AS
Solør Bioenergi AS
Solør Bioenergi Sverige AB
Solør Bioenergi Charlottenberg AB
Solør Bioenergi Recycling AB
Solør Bioenergi Svenljunga AB
Vestkysten Energi AB1
Solör Bioenergi AG1
BE Bio Energy Group II AS1
SBH Acquisition AB
Rindi Energi AB
Rindi Flen AB
Rindi Vadstena AB
Rindi Sunne AB
Rindi Fjärrvärme AB
Rindi Vingåker AB
Rindi Pellets AB
Rindi Älvdalen AB
Rindi Gnesta AB
Rindi Syd AB
Vansbro Fjärrvärme AB
Rindi Biobränsle AB
Rindi Västerdala AB
Biopal SP
Rindipol SA
JSCJS Rindibel2
Filipstad Värme AB3
Vårgårda Ångfabrik AB3
SBH Acquisition 2 AB
SBH Acquisition 3 AB
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
Solör Värmeanläggningar i Sverige
Fastighets AB
SBH Acquisition 4 AB

Norge
Norge
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Schweiz
Norge
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Polen
Polen
Vitryssland
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige

Huvudsaklig
verksamhet
Holdingbolag
Energianläggning
Holdingbolag
Energianläggning
Miljöterminal
Energianläggning
Vilande
Service
Vilande
Holdingbolag
Holdingbolag
Energianläggning
Energianläggning
Energianläggning
Service
Energianläggning
Pelletsförsäljning
Pelletsförsäljning
Energianläggning
Energianläggning
Vilande
Vilande
Pelletsanläggning
Biomassainköp
Energianläggning
Biomassainköp
Energianläggning
Energianläggning
Holdingbolag
Holdingbolag
Energianläggning

Sverige
Sverige

Infrastruktur
Vilande

1

Andel av
kapital

Röstandel

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,9%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27,5%
50%
50%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,9%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27,5%
50%
50%
100%
100%
100%

100%
100%

100%
100%

Konsolideras inte på grund av ringa verksamhetsomfattning.
Intresseföretag som konsolideras enligt kapitalandelsmetoden. Investeringen anses vara oväsentlig. Totalt
uppgår den till MSEK 3,9.
3
Fullt konsoliderade baserat på en bedömning i enlighet med IFRS 10 som påvisar koncernens kontroll över
investeringsobjekten. Bedömning om koncernens utövande av bestämmande inflytande över
investeringsobjekten baseras bl a på att koncernen utför och styr allt operativt och administrativt arbete.
Koncernen har rätt till rörlig avkastning och kan använda sitt inflytande till att påverka denna avkastning.
2
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Not 3: Väsentliga bedömningar och uppskattningar
Att upprätta finansiella rapporter i enlighet med
IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar
och uppskattningar samt gör antaganden som
anses vara realistiska. Det kan finnas situationer
eller förändringar i marknadsförhållanden som kan
medföra förändringar i uppskattningar, vilket i sin
tur kan påverka bolagets tillgångar, skulder, eget
kapital och vinst.
Företagets mest betydande bedömningar och
uppskattningar avser följande poster:






Uppskattning av verkligt värde i
samband med rörelseförvärv
Materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Nedskrivningsprövning av goodwill
Antagande om fortlevnad (going
concern)
Leasing klassificering

Uppskattning av verkligt värde i samband med
rörelseförvärv
I ett rörelseförvärv redovisas överförd ersättning,
förvärvade tillgångar och skulder till uppskattat
verkligt värde, och eventuellt överskott av
nettotillgångarnas uppskattade verkliga värde
redovisas som goodwill. Inom verksamheten som
koncernen bedriver är de verkliga värdena för
enskilda tillgångar och skulder normalt inte tydligt
observerbara på en aktiv marknad. Detta kräver
användning av värderingsmodeller för att
uppskatta det verkliga värdet av förvärvade
tillgångar och skulder. Sådana värderingar är
föremål för ett stort antal antaganden och därmed
osäkerhet.

För mer information, se Förvaltningsberättelsen
och koncernens not 5.
Materiella oh immateriella anläggningstillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod.
Beräknad
nyttjandeperiod
baseras på historisk erfarenhet och bedömningar
som rör tillgångens framtida tekniska och
ekonomiska
användning.
Avskrivningstiderna
justeras om det sker en förändring i dessa
uppskattningar. Pågående projekt avslutas när
projektet totalt sett anses levererat, godkänts och
är redo för att tas i bruk. Detta kan vara efter en
period av testkörning. Avskrivning påbörjas vid
tidpunkt för färdigställande. Fram till dess
klassificeras tillgången som pågående arbete. För
mer information, se koncernens not 1 (avsnitt 2.5
och 2.6), samt not 14 och 15.
Finns det indikationer för nedskrivningsbehov på
materiella anläggningstillgångar genomförs en
nedskrivningsprövning. För information om de
viktigaste uppskattningarna för att beräkna
framtida kassaflöden, se nedan avseende
nedskrivningsprövning av goodwill.
För mer information, se koncernens not17B.
Nedskrivningsprövning av goodwill
Goodwill prövas årligen för nedskrivningsbehov.
De viktigaste uppskattningarna för beräkning av
framtida kassaflöden är försäljningspriser, volymer,
rörelsemarginaler och avkastningskrav. Koncernen
har utfört nedskrivningstest för goodwill för varje
affärsområde.
För mer information, se koncernens not 17A.

Detta innebar ett omfattande arbete i koncernen
liksom för dess externa rådgivare under 2014.
Koncernens ursprungliga uppfattning var att man
hade stöd för att identifiera vinster relaterade till
förvärv till lågt pris i sin första förvärvskalkyl. Men
efter en ny bedömning drogs slutsatsen att vid
förvärvstidpunkten, nettot av beloppen för de
identifierbara tillgångarna och skulderna som
förvärvats, inte översteg den aggregerade
köpeskillingen och innehaven utan bestämmande
inflytande.
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Antagande om fortlevnad (going concern)
De viktigaste fokusområdena för bedömning av
fortlevnad har varit en analys av balansräkning
inklusive nedskrivningsbedömningen av vissa
tillgångar inom den norska delen av verksamheten,
som föranledde en nedskrivning om 125 MSEK,
klassificering av leasingavtal för bedömning av
leasingavtalen
relaterade
till
koncernens
långsiktiga hyra av norska fastighets‐ och
infrastruktur‐tillgångar som ägs av Nordic

Bioenergy Infrastruktur AS (NBIAS), se koncernens
not 16, verkligt värde uppskattning av vissa viktiga
finansiella tillgångar, av vilka den viktigaste är
återvinningsvärdet av den fordran som koncernen
har gentemot den närstående parten BE Bio Energy
Group AG om 237 MSEK, se koncernens not 11,
lönsamhet
och
säsongsvariationer
i
den
kassaflödesgenererings‐förmågan
i
underliggande verksamheten, huruvida det
operativa kassaflödet är tillräckligt för att möta
koncernens finansiella åtaganden vid alla
tidpunkter från ett likviditetsperspektiv, analysen
av skuldstruktur och förfalloprofil samt tillgång till
ytterligare likviditet inklusive ytterligare kapital
från aktieägarna, med hänsyn till all tillgänglig
information om framtiden som är känd för
koncernen. Detta omfattar även utvärdering av de
främsta riskerna som koncernen är utsatt för,
såsom säsongsvariationer i efterfrågan på energi
och varmare väder som kan påverka såld
energimängd, vilket också påverkar operativt
kassaflöde negativt.
För mer information, se Förvaltningsberättelsen
och koncernens not 24.
Leasing klassificering
Klassificering av leasing bedöms vara en kritisk
uppskattning, se koncernens not 16 för upplysning

om leasingåtaganden. Leasing klassificeras som
finansiell leasing när villkoren i leasingavtalet i allt
väsentligt överför de risker och fördelar med
ägandet till leasetagaren. Övriga leasingavtal
klassificeras
som
operationell
leasing.
Utvärderingen
baseras
på
innehållet
i
transaktionen. IAS 17 ger exempel på situationer
som enskilt eller tillsammans normalt leder till att
ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt
leasingavtal. En av dessa exempel är om vid starten
av
leasingavtalet
nuvärdet
av
minimileaseavgifterna uppgår till i allt väsentligt
det verkliga värdet för den leasade tillgången.
Diskonteringsräntan som används vid beräkning av
nuvärdet av minimileaseavgifterna är den implicita
räntan i leasingavtalet, om det är praktiskt möjligt
att fastställa. Om inte, ska leasetagarens
marginella
låneränta
användas.
Diskonteringsräntan för användning är ofta inte
lätt bestämma. För merparten av operationella
leasingavtalen som beskrivs i koncernens not 16,
skulle en lägre diskonteringsränta leda till högre
nuvärde av minimileaseavgifterna, och kunna leda
till att hyresavtalen klassificeras som finansiell
leasing. Detta skulle ha ökat de redovisade
tillgångarna och skulderna.
För mer information, se Förvaltningsberättelsen
och koncernens not 16.

Not 4: Transaktioner under gemensam kontroll (common control transactions)
Solör Bioenergi Holding AB (publ) bildades i
December 2013. Den 17 maj 2014 erhöll bolaget
från dess ägare ett tillskott motsvarande 100% av
aktierna och rösterna i Solør Bioenergi Holding AS i
en apportemission. Inom Solør Bioenergi Holding
AS koncernen fanns sedan tidigare Solør Bioenergis
ursprungliga verksamhet som omfattade 7 stycken
fjärrvärmeanläggningar, 3 stycken miljöterminaler
samt 1 brikettfabrik. Dessutom ingick i Solør
Bioenergi Holding AS koncernen vid tidpunkten för
transaktionen under gemensam kontroll även den i
början av 2014 externt förvärvade Rindi Energi AB
koncernen som omfattade 16 fjärrvärme‐
anläggningar
och
2
pelletsproduktionsanläggningar.
Solör Bioenergi Holding AB (publ) var ett nybildat
bolag
utan
egen
verksamhet
och
är
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redovisningsmässigt att betrakta som ett så kallat
”Newco”. Mot den bakgrunden baseras
koncernredovisningen på de koncernmässiga
värden som redovisades i Solør Bioenergi Holding
AS koncernen. Dock är det redovisade
aktiekapitalet det aktiekapital som redovisades i
Solör Bioenergi Holding AB (publ).
Eftersom koncernredovisningen utgår från de
koncernmässiga värden som redovisades i Solør
Bioenergi Holding AS koncernen så innebär det att
det inte redovisas något tillskott då Solør
Bioenergi Holding AS koncernen erhålls som ett
tillskott. Det uppkommer endast en effekt i så
måtto att den ökning av aktiekapitalet som
tillskottet ger upphov till motbokas mot övrigt
tillskjutet kapital och totalt eget kapital blir
opåverkat. Som påpekas ovan så utgör

aktiekapitalet det aktiekapital som redovisades i
Solör Bioenergi Holding AB.
Effekten i moderbolaget, dvs Solör Bioenergi
Holding AB (publ), är att apportemissionen (som

värderades till 1 795 MSEK) redovisas som aktier i
dotterbolag och som en nyemission, med
motsvarande belopp fördelat på aktiekapital och
överkursfond.

Not 5: Rörelseförvärv
Under 2014 ägde två väsentliga rörelseförvärv
rum, förvärvet av Rindi Energi AB (publ) och VASS –
Värmeanläggningar i Sverige AB (E.ON portföljen).
I båda förvärven motsvarar de förvärvade
fordringarnas kontraktuella bruttovärde det
verkliga värdet.

Rindi Energi AB (publ)
Den första tranchen motsvarande 68,5% av
aktierna och rösterna förvärvades den 31 januari
2014. Per den 31 december 2014 äger koncernen
99.9% av aktierna och rösterna i Rindi Energi AB.
Rindikoncernen är verksam inom fjärrvärme samt
produktion av pellets och består av 16
energicentraler och 2 pelletsfabriker.

I nedanstående tabell redogörs för detaljer avseende förvärvade nettotillgångar i Rindi Energi per den 31
januari 2014:

MSEK
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i intressebolag
Uppskjuten skattefordran
Varulager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel

Redovisat
Justering för Verkligt värde av
värde
verkligt
förvärvade
justerat till
värde
nettotillgångar
IFRS
1 081
5
2
51
52
41
10
1 242

434

434

1 515
5
2
51
52
41
10
1 676

Skulder
Uppskjuten skatteskuld
Skulder till kreditinstitut

(11)
(864)

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

(144)

(144)

(53)
(44)
(1 116)

(53)
(44)
(1 211)

Leverantörsskulder
Övriga skulder

Summa identifierbara nettotillgångar

(95)

(95)

(106)
(864)

465

Innehav utan bestämmande inflytande

(178)

Överförd ersättning

(287)
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Ingen goodwill redovisas eftersom samtliga
övervärden kunde allokeras till materiella
anläggningstillgångar efter utförd analys.
Efter förvärvet av Rindi Energi AB, förvärvades
resterande innehav utan bestämmande inflytande,
vilket motsvarade 35 % av aktierna och rösterna i
dotterbolagen Rindipol SA och Biopal SA, för en
total kontant köpeskilling om 23 MSEK. Eftersom
det redovisade värdet av innehav utan
bestämmande inflytande uppgick till ca 16 MSEK
redovisades skillnaden om 7 MSEK i balanserat
resultat.
I tillägg till ovanstående ökade koncernen under
det första halvåret 2014 sitt innehav i Rindi Energi
AB till 99,9% av aktierna och rösterna. Den
överförda ersättningen (köpeskillingen) för den
andra tranchen uppgick till 132 MSEK och har
redovisats som en transaktion inom eget kapital
mellan moderbolagets aktieägare och innehav utan
bestämmande inflytande.
Den överförda ersättningen (köpeskillingen) bestod
av kontant betalning.
Överförd ersättning I första tranchen
Förvärvade likvida medel
Kassaflöde I investeringsverksamheten

‐287
10
‐277

Överförd ersättning I andra tranchen
Överförd ersättning till innehav utan
bestämmande inflytande (Rindipol &
Biopal)
Kassaflöde I finansieringsverksamheten

‐132

Nettokassaflöde

‐432
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‐23
‐155

Förvärvsrelaterade kostnader uppgick till 21 MSEK.
På grund av praktiska skäl konsolideras Rindi Energi
AB från och med 1 januari 2014. Detta har endast
haft en begränsad effekt på koncernens intäkter
och rörelseresultat, uppskattningsvis ca 60 MSEK
respektive ca 2 MSEK.
Omsättning och resultat av den förvärvade
verksamheten från den 1 januari 2014 framgår av
följande tabell:

MSEK
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och handelsvaror
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt

433

(218)
(45)
(53)
(57)
59
(49)
10

VASS – Värmeanläggningar i Sverige AB
Den 11 juni 2014 förvärvade koncernen 28 stycken
fjärrvärmeanläggningar I Sverige från E.ON.
Transaktionen skedde genom att koncernen
förvärvade
100%
av
bolaget
VASS
Värmeanläggningar i Sverige AB. På grund av
praktiska skäl konsolideras det förvärvade
dotterbolaget från och med 1 juni 2014.

I nedanstående tabell redogörs för detaljer avseende förvärvade nettotillgångar i VASS per den 11 juni 2014:

MSEK

Redovisat värde
justerat till IFRS

Justering för
verkligt värde

Verkligt värde av
förvärvade
nettotillgångar

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

1

Materiella anläggningstillgångar

139

Varulager

1
1 302

33

Fordringar

1 441
33

1

1

174

1 476

Skulder
Uppskjuten skatteskuld

0

Kortfristiga skulder

Summa identifierbara nettotillgångar

‐286

‐286

‐4

‐4

‐4

‐290

170

1 186

Överförd ersättning

‐1 186

Ingen goodwill redovisas eftersom samtliga
övervärden kunde allokeras till materiella
anläggningstillgångar efter utförd analys.

Omsättning och resultat av den förvärvade
verksamheten från förvärvstidpunkten framgår av
nedanstående tabell:

Den överförda ersättningen (köpeskillingen) bestod
av kontant betalning.

MSEK

Kassaflöde I investeringsverksamheten

‐1 186

Förvärvsrelaterade kostnader uppgick till ca 20
MSEK.

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och handelsvaror

(66)

Personalkostnader

(10)

Avskrivningar och nedskrivningar

(32)

Övriga rörelsekostnader

(31)

Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt

Omsättning och resultat av den förvärvade
verksamheten för helåret 2014 framgår av
nedanstående tabell:

51

160

20
(18)
2

MSEK
Rörelsens intäkter

333

Rörelsens kostnader
Råvaror och handelsvaror

(142)

Personalkostnader

(14)

Avskrivningar och nedskrivningar

(56)

Övriga rörelsekostnader

(50)

Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt

52

71
(31)
40

Som framgår av ovanstående två tabeller, skulle
koncernens intäkter och resultat före skatt
(inklusive beräknade räntekostnader) ha varit
högre med 173 MSEK respektive 38 MSEK om VASS
skulle ha ingått i koncernredovisningen för hela
räkenskapsåret 2014.

Not 6: Rörelsesegment
Verksamhetsöversikt:











51 energianläggningar
3 miljöterminaler
2 pelletsfabriker
1 brikettfabrik
350 MW installerad effekt
543 km distributionsledningar
176 anställda
Total leverans om 2,1 TWh
6 500 kunder
150 000 hushåll

energianläggningar för året var lägre än under
2013.
Temperaturen i omgivningarna kring de
platser där Solör Bioenergi verkar var högre än
under samma period föregående år. Detta
resulterade i cirka 10 % mindre värmetimmar.
Däremot kompenserades den effekten delvis
av ökad effektivitet i energianläggningarna,
ökning av kundbasen och stabila leveranser av
industriånga. Uptime och bioenergiandelen av
råvaror har fortsatt att ligga på en stabil och
hög nivå under 2014.
Biomassa
Miljöterminaler
Solör
Bioenergi
koncernen
har
3
miljöterminaler som får impregnerat och
behandlat virke, samt produktion av biomassa
för försäljning till egna energianläggningar och
externa energikunder.
Affärsområdet visade en positiv utveckling
under 2014 med ökat inflöde av impregnerat
och behandlat virke, högre ersättningar och
ökade leveranser av biomassa till externa
kunder jämfört med förra året.
Brikett‐ och pelletsanläggningar

Segmentsinformation lämnas i enlighet med
den interna rapportering som görs till den
högste
verkställande
beslutsfattaren.
Koncernen har två rörelsesegment som utgör
ordinarie verksamhet och återspeglas i
organisationen och affärsmodellen:
Fjärrvärme
Energianläggningarna producerar energi för
fjärrvärme, industriell ånga och el till kunder i
den offentliga och privata sektorn.
Energianläggningarna finns i Sverige, Norge
och Polen. De totala leveranserna från
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Leveranserna av briketter och pellets har ökat
jämfört med föregående år, främst till följd av
ökad försäljning av briketter till koncernens
egna fjärrvärmeanläggningar och ökad
efterfrågan på pellets från en stor bulkkund i
Sverige.
Ledningen
följer
rörelsesegmentens
rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och
rörelseresultat
och
använder
denna
information för att bedöma resultaten och för
att fatta beslut om allokering av resurser.
Segmentets rörelseresultat beräknas på
samma sätt som rörelseresultatet i
koncernredovisningen.

Information om koncernens rörelsesegment
presenteras nedan.
Transaktioner och överföringar mellan
segmenten sker på marknadsmässiga villkor,
vilket motsvarar villkoren för en extern tredje
part.
Segmentrapportering upprättas enligt samma
principer
som
koncernredovisningen.
Transaktioner mellan segmenten elimineras i
koncernen. De olika rörelsesegmentens
rörelseresultat inkluderar intäkter och
kostnader från transaktioner med andra
segment i koncernen.
Segmentet ”Övrigt” innehåller i huvudsak
holdingbolagets intäkter och kostnader och
andra poster som inte är direkt hänförliga till
rörelsesegmenten.
Koncernen upplyser inte om tillgångar och
skulder hänförliga till olika segment då dessa
inte följs upp i rapporteringen till den högste
verkställande beslutsfattaren.
I segmenten Fjärrvärme och Biomassa finns i
all väsentlighet bara externa intäkter. Interna
leveranser av biomassa är begränsad.
Huvuddelen av de eliminerade intäkterna som
uppgick till ca 37 MSEK är relaterad till interna
avgifter i två anläggningar. Dessutom är
managementarvode debiterat i segment
”Övrigt” och eliminerat.
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Av de totala intäkterna genereras 678 MSEK i
Sverige,
vilket
motsvarar
80%
av
bruttoomsättning före elimineringar. 15% av
omsättningen genereras i Norge och 5% i
Polen.
Ingen kund står för mer än 10% av de totala
intäkterna.
Nedanstående tabeller visar fördelningen av
koncernens goodwill, andra immateriella
tillgångar
samt
materiella
anläggningstillgångar per land:
Goodwill
Sverige
Norge
Övriga
Totalt

Övriga immateriella tillgångar
Sverige
Norge
Övriga
Totalt

34 398
‐
‐
34 398

114 120
12 359
113
126 592

Materiella anläggningstillgångar
Sverige
2 980 107
Norge
224 673
Övriga
82 457
Totalt
3 287 237

Omsättning per segment

MSEK

2014

2013

561
252
39
‐61
791

93
127
37
‐11
246

2014

2013

156
‐4
‐93
‐1
57

‐6
‐3
22
0
13

2014

2013

229
49
4
0
283

36
17
50
0
103

MSEK

2014

2013

Fjärrvärme
Biomassa
Övrigt
Elimineringar
Total EBIT

‐74
‐53
‐98
‐1
‐226

‐42
‐20
‐28
0
‐90

Fjärrvärme
Biomassa
Övrigt
Elimineringar
Total omsättning
EBITDA per segment

MSEK
Fjärrvärme
Biomassa
Övrigt
Elimineringar
Total EBITDA
Avskrivningar per segment

MSEK
Fjärrvärme
Biomassa
Övrigt
Elimineringar
Total avskrivningar och nedskrivningar
EBIT per segment
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Avstämning av årets resultat på koncernnivå

Avstämmning av årets resultat på koncernnivå
MSEK
EBIT
Finansnetto
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2014
‐226
‐158
‐48
‐432

Not 7: Råvaror och handelsvaror
2014
263 883
38 444
36 363
6 218
344 908

2013
30 617
‐
35 694
3 359
69 670

2014
88 202
78 342
42 815
15 627
8 370
3 431
44 757
281 544

2013
12 486
63 979
7 664
3 419
5 007
933
13 816
107 304

Arvode till revisorer ‐ KPMG:
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Totalt

2014
3 710
108
‐
2 179
5 997

2013
842
‐
‐
1 430
2 272

Arvode till revisorer – Ernst &Young:
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Totalt

2014
294
234
‐
‐
528

2013
‐
‐
‐
‐
‐

Råvaror
Färdiga varor
Transportkostnader
Övriga varukostnader
Summa varukostnader

Not 8: Övriga externa kostnader

Konsultarvoden och inhyrning av personal
Hyreskostnader / leasing
Reparations‐ och underhållskostnader
Energikostnader
Försäkringar
IT kostnader
Övrigt
Summa övriga rörelsekostnader
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2013
‐90
‐39
11
‐118

Not 9: Övriga rörelseintäkter

Projektintäkter
Transaktionsintäkter
Summa övriga rörelseintäkter

2014
11 311
‐
11 311

2013
26 430
23 116
49 546

Not 10: Anställda och personalkostnader
Medelantal anställda:
2014
Medelantal
anställda
Moderbolaget:
Sverige
Dotterbolag:
Sverige
Norge
Polen
Schweiz
Italien
Koncernen totalt

Varav
kvinnor

2013
Medelantal
anställda

Varav
kvinnor

2

‐

‐

‐

99
30
39
8
2
180

20
4
6
1
2
33

19
34
‐
8
‐
61

4
4
‐
1
‐
9

Könsfördelning i moderföretaget och koncernen för styrelseledamöter samt verkställande direktör
och övriga ledande befattningshavare:

Styrelseledamöter
Verkställande direktör och övriga
ledande befattningshavare
Koncernen totalt

2014
Antal på
balansdagen
4
1
5

Varav
kvinnor
‐
‐
‐

2013
Antal på
balansdagen
1

Varav
kvinnor
‐

1
2

Löner och andra ersättningar, pensionskostnader samt sociala kostnader totalt för koncernen:

Löner och andra ersättningar
Pensionskostnader
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader
Summa
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2014
80 550
7 329
18 456
1 256
107 591

2013
45 587
903
8 143
1 903
56 536

‐
‐

Löner och andra ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare samt övriga anställda:
2014
Löner och
andra
ersättningar
(varav tantiem)
Moderbolaget:
Styrelse och ledande befattningshavare
Övriga anställda
Moderbolaget totalt
Dotterbolagen:
Styrelse och ledande befattningshavare
Övriga anställda
Dotterbolagen totalt
Koncernen totalt

Sociala
kostnader
(varav
pensionskostnader)

2013
Löner och
andra
ersättningar
(varav tantiem)

Sociala
kostnader
(varav
pensionskostnader)

2 179 (1 000)
76
2 255

833 (147)
24
857

‐
‐
‐

‐
‐
‐

6 330
71 965
78 295
80 550

671
16 928
17 599
18 456

14 122
31 465
45 587
45 587

1 497
6 646
8 143
8 143

Principer för ersättningar
Koncernens verkställande direktör har en
grundlön på 3 MSEK. Det finns inga fasta
bonussystem, men en diskretionär bonus kan
beslutas av styrelsen och löper vanligtvis över
en treårig utbetalningstid. Ordförande och
vice ordförande är anställda i BE Bio Energy
Group AG, det ultimata moderbolaget. De
övriga ledande befattningshavarna har en
ersättningsnivå mellan 1,5‐2 MSEK i grundlön.
De ingår i samma diskretionära bonusordning
som verkställande direktören.
Koncernen beviljade bonusar till vissa
anställda under 2014 i samband med
koncernens två framgångsrika rörekseförvärv
och finansieringen av dessa. Det totala
bonusbeloppet uppgick till 7,8 MSEK och
fördelades mellan 8 anställda. Bland dessa
anställda ingick även den verkställande
direktören
och
övriga
ledande
befattningshavare enligt tabellen nedan.
Hela bonusbeloppet kostnadsfördes under
2014. En tredjedel av detta belopp
utbetalades i december 2014, medan två
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tredjedelar har reserverats och ingår bland
övriga kortfristiga skulder per den 31
december 2015. I tabellen nedan redovisas
det kostnadsförda beloppet.
Nästa utbetalning motsvarande en tredjedel
av det totala bonusbeloppet kommer att
betalas ut i december 2015, under
förutsättning att har kvar sin anställning inom
koncernen vid den tidpunkten. Den sista
tredjedelen kommer att betalas ut i december
2016 enligt samma princip.
Förutom ovanstående, hade de två ledande
befattningshavarna dessutom ett separat
bonusavtal för 2014, som visas i nedanstående
tabell.
Totala ännu ej utbetalda bonusar uppgår för
koncernen till 5,2 MSEK per den 31 december
2015 och ingår som upplupna kostnader bland
övriga kortfristiga skulder, Koncernen har inga
ytterligare överenskommelser om bonusar
eller skyldigheter gentemot befintliga eller
tidigare anställda utöver bonusbeloppen som
beskrivs ovan.

Pensioner

Uppsägningstider och avgångsvederlag

Det finns inga förmånsbestämda
pensionsplaner i koncernen, varken för
befintliga eller för tidigare anställda. Alla
medarbetare inkl. koncernens ledande
befattningshavare har avgiftsbestämda
pensionsplaner.

Uppsägningstid för alla ledande
befattningshavare ligger mellan tre och sex
månader. Inga kontraktsmässiga
avgångsvederlag är fastställda, förutom för
verkställande direktören som har ett
avgångsvederlag motsvarande sex
månadslöner.

I nedanstående tabell redogörs för ersättningar till ledande befattningshavare:

2014
Styrelsen
Martinus Brandal
(ordförande)
Ola Ström (vice ordförande)
Jonathan Finn
Erik Lynne
Verkställande direktör
Anders Pettersson
Övriga ledande befattnings‐
havare (2 personer)
Summa
varav moderföretaget
varav dotterföretagen

2013
Styrelsen
Martinus Brandal
(ordförande)
Ola Ström (vice ordförande)
Morten Kleven
Erik Lynne
Övriga ledande befattnings‐
havare (2 personer)
Summa
varav moderföretaget
varav dotterföretagen
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Styrelse‐
arvode

Grundlön

Bonus

Förmåner

Pensions‐
kostnader

Summa

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
1 832

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
8

‐
‐
‐
5

‐
‐
‐
1 845

‐

1 190

1 000

361

147

2 698

‐
‐
‐
‐

4 498
7 520
1 190
6 330

3 667
4 667
1 000
3 667

81
450
361
89

42
194
147
47

8 288
12 831
2 698
10 133

Styrelse‐
arvode

Grundlön

Bonus

Förmåner

Pensions‐
kostnader

Summa

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
5 337

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
17

‐
‐
‐
20

‐
‐
‐
5 373

‐
‐
‐
‐

2 770
8 107
‐
8 107

6 015
6 014
‐
6 014

162
179
‐
179

41
61
‐
61

8 989
14 362
‐
14 362

Not 11: Transaktioner med närstående parter
Närstående bolag i koncernen

Solør Bioenergi Infrastruktur Group

BE Bio Energy Group AG

Solør Bioenergi AG
BE Bio Energy Group AS
BE Bio Energy Group II AS
Renewable Energy Solutions AG
Resag Norway

Ägarandel Relation
Inte längre närstående, koncernen såldes till externa
ägare 1 juli 2013. Därför har resultatposter för 6 månader
0%
under 2013 inkluderats under tiden bolaget var
närstående. Koncernen ägdes tidigare av delvis samma
ägare som BE Bio Energy Group AG.
Ultimat koncernmoderbolag som innehar 66,31% and
0%
aktierna och rösterna i Solör Bioenergi Holding AB.
Dotterbolag men inte konsoliderat pga begränsad
verksamhet i 2014 och att bolaget har bara transaktioner
med moderbolaget vilket betyder att koncernens
100%
resultaträkning är oförändrad
0%
Systerföretag
Dotterbolag men inte konsoliderat pga begränsad
0%
verksamhet i 2014
0%
Delvis samma ägande som för koncernmoderbolag
0%
Norsk filial till Renewable Energy Solutions AG

Det fanns inga transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning under 2014 och 2013. Inga
säkerheter har ställts ut av koncernen till förmån för närstående parter.
Transaktioner med närstående parter:
Koncernen har genomfört olika transaktioner med närstående parter. Alla transaktioner genomförs
som en del av den ordinarie verksamheten och till marknadsmässiga villkor, d v s direkta utgifter och
utlägg utan påslag. Se specifikation nedan.

2014

Försäljning
av varor/
tjänster

Inköp av varor/
tjänster

Skuld på balans‐
dagen

3 626
‐
208
‐
3 834

65 866
10 978
‐
‐
76 844

4 597
2 987
‐
‐
7 584

Närstående bolag
BE Bio Energy Group AG1
Solör Bioenergi AG2
Renewable Energy Solutions AG Norway
BE Bio Energy Group II AS
Summa
2014
Närstående bolag
BE Bio Energy Group AG
Solör Bioenergi AG
BE Energy Group II AS
Renewable Energy Solutions AG
Summa
¹ Inköp avser köp av tjänster i samband med
framförallt finanseringsaktiviteter under 2014 och
inkluderar bonusar. Bonusar är hänförliga till 4
lyckade projekt under 2014. Detta är köp av Rindi
Energi AB och E.ON/VASS, inhämtning av nytt eget
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Räntor

Fordran på
balansdagen

14 946
‐
‐
‐
14 946

268 557
250
2 418
5 033
276 258

kapital samt obligationspengar för att finansiera de
två uppköpen. I beloppet ingår ersättning för
styrelsens ordförande och styrelsens vice
ordförande med vardera 14 980 TSEK, varav
grundlön 8 988 TSEK och bonus 5 992 TSEK.

² Inköp avser köp av tjänster för anställda i Solör
Bioenergi AG som jobbar 100% för koncernen och
inkluderar bonusar.

Försäljning av
varor/ tjänster

Inköp av varor/
tjänster

Närstående bolag
Solør Bioenergi Infrastruktur Group1
BE Bio Energy Group AG2
BE Bio Energy Group AB3
Renewable Energy Solutions AG
Summa

18 102
2 499
‐
607
21 208

30 081
26 623
‐

2013

Räntor

Närstående bolag
Solør Bioenergi Infrastruktur Group
BE Bio Energy Group AG
BE Bio Energy Group AB
Summa

3 501
4 173
5 632
13 306

2013

¹ Försäljning är hänförlig till försäljning av tjänster
kopplat till avyttring av Solør Bioenergi
Infrastruktur Group den 30 juni 2013. Inköp avser
hyra av lokaler fram till den 30 juni 2013.
² Försäljning är hänförlig till overheadkostnader I
Norge för anställda I BE Bio Energy Group AG.
Inköp avser konsulttjänster och en interim VD.

Skuld på balans‐
dagen

‐
4 052
4 052

56 704

Fordran på
balansdagen

216 106
1 052
217 158

3

Ingående balans per den 1 januari 2014 är rättad
för avgifter som fakturerats från Solør Bioenergi
Holding AS till Solör Bioenergi Holding AB med 75
550 TSEK. För mer information se koncernens not
23.

Not 12: Finansiella poster
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

2014
22 255
2 039
24 294

2013
21 552
3 129
24 681

2014
78 225
9 572
58 836
35 503
182 136

2013
49 564
1 851
1 291
17 527
70 233

Finansiella kostnader
Räntekostnader obligationslån
Räntekostnader finansiell leasing
Övriga räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

Finansnetto uppgår till ‐157 842, varav –141 590 avser erlagd ränta (2013: ‐57 206).
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Not 13: Skatt
Specifikation av väsentliga komponenter ingående i årets skattekostnad:

Aktuell skatt:
Periodens skattekostnad (intäkt)
Justeringar av skatt hänförlig till tidigare perioder
Summa periodens aktuella skattekostnad (intäkt)

2014

2013

‐746
460
‐286

‐20
‐
‐20

Uppskjuten skatt:
Förändring av temporära skillnader
Ändrad bedömning/omvärdering av uppskjuten
skattefordran/skatteskuld
Summa periodens uppskjutna skattekostnad (intäkt)

‐32 104

10 844

‐15 856
‐47 960

‐
10 844

Summa skattekostnad (intäkt)

‐48 246

10 824

Ingen uppskjuten skatteintäkt eller uppskjuten skattekostnad har redovisats i övrigt totalresultat eller
direkt i eget kapital.

Avstämning av årets effektiva skatt:

Resultat före skatt
Skatt baserat på moderföretagets skattesats (22%)
Effekt av utländska skattesatser
Ej avdragsgilla kostnader (permanenta skillnader)
Icke skattepliktiga intäkter (permanenta skillnader)
Effekt av oredovisat skattevärde i skattemässiga
underskottsavdrag
Övrigt
Summa skattekostnad (intäkt)

62

2014
‐383 100
84 282
16 902
‐10 338
78
‐138 859
‐311
‐48 246

Specifikation av uppskjuten skatteskuld:

Materiella anläggningstillgångar (inklusive
överavskrivningar)
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga obeskattade reserver
(periodiseringsfond)
Övriga temporära skillnader
Redovisade skattemässiga
underskottsavdrag
Summa netto uppskjuten skatteskuld

2014
Sverige

2014
Norge

2014
Totalt

2013
Sverige

2013
Norge

2013
Totalt

‐476 295
‐24 088

‐38 892

‐515 187
‐24 088

‐16 306
‐26 027

‐40 106

‐56 412
‐26 027

‐3 775

‐3 041
‐187

‐678

‐3 041
‐865

29 078
‐474 533

39 570
‐

68 649
‐474 533

Varav uppskjuten skattefordran
Varav uppskjuten skatteskuld

I tillägg till den uppskjutna skattekostnaden
för perioden, är koncernens ökning av netto
uppskjuten skatteskuld med 442 MSEK (33
MSEK i början av året till 475 MNOK vid
årsskiftet), främst hänförlig till rörelseförvärv,
392 MSEK (se koncernens not 5) och
valutaeffekter.
På grund av osäkerheten i koncernens
skattemässiga
förmågan
att
utnyttja
förlustavdrag inom en överskådlig framtid, har
inte
uppskjutna
skattefordringar
för
skattemässiga motsvarande 630 MSEK inte
redovisats i koncernens rapport över finansiell
ställning.
Oredovisade
skattemässiga
underskottsavdrag för året är hänförliga till
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3 533
‐478 066
‐474 533

‐46 108

‐1 884

‐3 775
‐1 884

55 595
13 605

55 595
‐32 503
13 605
‐46 108
‐32 503

den svenska verksamheten motsvarande 355
MSEK (‐) och den norska verksamheten
motsvarande 275 MSEK (203), vilket ger en
uppskjuten skatteeffekt om 78 MSEK
respektive 74 MSEK. Det finns ingen
begränsning i tid för att använda
skattemässiga underskottsavdrag i Sverige och
Norge mot skattepliktiga överskott i
framtiden.
I huvudsak har merparten av de skattemässiga
underskottsavdragen i Sverige tillkommit
genom förvärvet av Rindi Energi koncernen
under 2014 och som har uppstått under
tidigare räkenskapsår före förvärvet.

Not 14: Immateriella anläggningstillgångar

Patent och licenser och
internt utvecklad
programvara

Goodwill

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 2014‐01‐01
Inköp
Inköp genom rörelseförvärv
Valutakursdifferenser
Utgående balans 2014‐12‐31

182 878
4 460
1 196
‐2 000
186 534

36 695
‐
2
36 697

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans 2014‐01‐01
Avskrivningar
Valutakursdifferenser
Utgående balans 2014‐12‐31

‐41 151
‐19 396
605
‐59 942

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐2 299
‐2 299

126 592

34 398

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående balans 2014‐01‐01
Nedskrivningar
Utgående balans 2014‐12‐31
Redovisat värde 2014‐12‐31

Balanserade patent och licenser avser primärt övervärden i samband med förvärv Solör Bioenergi
Recycling AB.
Nyttjandeperioder för immateriella anläggningstillgångar bedöms vara mellan 5 och 10 år.
Avskrivning sker linjärt.
Goodwill skrivs inte av utan testas årligen för nedskrivningsbehov. Nedskrivningsprövning av goodwill
är närmare beskriven i koncernens not 17A.
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Not 15: Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och
mark

Energicentraler,
maskiner och
teknisk
utrustning

Övrig
utrustning och
inventarier

Pågående
arbeten

5 221
24 238
435 564
‐
‐38 140
301
427 184

564 661
14 287
2 490 699
‐5 916
122 353
‐3 615
3 182 469

52 540
6 611
1 937
‐
3 368
‐466
63 990

81 728
29 807
28 172
‐88
‐87 581
8
52 046

‐150
‐6 947
0
‐55
‐7 152

‐154 614
‐127 372
564
3 729
‐277 693

‐9 304
‐3 856
‐
221
‐12 939

‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐21 160

‐

‐

‐
‐
‐

‐109 130
4 948
‐125 342

‐16 006
679
‐15 327

‐
‐
‐

420 032

2 779 434

35 724

52 046

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 2014‐01‐01
Inköp
Inköp genom rörelseförvärv
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Valutakursdifferenser
Utgående balans 2014‐12‐31
Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans 2014‐01‐01
Avskrivningar
Försäljning/utrangering
Valutakursdifferenser
Utgående balans 2014‐12‐31
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående balans 2014‐01‐01
Nedskrivningar/reversering av
nedskrivningar
Valutakursdifferenser
Utgående balans 2014‐12‐31
Redovisat värde 2014‐12‐31

Materiella anläggningstillgångar skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden enligt följande:
• Byggnader 10‐30 år
• Distributionsrör 60‐75 år
• Kvarnlinjer 3‐30 år
• Maskiner och teknisk utrustning 3‐50 år
• Övriga inventarier 3‐10 år

Pågående arbeten avser pågående projekt
inom koncernen. Koncernens projektutgifter
balanseras eller kostnadsförs beroende på
graden av sannolikhet relaterad till framtida
ekonomiska fördelar. Utgifterna inkluderar
både externt inköpta tjänster samt interna
direkta och indirekta lönekostnader samt
lönerelaterade omkostnader.
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Finansiell leasingutrustning:
Det redovisade värdet på materiella
anläggningstillgångar som innehas under
finansiella leasingavtal uppgår till 114 869
TSEK (19 655), se även not 16 avseende
koncernens leasingförpliktelser. Hela beloppet
är hänförligt till energicentraler, maskiner och
teknisk utrustning. Koncernen har inte och har
inte ingått några åtaganden för nya
investeringar
i
materiella
anläggningstillgångar.

Not 16: Leasingavtal
Koncernen som leasetagare ‐ finansiell
leasing
Koncernens
tillgångar
leasade
under
leasingavtal som klassificerats som finansiella
inkluderar energicentraler, maskiner och

teknisk
utrustning.
I
tillägg
till
leasingpremierna har koncernen förpliktelser
relaterade till underhåll, försäkring och
fastighetsskatter. Avtalstiden varierar upp till
25 år där vissa avtal har förlängningsklausuler.

Finansiella leasingförpliktelser förfaller till betalning enligt tabellen nedan:

Framtida minimileaseavgifter
Belopp som avser ränta
Nuvärde av framtida
minimileaseavgifter

< 1 år
20 723
‐8 973

1 till 5 år
58 489
‐31 472

> 5 år
205 870
‐76 383

Totalt
285 082
‐116 828

11 750

27 017

129 487

168 254

Koncernen som leasetagare ‐ operationella
leasingavtal
Koncernen har ingått ett flertal operationella
leasingavtal för anläggningstillgångar. De
flesta avtal innehåller en förlängningsoption.
Operationella leasingkostnader uppgick under
2014 till 78 242 TSEK (73 358). De flesta

operationella leasingavtal avser fastigheter
och infrastrukturtillgångar som leasas från
externa parter. Detta är också anledningen till
den långa leasingperioden.

Framtida minimileaseavgifter för icke uppsägningsbara leasingkontrakt förfaller enligt följande tabell:

Framtida minimileaseavgifter

< 1 år
73 985

Under perioden 2007 till 2012 ingick koncernen ett
antal operationella leasingavtal (hyrresavtal) med
Solør Bioenergi Eiendom AS (SBE, leasegivare), ett
bolag som under denna period ägdes av vissa men
inte alla av de slutliga ägarna till BE Bio Energy
Group AG (BEGAG) och med en annan ägarstruktur
Se
mellan
dessa
aktieägare.
Förvaltningsberättelsen för ytterligare information
under avsnittet Nordic Bioenergy Infrastruktur AS
(NBI).
Av de nominella minimileaseavgifterna om
2
009 MSEK som visas i tabellen ovan, avser
huvuddelen leasingavgifter relaterade till dessa
hyresavtal. Leasingavtalen omfattar främst mark
och byggnader, samt infrastruktur‐anläggningar
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1 till 5 år
301 826

> 5 år
1 632 862

Totalt
2 008 673

(fjärrvärmeledningar). I huvudsak omfattade
leasingavtalen en hyrestid om 25 år (varav 21 år
återstår per balansdagen). Koncernen har en
option, men ingen skyldighet, att förlänga
hyresavtalen tre gånger, för 10 år per förlängning,
på samma villkor som för den inledande
leasingperioden i termer av hyresbeloppet, hyran i
den första förlängningsperioden börjar på
hyresnivå år 25 plus indexering enligt
avtalsinflationen och så vidare. Leasingpremierna
var marknadsbaserade vid tidpunkten för avtalets
ingående och justeras årligen med 100% av det
norska konsumentprisindexet (KPI), men med ett
minimum om 2,25% per år. Tabellen ovan
förutsätter 2,25% nominell ökning per år. Avtalen
återspeglade marknadspriserna vid tidpunkten av

hyresavtalets ingående, och med en KPI justering
om 100% med ett golv på 2,25% per år, är det avtal
som antas vara på marknadsmässiga villkor under
hela avtalsperioden, inklusive optionsperioderna,
eftersom det skulle vara svårt att argumentera
med mer passande jämförelse för långsiktig
marknadsutveckling än norska KPI för dessa
tillgångar. Med en fortsatt full KPI‐indexering,
beaktat golv om minimum 2,25%, antas inte
optionsperioderna innehålla några gynnsamma
villkor för leasetagaren efter att den ursprungliga
hyrestiden går ut.
År 2013 såldes leasegivaren till en oberoende
tredje part. Koncernen äger eller kontrollerar inga
aktier, rösträtter eller optioner hos leasegivaren,
eller tillgångar som ägs av leasegivaren, och har
aldrig ägt eller kontrollerat sådana aktier,
rösträtter eller optioner. Det finns inget
närståendeförhållande mellan köparen eller
leasegivaren å ena sidan och koncernen och
säljaren å andra sidan.
Köparen har ingått flera avtal med säljarna,
inklusive prissänkningar om Solör Bioenergi
koncernen inom en period om 10 år bryter mot
leasingavtalen. Koncernen ville dessutom säkra sig
en förköpsrätt i denna process i det fall köparen
skulle vilja sälja hyresvärden till en extern part och
koncernen accepterade också att köparen kunde
sälja leasegivaren till koncernen inom en 10 års
period för en köpeskilling som motsvarar den
ursprungliga köpeskillingen plus 1% per år. Alla
avtal i denna affär är kopplade till varandra och
strukturerade på ett sätt som gör att koncernen
inte har någon förpliktelse att köpa hyresvärden till
ovan nämnd köpeskilling. Dessutom blev
marknadsvärdet av de kopplade avtalen uppskattat
till noll för koncernen av en oberoende tredje part.
På grund av de kopplingar mellan olika element i
avtalet, kunde inget enskilt finansiellt instrument
identifieras som skulle redovisas i koncernens
bokslut. Dessutom uppgick det totala värdet av alla
kontraktsdelar ändå till noll. Transaktionen var
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hanterad i enlighet med 3‐8 §§ norska
aktiebolagslagen för alla närstående parter
involverade.
Under hösten 2014 beslutade styrelsen i NBI att
fusionera in Solør Bioenergi Infrastruktur Holding
AS (SBIH) i NBI. Fusionen slutfördes i december
2014. Resultatet av fusionen var tvåfaldig; aktierna
i vilka säljarna hade ett löfte / säkerhet var borta
och säljarens kredit blev ett lån utan säkerhet.
Vidare var själva objektet i optionsavtalet, aktierna
i SBIH, också borta. En sådan fusion var av
uppenbara skäl strängt förbjuden i det avtal som
undertecknades den 30 juni 2013. Fusionen
skapade en juridiskt komplicerad situation. NBI,
säljarna och Solør Bioenergi Holding AS (SBH) har
under det andra kvartalet 2015 nått en
överenskommelse i form av en avsiktsförklaring
om hur man ska rätta till situationen som
orsakades av NBI. Avsiktsförklaringen är föremål
för att få till stånd nya ändrade och undertecknade
avtal som dessutom är föremål för godkännande
av extra bolagsstämmor i Solør Bioenergi Holding
AS samt i Solör Bioenergi Holding AB för att bli
giltiga. Under alla omständigheter är koncernen
och kommer att förbli en leasetagare eller
hyresgäst, som kommer att leasa (hyra) dessa
tillgångar under samma hyresavtal som tidigare.
Det har inte skett några förändringar i hyresavtalen
på grund av den senaste incidenten.
Vid tidpunkten för avgivandet av denna
årsredovisning finns det därför ingen ny
överenskommelse på plats som behöver bedömas
för koncernens räkenskaper 2014. Styrelsen känner
inte till några frågor som är viktiga för att bedöma
företagets ställning och resultat och som inte
återspeglas i de finansiella rapporterna och noter i
samband med denna händelse efter balansdagen.

Not 17A: Nedskrivningstest av goodwill
Goodwill i koncernen uppgår per 2014‐12‐31 till
34 398 TSEK och är främst hänförlig till förvärvet av
Solör Bioenergi Recycling AB som genomfördes
under 2011. Solör Bioenergi Recycling AB anses
vara en separat kassagenererande enhet (KGE) i
koncernen och testas därför enligt IAS 36 årligen
för nedskrivningsbehov. Även KGE Charlottenberg
och Brumunnddal har tilldelats goodwill.
För prövning av nedskrivningsbehov, har goodwill
allokerats till koncernens KGEer enligt följande:
Redovisat värde av
goodwill:
Solør Bioenergi Brumunddal
Solör Bioenergi
Charlottenberg
Solör Bioenergi Recycling
Totalt

UB
2014
‐

UB
2013
2 442

10 594
23 804
34 398

10 649
23 604
36 695

Nedskrivningsprövning har gjorts på företagen
Solör Bioenergi Recycling AB och Solör Bioenergi
Charlottenberg AB. Värderingen gjordes per 2014‐
12‐31. Tillsammans med nedskrivningstestet för
materiella
anläggningstillgångar
för
KGE
Brumunddal
identifierades
även
ett
nedskrivningsbehov för den tilldelade goodwillen.
Se koncernens not 17B för mer information.

man ser en stark efterfrågan på företagets
produkter och tjänster kombinerat med den
kassagenererande
enhetens
nuvarande
marknadsposition. Dessutom ökade priserna till
kunderna betydligt under 2014 för den
kassagenererande enheten.
På grund av de senaste årens kostnadsutveckling
på den marknad där koncernen är verksam har en
viss kostnadsökning av direkta kostnader för
produktion och transport beaktats då det är en
väsentlig del av anskaffningskostnaden för råvaror.
Rörelse‐marginalerna förväntas vara stabila.
Vad gäller anläggningstillgångar och produktions‐
kapacitet är det ledningens bedömning att
nuvarande produktionsanläggningar har den
kapacitet som krävs för att bedriva verksamhet i
enlighet med budget och ger även möjlighet till
expansion vid ökad efterfrågan. Efter prognosen på
sex år har tillväxttakten uppskattats till 2,5% i
nettokassaflöden.
Den räntesats som används för diskontering av
kassaflöden är 7,4% efter skatt. För detaljer kring
räntesatsen för diskontering se koncernens not
17B.
Kassagenererande enhet Solör Bioenergi
Charlottenberg AB

Återvinningsvärdet fastställs utifrån en bedömning
av nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet beräknas
genom diskontering av förväntade framtida
kassaflöden efter skatt, diskonterat med en
räntesats som beaktar löptid och risk.
Kassagenererande enhet Solör Bioenergi
Recycling AB
Prognoserna för kassaflöden baseras på budget
som godkänts av ledningen för de första sex åren.
Framtida kassaflöden har baserats på historiska
siffror för Solör Bioenergi Recycling AB beaktat att
det finns en förväntan om en viss tillväxt på
marknadsandelar och priser. Ledningen har en
förväntan om en årlig volymtillväxt på cirka 2,5%
under de kommande sex åren. Denna ökning
förväntas öka rörelseresultatet tillsammans med
ett kostnadsoptimeringsprogram. Ledningens
uppfatt‐ning är att det är en rimlig bedömning då
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Prognoserna för kassaflöden baseras på budget
som godkänts av ledningen för de första sex åren.
De detaljerade prognoserna är därefter
extrapolerade över nyttjandeperioden av denna
typ av tillgångar med lång livslängd. Detta
resulterar för Charlottenberg i en prognosperiod
fram till 2050. Framtida kassaflöden har baserats
på historiska siffror för Solör Bioenergi
Charlottenberg AB beaktat att det finns en måttlig
förväntan om en viss tillväxt på levererade GWh
och av priserna på den fjärrvärmeservice som
levereras. Ledningens uppfattning är att det är en
rimlig bedömning då man ser en stark efterfrågan
på företagets produkter.
På grund av de senaste årens kostnadsutveckling
på den marknad där koncernen är verksam har en
viss kostnadsökning för produktion och inte minst
råmaterial beaktats, eftersom det är en viktig del

av
produktionsprocessen.
Bränsleråvarukostnaderna väntas dock öka i en
lägre
takt
jämfört
med
kundpriserna.
Rörelsemarginalerna förväntas därför öka något
under de närmaste åren.
Vad gäller
anläggningstillgångar och produktions‐kapacitet är
det ledningens bedömning att nuvarande
produktionsanläggningar har den kapacitet som
krävs för att bedriva verksamhet i enlighet med
budget och ger även möjlighet till expansion vid
ökad efterfrågan.
Kundpriser förväntas öka med 3,5% under
budgetperioden och därefter följa den övre
kvartilen i marknaden.
Efter
prognosperioden
har
tillväxttakten
uppskattats till 2,5% i nettokassaflöden, vilket
återspeglar
marknaden
enligt
koncernens
erfarenhet.

Den räntesats som används för diskontering av
kassaflöden är 7,4%. För detaljer kring räntesatsen
för diskontering se koncernens not 17B.

Känslighet
Det har utförts känslighetsanalys för båda
kassagenererande enheterna. För KGE Recycling
uppgår headroom till mer än 100 MSEK. Därför
medför inte en resonabel möjlig förändring i viktiga
antaganden nedskrivningsbehov och koncernen
lämnar därmed inte ytterligare tilläggsupplysningar
om känslighetsanalysen. För KGE Charlottenberg
är headroom mer knapp (drygt 4 MSEK) och nedan
redogörs för möjliga förändringar som kan komma
att medföra nedskrivning:

Förändring i
WACC

Nuvarande använt antagande
WACC = 7,4%

Antagande om nedskrivning
WACC på 7,82% leder till
headroom på 0 SEK

Temperatur

Normaliserad volym

3% konstant volymnedgång
leder till headroom på 0 SEK

Prisökningstakt

Kundrislista i övre kvartil

Fastprisökning på 3,1% under
planeringsperioden, något
under marknadsgenomsnitt,
leder till headroom på 0 SEK

Denna känslighetsanalys omfattar både goodwill
och materiella anläggningstillgångar. Därför skulle
en nedskrivning som överstiger redovisat värde av
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goodwill även innebära en nedskrivning på
materiella anläggningstillgångar.

Not 17B: Nedskrivningstest av materiella
anläggningstillgångar
Bakgrund
Koncernen har gjort bedömningen att det kan
finnas indikationer på nedskrivningsbehov på
flera av koncernens energianläggningar där
det inte finns goodwill kopplat till
anläggningen. I den här noten sammanställs
den nedskrivningsprövning som har gjorts för
dessa KGEer.
Återvinningsvärdet är för samtliga KGEer
baserat på nyttjandevärde. Förutom för Ren

KGE
Kirkenaer kraftvärmeverk
Brikettanläggning
Vigrestad
Grødaland
Brumunddal energicentral
Rena energicentral
Haslemoen energicentral
Summa

och Brumunddal, där återvinningsvärdet
beräknats som det verkliga värdet minskat
med försäljningskostnader. Nyttjandevärdet
beräknas genom diskontering av förväntade
framtida kassaflöden.
Sammanställning
Tabellerna sammanfattar resultaten av de
testade kassagenererande enheterna. Se även
koncernens
not
15
för
materiella
anläggningstillgångar.

Redovisat värde
efter nedskrivning
per 2014‐12‐31
82 020
32 800
41 288
33 991
11 117
21 120
‐
222 336

Återvinnings‐
värde
110 391
139 836
47 863
34 236
10 964
21 120
‐
364 410

Nedskrivning
‐
‐
‐
‐
90 316
18 498
16 322
125 136

Samtliga nedskrivningar ovan är hänförliga till segment Fjärrvärme.
Väsentliga antaganden
Tabellen
nedan
visar
de
viktigaste
antagandena
vid
beräkning
av
återvinningsvärdet; försäljningsökning och

KGE
Kirkenaer kraftvärmeverk
Brikettanläggning
Vigrestad
Grødaland
Brumunddal energicentral
Rena energicentral
Haslemoen energicentral
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diskonteringsränta (WACC). Dessutom visas
tillväxttakten i slutet av prognosperioden. Se
mer om bakgrunden till detta nedan.

Diskonterings‐ Diskonterings‐
ränta efter
ränta före
skatt
skatt
7,4%
8,9%
7,4%
8,9%
7,4%
8,8%
7,4%
8,5%
7,4%
7,4%
7,4%
7,4%
7,4%
7,4%

Budget och
prognosperiod
20 år
20 år
24 år
24 år
15 år
8 år
6 år

Tillväxttakt i slutet
av prognosperioden
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
2,5%

Prognosperioden för nedskrivningstesten är
längre än 5 år på grund av de underliggande
tillgångarnas långsiktiga karaktär, kombinerat
med en fast kundbas och tillförlitliga
uppskattningar för både framtida kundpriser och
råvarukostnaden i koncernens affärsområden.

Därför väljer koncernen att prognosticera för
än längre period än 5 år. De första 5 åren
budgeteras,
varefter
den
långsiktiga
prognostiseringen sker. Vid upprättande av

dessa prognoser justeras investeringsutgifter
(CAPEX) i modellen efter det att den primära
tillgången är fullt avskriven, därefter uppgår
CAPEX till åtminstone avskrivningar. Detta
leder till en signifikant ökad CAPEX i
efterföljande perioder för att underhålla de
fysiska tillgångarna efter det att de är fullt
avskrivna. För Rena och Brumunddal är
prognosperioden satt till längden av
leveranskontrakten
i
respektive
KGE.

Beskrivning av generella antaganden ‐ WACC
WACC:
WACC beräknas baserat på följande variabler:
Eget kapital / räntebärande skulder: 1 (50:50)
Kapitalkostnad: 10,5%
Kapitalkostnaden
inkluderar
följande
variabler:
Riskfri ränta: 0,9%
Riskpremie: 9,14%
Beta: 1,05
Kostnaden för lånat kapital efter skatt: 4,31%
Kostnaden för lånat kapital efter skatt
inkluderar följande variabler::
Riskfri ränta: 0,9%
Bankens marginal: 5%
Skattesats: 27%
WACC anses avspegla relevanta jämförelsetal
för branschen och ledningens erfarenhet.

Beskrivning av nedskrivningstest ‐
Kirkenær kraftvärmeanläggning

KGE

På KGE Kirkenær, kan tre integrerade delar av
värdekedjan identifieras.
1. Insamling och återvinning av träavfall ‐
detta görs i modellen för Solør Gjenvinning
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(SG)
2. Förbränning av träavfall som tas emot för
energiproduktion ‐ detta görs i modellen för
Solør Energi (SE)
3. Försäljning av energi till interna och externa
kunder ‐ detta görs i modellen för Solør
Fjernvarme (SF)
Samtliga delar måste ses som en KGE eftersom
det finns en stark sammankoppling mellan
avdelningarna.
Gjenvinning
är
en
träavfallsterminal som i princip tar emot och
återvinner allt biobränsle som förbränns i
kraftvärmeverket. Kraftvärmeverket allokeras
till avdelning Energi som sedan enbart säljer el
till externa kunder. All värme som produceras
går sedan till Biobrensel, en annan KGE, och
Fjernvarme. Inom Fjernvarme distribueras
värmen till fjärrvärmenätet och säljs till
externa kunder. Således ser Solär Bioenergi
Holding hela kraftvärme upplägget i Kirkenaer
som en KGE. Detta kan främst hänföras till det
faktum att kassainflöden är inte oberoende av
varandra.
I SG har den gate avgift som erhålls för
hantering av farligt träavfall den största
påverkan på värdet. För SE påverkas
intäkterna av prissättningen för termisk värme
samt i liten utsträckning el. En annan

intäktskälla för SE är den interna gate avgift
från SG för förbränning av träavfall i syfte att
generera förbränningsbaserad omvandling av
träavfall till energi. För SF genereras intäkter
via distribution och försäljning av värme till
interna och externa kunder.
KGE kraftvärmeanläggning CHP har en
budgetperiod om fem år, som sedan följs av
prognosperiod som löper fram till år 2034.

Nedskrivningsprövning av KGE orsakades av
ett lägre resultat under 2014 än
prognostiserat. Nedskrivningsprövningen har
inte visat något nedskrivningsbehov.
Följande antaganden ligger till grund för priset
och volymutvecklingen för respektive enheter
i denna KGE. Pris och volym betraktas som de
främsta drivkrafterna för rörelseresultatet
före avskrivningar (EBITDA):
Fjärrvärme (SF)
Den externa försäljningsvolymen väntas
stabiliseras
på
10
GWh,
medan
torkningsprocessen beräknas producera cirka
20 GWh per år.
Koncernen räknar med högre priser för
fjärrvärme
genom
en
ökning
av
fjärrvärmeindex framgent eftersom priserna
på alternativ uppvärmning kommer att öka
kraftigt i framtiden. Priserna ökar med i
genomsnitt 2,5% över hela budget‐ och
prognosperioden.
Råvarupriserna väntas stiga ytterligare under
de kommande åren, i linje med bolagets
erfarenheter från de senaste åren.
Miljöterminalen (SG)
Ledningen räknar med fortsatt verksamhet
med stora volymer runt omkring 30 000 ton.
Dessutom förväntar koncernen sig att gate‐
avgifter kommer att återgå till tidigare nivåer
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under de kommande åren. Gate avgifterna var
tidigare över 600 NOK/ton, men minskade då
många mindre företag kom in på marknaden.
Koncernen bedömer att det kommer att bli en
konsolideringstrend på marknaden där flera
av de mindre aktörerna försvinner igen. Detta
kan redan ses i dag där koncernen ser
prisnivåer på 550 NOK / ton. Prisutvecklingen
antas ligga över KPI på 7,4% under
budgetperioden
och
4,0%
under
prognosperioden. Den totala tillväxttakten för
gate avgifter ligger följaktligen på 4,9% över
budget‐ och prognosperioden. Denna
tillväxttakt beror på en ”cath‐up” efter
konsolidering av marknaden.
Energicentral (SE)
Företagsledningen anser att utvecklingen
sannolikt kommer att vara relativt oförändrad.
Producerad energi levereras främst internt
och väntas inte variera mycket. De enda
förändringar som planeras avser interna gate
avgifter inom KGEen och till KGE Briketter som
levereras tillsammans med all termisk värme
för torkning.
Beskrivning av nedskrivningstest ‐
Briketter Kirkenær

KGE

Räkenskapsåret 2014 var utmanande för KGE
Briketter beroende på två faktorer. Den sålda
volymen minskade med 10 000 ton på grund
av det faktum att 2014 var det varmaste året
sedan registrering av väderdata började. Detta
påverkade särskilt brikett‐ och pellets
marknaden, eftersom dessa bränslen används
ofta för toppbelastning. Solör räknar med att
komma tillbaka på rätt nivåer 2015.
För brikettanläggningen är det viktigaste
operativa antagandet den framtida prisnivå
per brikett ton. I detta avseende tar Solör
grund i efterfrågeprognoserna för europeiska
trädbränslen och pelletsmarknaden. Speciellt
på grund av den förväntade sameldning av
träbaserade biomassa i länder som Tyskland
och Polen, där en betydande ökning av

efterfrågan
väntas.
Här
kommer
pelletsefterfrågan att vara en drivkraft för
brikettpriser
också,
eftersom
båda
produkterna är i princip desamma; torkad och
pressad ren flis, och därmed perfekt substitut i
sambränningsprocessen.
Denna KGE har en budgetperiod om fem år,
som sedan förlängs med en prognosperiod
som löper fram till 2034, och därefter används
en stadig tillväxttakt.
Baserat på den förväntade marknads‐
utvecklingen, räknar koncernen med en
tillväxttakt på priser om 7,6% fram till 2022.
Efter 2022 växer priserna växer i normal takt
på 2,5%. Den totala tillväxttakten för gate
avgifter följaktligen på 4,7% över budget‐ och
prognosperioden.
Detta i kombination med en förväntad enkel
tillgång till råmaterial och därmed stabila eller
svagt stigande råvarupriser förväntas leda till
en betydande ökning av EBITDA.
Efter installationen av den nya torkenheten,
noterar koncernen en stabil produktion och
väsentligt högre produktionsvolymer än
tidigare. Erfarenheten visar att produktionen
av 3 ton/timme är möjlig utan några problem i
förhållande till 1,5 ton/timme tidigare. Detta
ökar torkanläggningens produktionskapacitet
från 22 000 till 24 000 ton per år.
Bolaget har god tillgång till torr råvara, såsom
sågspån som kan användas i brikettprocessen.
Tillgänglig kapacitet är cirka 10 000 ton.
Brikettpressen har en kapacitet på 5 ton per
timme och är därför inte en begränsning.
Baserat på detta räknar företaget med en
produktion på cirka 30 000 till 33 000 ton
briketter per år. Bolaget planerar att sälja en
stor del av producerad volym som briketter,
både internt och externt.
Nedskrivningsprövning av KGEen orsakades av
ett lägre resultat under 2014 än
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prognostiserat. Nedskrivningsprövningen har
inte visat något nedskrivningsbehov.
Beskrivning av nedskrivningstest ‐
Grødaland

KGE

KGEen i Grødaland producerar industriell ånga
som säljs till externa kunder i området.
Anläggningen använder förorenat träavfall
som bränsle, som samlas in och bearbetas på
KGEen i Vigrestad, som ligger 11 km bort, en
plats som valdes i avsaknad av lämplig mark i
närheten och på grund av begränsat utrymme
på
Grødaland‐anläggningen
och
där
koncernen beslutade att reservera det
begränsade utrymmet för en eventuell
framtida
utbyggnad
av
den
energiproducerande
anläggningen
vid
Grødaland
såsom
förklarats
tidigare.
Grødaland har en stabil försäljningsvolym på
cirka 20 GW. Inga volymökningar planeras i
modellen.
Denna KGE har en budgetperiod på 5 år, som
sedan prognostiseras fram till 2038.
Kundpriset i Grødaland indexeras med en
tillväxttakt på 2,5% som anses rimligt.
Råvarupriserna för Grødaland är till 100%
beroende på leveranser från KGE Vigrestad av
förorenat träavfall. KGE Grødaland erhåller en
gate avgift för förbränning av farligt träavfall
och har därmed ingen väsentlig råvarukostnad
annat än transport. En intern justering
planeras här för 2015 och därefter inga
prisjusteringar.
Nedskrivningsprövning av KGEen orsakades av
ett lägre resultat under 2014 än
prognostiserat. Nedskrivningsprövningen har
inte visat något nedskrivningsbehov.
Beskrivning av nedskrivningstest ‐
Vigrestad

KGE

KGEen i Vigrestad är en miljöterminal som
samlar in och hanterar volym som används i
KGE Grødaland för förbränning. Ungefär 50%

av volymen i Vigrestad säljs till externa
kunder. KGEen tar emot cirka 19 000 ton
träavfall varje år som ligger inom tillståndet.
Ingen ökning av volymerna är planerade.
Intäkterna är beroende på graden av gate
avgifter för varje ton träavfall som tas emot.
Denna KGE har en budgetperiod på fem år,
och sedan en prognosperiod som löper fram
till år 2038.
Prisnivån som budgeteras för 2015 är redan
verifierad av KGEen genom ökade priser för
säsongen 2015. Under budgetperioden, antas
en gate avgift tillväxt på 3,7% för träavfall och
1,5% för förorenat trä. För prognosperioden är
en indexering med en tillväxttakt på 2,5%
planerad för båda, vilket anses skäligt. Den
totala tillväxttakten för gate avgifter är
följaktligen på 2,9% under budget‐ och
prognosperioden.
Råvarukostnaden på Vigrestad drivs av gate
avgifter som KGEen betalar till KGE Grødaland
för förbränning/återvinning av avfallet som de
tar emot. Detta gate avgift kommer att
justeras under 2015 och förblir stabil därefter.
Nedskrivningsprövning av KGEen orsakades av
ett lägre resultat under 2014 än
prognostiserat. Nedskrivningsprövningen har
inte visat något nedskrivningsbehov.
Beskrivning av nedskrivningstest ‐
Brumunddal energicentral

KGE

Energianläggningen i Brumunddal levererar
fjärrvärme och industriånga till kunder i
Brumunddal, Norge.
Nedskrivningsprövningen
av
KGEen
föranleddes av ett lägre resultat 2014 än vad
som var prognostiserat. Ledningen bedömde
därmed att det fanns en risk att de redovisade
värdena kunde ifrågasättas och ville därför
säkerställa dessa.
Det genomförda nedskrivningstestet visade
att det fanns en risk för nedskrivning till följd
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av långa kundkontrakt som inte kan
förhandlas om, vilket leder till ständigt lägre
marginaler än initialt planerat.
Beräkningen av nedskrivningstestet visade på
ett nedskrivningsbehov uppgående till 90
MSEK. Det innebär att det redovisade värdet
för energianläggningen i Brumunddal nu
uppgår till 11 MSEK.
Återvinningsvärdet baseras på verkligt värde
med avdrag för försäljningskostnader. Detta
verkligt värde bedömdes i ett scenario där KGE
avslutar avtalsperioden och därefter säljs helt
till
avtalsmotparten.
Den
beräknade
avyttringspriset
baseras
på
en
kostnadsbaserad
metod.
Metodens
tillvägagångssätt återspeglar det belopp som
skulle krävas för att ersätta servicekapaciteten
av tillgången vid slutet av avtalsperioden.
Huvudindikationen för verkligt värde i denna
metod är det pris som skulle erhållas för
tillgången baserad på kostnaden för en
marknadsaktör att förvärva eller bygga en
motsvarande tillgång för en jämförbar
anläggning, justerat för inkurans i slutet av
avtalsperioden år 2029. Den resulterande
beloppet diskonteras med hjälp av den
beskrivna kalkylräntan. Fram till slutet av
avtalsperioden år 2029, är de budgeterade
negativa kassaflödena också diskonterade
med hjälp av den beskrivna kalkylräntan.
Prognosen fram till år 2029 är baserad på
2014 års utfall och antar inte några
lönsamhetsförbättringar över tiden. Detta
beror på det faktum att KGEen är bunden av
kontraktsvillkor.
Beskrivning av nedskrivningstest ‐ KGE Rena
energicentral
Rena energianläggning levererar fjärrvärme till
Rena Leir, som ägs av Forsvarsbygg (norska
militären). Nedskrivningsprövningen av KGEen
föranleddes av ett lägre resultat 2014 än vad
som var prognostiserat. Ledningen bedömde
därmed att det fanns en risk att de redovisade

värdena kunde ifrågasättas och ville därför
säkerställa dessa.
Nedskrivningstestet
resulterade
i
ett
nedskrivningsbehov
uppgående till 18 MSEK. Det innebär att det
redovisade värdet för energianläggningen i
Rena nu uppgår till 21 MSEK.
Återvinningsvärdet baseras på verkligt värde
med avdrag för försäljningskostnader. Detta
verkligt värde bedömdes i ett scenario där KGE
avslutar avtalsperioden och därefter säljs helt
till
avtalsmotparten.
Den
beräknade
avyttringspriset
baseras
på
en
kostnadsbaserad
metod.
Metodens
tillvägagångssätt återspeglar det belopp som
skulle krävas för att ersätta servicekapaciteten
av tillgången vid slutet av avtalsperioden.
Huvudindikationen för verkligt värde i denna
metod är det pris som skulle erhållas för
tillgången baserad på kostnaden för en
marknadsaktör att förvärva eller bygga en
motsvarande tillgång för en jämförbar
anläggning, justerat för inkurans i slutet av
avtalsperioden år 2022. Den resulterande
beloppet diskonteras med hjälp av den
beskrivna kalkylräntan. Fram till slutet av
avtalsperioden år 2022, är de budgeterade
negativa kassaflödena också diskonterade
med hjälp av den beskrivna kalkylräntan.
Prognosen fram till år 2022 är baserad på
2014 års utfall och antar inte några
lönsamhetsförbättringar över tiden. Detta
beror på det faktum att KGEen är bunden av
kontraktsvillkor.
Beskrivning av nedskrivningstest ‐
Haslemoen energicentral

KGE

Haslemoen energicentral levererar fjärrvärme
till Haslemoen Asylmottak (asylmottagning).
Nedskrivningsprövningen
av
KGEen
föranleddes av ett lägre resultat 2014 än vad
som var prognostiserat. Ledningen bedömde
därmed att det fanns en risk att de redovisade
värdena kunde ifrågasättas och ville därför
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säkerställa dessa.
Nedskrivningstestet
resulterade
i
ett
nedskrivningsbehov
uppgående till 16 MSEK, vilket motsvarade
100% av det redovisade värdet före
nedskrivning.

Känslighetsanalys
Känslighetsanalyserna är baserade utifrån
följande scenarier:
1) Antagande om en WACC om +1% i
framtiden för samtliga KGE.
2) Antagande om högre temperaturer vilka
föranledde till en minskad volym av
fjärrvärmeleveranser med 10% på KGE
Kirkenaer kraftvärmeanläggning och stabila
volymer på denna nivå.
3) Antagande att brikettpriser kommer att
utvecklas med en normal tillväxttakt om 2,5%
från 2020 på KGE Briketter.
4) Antagande att gate avgifterna på KGE
Kirkenaer och KGE Vigrestad kommer att öka
med 2,5% istället för deras antagna
tillväxttakter.
5) Antagande att den maximal volymen för
KGE Briketter inte kommer att överstoga
25 000 ton.
Känslighetsanalysen visas inte för Haslemoen
eftersom denna är till 100% nedskriven och
Charlottenberg
är
inkluderat
i
känslighetsanalysen
för
goodwill
nedskrivningen.
Samtliga nedskrivningsscenarier ovan är valda
eftersom de representerar huvudsakliga
anledningar av framtida lönsamhet för
respektive KGE.
.

Nedskrivningsprövning av materiella anläggningstillgångar ‐ känslighetsanalys
Redovisat
Scenario Nedskrivningstrigger
KGE
värde
Nedskrivning Använt antagande
1
Förändring av WACC med +1%
Briketter
32 800
‐
7,4%
Kirkenaer kraftvärme‐
1
Förändring av WACC med +1%
anläggning
82 020
‐
7,4%
1
Förändring av WACC med +1%
Rena
21 120
‐9 175
7,4%
1
Förändring av WACC med +1%
Brumunddal
11 148
‐2 749
7,4%
1
Förändring av WACC med +1%
Vigrestad
41 288
‐1 727
7,4%
Grødaland
33 991
‐6 104
7,4%
1
Förändring av WACC med +1%
Temperaturer som föranleder
reducering av fjärrvärmevolymer Kirkenaer kraftvärme‐
Normaliserad
2
med 10%
anläggning
82 020
‐
volym
Priser för briketter indexeras
Tillväxttakt om
med normaltillväxt 2,5% från
4,7% i prognos‐
3
2020
Briketter
32 800
‐
perioden
Tillväxttakt om
2,9% i prognos‐
Tillväxttakt för gate avgifter på
41 288
‐6 911
perioden
4
normal nivå om 2,5% från 2020 Vigrestad
Tillväxttakt om
Tillväxttakt för gate avgifter på Kirkenaer kraftvärme‐
4,9% i prognos‐
4
normal nivå om 2,5% från 2015 anläggning
82 020
‐82 020
perioden
Volum uppnår endast 25 000 ton
Briketter
32 800
‐
29 400 sålda ton
briketter
5

Rena och Brumunddal ingår inte i
känslighetsanalysen för viktiga antaganden
eftersom de viktigaste antagandena för ökad
lönsamhet, såsom kundpris, inte kan ändras
på dessa platser på grund av pågående
kontrakt. Motsvarande nedskrivningstriggers
visas inte för samtliga kassagenererande
enheter, eftersom till exempel volym endast
är beroende på omgivningstemperaturer i
rena fjärrvärmeverk. Industriånga som säljs av
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Känslighets‐
antagande
8,4%
8,4%
8,4%
8,4%
8,4%
8,4%
Konstant
volymminskning om
10%
Tillväxttakt om 2,5%
från 2020
Tillväxttakt om 2,5%
från 2020
Tillväxttakt om 2,5%
från 2015
25 000 sålda ton

Grødaland
är
inte
beroende
av
omgivningstemperaturer. En annan aspekt är
gate avgifter, är bara tillämpliga
på
miljöterminaler, och det finns bara två inom
koncernen.
För
kassagenererande
enheter
där
nedskrivning gjordes 2014, ka en positiv
förändring i viktiga antaganden leda till
återföring av delar av eller hela det nedskrivna
beloppet.

Not 18A: Finansiell riskhantering och
kapitalstruktur
Finansiell riskhantering

Koncernen
finansierar
sin
operativa
verksamhet och dess förvärv genom banklån
och obligationslån, samt leasing.
Koncernen
använder
inte
finansiella
derivatinstrument för finansiell riskhantering
eller för handelsändamål.
Ansvaret för hantering av finansiella risker
ligger hos koncernledningen.
De huvudsakliga finansiella risker som
koncernen är utsatt för är marknadsrisk
(ränte‐ och valutarisk), likviditetsrisk och i
begränsad
omfattning
kreditrisk.
Koncernledningen bedömer fortlöpande dessa
risker och fastställer riktlinjer för hur de ska
hanteras.
(i) Marknadsrisk

Marknadsrisk är risken för att förändringar i
marknadspriser,
såsom
räntor
och
valutakurser, ska påverka koncernens resultat
och finansiella ställning.

Ränterisk är hänförlig till förändringar i
marknadsräntor och den påverkan det har på
koncernens låneportfölj. Det påverkar
marknadspriset på koncernens förpliktelser i
balansräkningen i de fall där räntan är fast och
det påverkar framtida räntebetalningar om
skulden är kopplad till kortfristiga rörliga
räntor. Koncernens räntebärande lån är
huvudsakligen upptagna till rörlig ränta, även
om en del banklån och finansiella leasingavtal
löper med fast räntesats. Obligationslånen
löper med en förlig 3 månaders STIBOR/NIBOR
ränta plus en kreditmarginal. En förändring av
räntan med 1% skulle påverka finansnettot
med cirka 15,7 MSEK (2013: 6,9 MSEK).
Känslighetsanalysen har beräknats på basis av
räntebärande lån upptagna till rörlig ränta vid
slutet av året.
Tabellen
nedan
visar
koncernens
räntebärande lån som är utestående vid årets
slut samt de huvudsakliga villkoren.

Ränterisk
Redovisat värde
2014
Räntebärande skulder
Obligationslån NOK (nominellt 650 MNOK)
Obligationslån SEK (nominellt 950 MSEK)
Övriga skulder till banker och kreditinstitut
Finansiella leasingskulder
Övriga räntebärande skulder

Valutarisk
Koncernen
är
exponerad
för
valutakursförändringar relaterade till värdet
av den svenska kronan (SEK) mot andra
valutor. För koncernen innebär det i allt
väsentligt en exponering mot norska kronor
(NOK).
Koncernens resultat påverkas av den
valutakurs som används vid omräkning av
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665 969
909 401
847 243
168 255
54 120

2013

Räntesats

672 098
NIBOR 3M+5%
‐ STIBOR 3M + 5%
42 061
2,25‐8,16%
10 727
1,87‐6,93%
‐
10%

Förfallo‐
tidpunkt
2017
2019
2015‐2038
2015‐2037
2015‐2019

resultatet i utländska dotterbolag. Baserat på
rådande villkor 2014 görs bedömningen att en
förändring på +/‐ 5 procent av valutakursen
mellan SEK och NOK, med alla andra faktorer
oförändrade, skulle få en effekt på +/‐ 14
MSEK på resultat före skatt och +/‐ 4 MSEK på
eget kapital.

(ii) Likviditetsrisk

Likviditetsrisken är risken för att koncernen
inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden
när de förfaller till betalning. Koncernens
strategi för att hantera likviditetsrisken är att
ha tillräckliga medel vid var tid för att uppfylla
sina finansiella åtaganden i tid, både under
normala och exceptionella omständigheter,
utan att riskera oacceptabla förluster eller på
bekostnad av koncernens rykte.
För 2014 bryter koncernen mot sina finansiella
lånevillkor hänförliga till obligationslånet på
950 MSEK och obligationslånet på 650 MNOK.
Under det andra kvartalet 2015 nådde
koncernen ett avtal med erforderlig majoritet
hos obligationsinnehavarna, och utifrån detta
sammankallades
ett
obligationsinnehavarmöte den 2 juli 2015.
82,7%
av
obligationsinnehavarna
var
närvarande och 100% av de närvarande
obligationsinnehavare röstade ja. Obligations‐
innehavarmötet fastställde de föreslagna
ändringarna (waiver) för de finansiella
lånevillkoren och rapporteringsvillkoren för
årsredovisningen 2014 och kvartalsrapporten
för
det
första
kvartalet
2015.
Obligationsinnehavarna
accepterade
dessutom de nya finansiella lånevillkoren och
de andra föreslagna förändringarna i
obligationsvillkor såsom den beskrivna
omorganisationen av Solør Bioenergi Holding
AB koncernen. Se koncernens not 24 för
ytterligare information.
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Vid tidpunkten för utfärdande av den här
årsredovisningen har koncernen erhållit ett
oåterkalleligt
åtagande
från
obligationsinnehavarna att de ska avstå från
sina rättigheter för respektive finansiellt
lånevillkor
(en
så
kallad
waiver).
Minoritetsobligationsinnehavare
måste
acceptera en 2/3‐dels majoritetsacceptans.
Waivern godkändes slutligen vid ett
obligation‐sinnehavarmöte den 2 juli för den
norska obligationen och genom skriftligt
förfarande den 8 juli för den svenska
obligationen. Se koncernens not 24 för
ytterligare information.
I enlighet med IAS 1.74 har koncernen
omklassificerat obligationslånen till kortfristiga
låneskulder. Efter att ha träffat en
överenskommelse
med
obligationsinnehavarna om lånevillkoren
kommer obligationslånet att omklassificeras
till långfristiga skulder i finansiella rapporter
framöver.
Koncernen hade vid utgången av 2014 ej
utnyttjade kreditfaciliteter uppgående till 19,5
MSEK.
Följande tabell visar en översikt över
förfallostrukturen för koncernens finansiella
skulder baserat på odiskonterade avtalsenliga
betalningar (inklusive omklassificeringen som
beskrivs ovan):

2014‐12‐31
Inom 1 år

1‐2 år

2‐3 år

3‐4 år

Senare än
5 år

Totalt

Finansiella förpliktelser (ej derivat)
Obligationslån NOK

677 295

677 295

Obligationslån SEK

950 000

950 000

Finansiella leasingavtal
Banklån
Övriga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Skulder till närstående
Övriga skulder
Totalt

20 723

18 739

167 918

285 387

43 248

5 621

13 973

25 775

205 872

285 082

98 472 116 600

290 831

959 208

5 118

8 928

62 915

156 663

156 663

4 597

4 597

44 759

44 759

2 065 203

(iii) Kreditrisk

Koncernen exponeras för kreditrisk relaterat
till kundfordringar från försäljning i den
löpande verksamheten. Det finns ingen
betydande koncentration av kreditrisk på
grund av en diversifierad kundbas. Koncernen
har riktlinjer för att säkerställa att försäljning
inte sker till kunder som har haft
betalningsproblem och att utestående belopp
inte överstiger etablerade kreditlimiter.
Maximal riskexponering representeras av det
redovisade värdet på de finansiella
tillgångarna i balansräkningen.
För mer
information avseende kundfordringar, se
koncernens not 20.
Koncernen har även en finansiell fordran mot
BE Bio Energy Group AG i NOK som uppgår till
237 MSEK per 2014‐12‐31. Denna fordran
kommer att bli reglerad med ungefär 50%
vardera under början av 2016 respektive
början av 2017. Se förvaltningsberättelsen för
ytterligare redogörelse av denna kreditrisk.

309 747

117 563 151 303

496 703

3 140 519

Genom att följa alla finansiella lånevillkor i
obligationsavtalen, har koncernen som mål för
en hållbar verksamhet och därmed maximera
aktieägarnas värde.
På grund av rättelse av fel och reversering av
vinster relaterade till förvärv till lågt pris
avseende 2014 års
rörelseförvärv, se
koncernens not 23 och 24, bröt koncernen
mot de finansiella lånevillkoren för
obligationslånen. Såsom beskrivs nedan, har
koncernen fått till stånd en waiver och räknar
med att uppfylla dessa nya lånevillkor under
löptiden för obligationen.
Efter överenskommelsen där koncernen erhöll
en waiver är lånevillkoren i obligationslånet
följande:
Ändring av villkoren för soliditet

Soliditet: Soliditeten ska under varje period
som anges i kolumn 1 nedan vara minst den
procentsats som anges i kolumn 2 på motsatt
sida nedan:

Kapitalstruktur och eget kapital

Kolumn 1

Kolumn 2

Det huvudsakliga syftet med koncernens
hantering av kapital är att säkerställa att
koncernen har en god kreditvärdighet och
därmed rimliga lånevillkor som står i relation
till
den
verksamhet
som
bedrivs.

Period

Villkor

Den period som
börjar den 1 januari
2015 och slutar
den 30 september
år 2015.

18 procent

79

Den period som
börjar
den
1
oktober 2015 och
slutar den 31 mars
2016.

20 procent

Den period som
börjar den 1 april
2016 och slutar
den 30 september
2016.

22,5 procent

Den period som
börjar
den
1
oktober 2016 och
avslutas den 31
december 2016.

25 procent

Perioden därefter

27,5 procent

Ändring av villkoren för balanslikviditet

Balanslikviditet: Balanslikviditeten ska under
varje period som anges i kolumn 1 nedan
minst uppnå till det villkor som anges i kolumn
2 på motsatt sida nedan:
Kolumn 1

Kolumn 2

Period

Villkor

Den period som
börjar den 1 januari
2015 och slutar
den 30 september
år 2015.
Den period som
börjar
den
1
oktober 2015 och
slutar den 31 mars
2016.
Perioden därefter

1,15x

Kolumn 1

Kolumn 2

Period

Villkor

Den 1 januari
2015 till och
med den 30
september år
2015.

E/T
(Ränte‐
täckningsgraden
testats inte med
avseende på denna
period)

Den 1 oktober,
2015 till och
med den 31
december
2015.

1,5x

Den 1 januari
2016 till och
med den 31
mars 2016 .

1,75x

Den 1 April
2016 till och
med den 30
juni 2016.

2,0x

Den 1 juli 2016
till och med den
31 December
2016 .
Perioden
därefter

2,25x

2,5x

1,25x

Definitioner:
1,5x

Ändring av villkoren för räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgrad: Räntetäckningsgraden för
alla perioder som avslutas under de perioder
som anges i kolumn 1 nedan får inte vara lägre
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än det villkor som anges i kolumn 2 på motsatt
sida för den perioden nedan:

Soliditet betyder förhållandet mellan eget
kapital och balansomslutningen.
Balanslikviditet
är
kvoten
av
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Räntetäckningsgrad betyder
mellan rörelseresultat före
(EBITDA) och finansnetto.

förhållandet
avskrivningar

De nya lånevillkoren innehåller också en
acceptans för en förändring i gäldenär för det
norska obligationslånet, innebärande att den
nya gäldenären blir det svenska moderbolaget
Solör Bioenergi Holding AB, och lånevillkoren
kommer att mätas på den svenska topp‐
holding nivån.
Per
balansdagen
är
de
finansiella
lånevillkoren, baserade på den nya mätnivån,
följande:
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Soliditet:
Balanslikviditet:
Räntetäckningsgrad:

18%
1,15x
ej tillämpligt

Waiver avgift:
Som ersättning till obligationsinnehavarna,
erbjöd
Solör
Bioenergi
Holding
AB
obligationsinnehavarna
en
engångsändringsavgift på 1,40% av det
nominella värdet av obligationslånen. Vid
utfärdandet av denna årsredovisning har
avgiften i dess helhet blivit reglerad.
I tillägg till ovanstående ska Solör Bioenergi
Holding AB betala en ränta med en extra
marginal på 0,2‐0,7% till dess att soliditet är
minst 27,5% och räntetäckningsgraden är
åtminstone 2.5x.

Not 18B: Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Nedan är en tabell över koncernens finansiella
instrument som visar det redovisade värdet
och verkligt värde uppdelat på nivåer enligt
verkligt värde hierarkin, där nivå 1 avser
noterade (ojusterade) priser på aktiva
marknader, nivå 2 avser värderingar baserade
på andra direkt eller indirekt observerbara
indata än nivå 1, samt nivå 3 som avser
värderingar baserade på icke observerbar
indata. För likvida medel, kundfordringar,
övriga
icke‐räntebärande
kortfristiga
fordringar, leverantörsskulder och övriga icke‐

räntebärande skulder, anses det redovisade
värdet vara en rimligt approximation av det
verkliga värdet och ingen separat information
lämnas angående nivåer i verkligt värde
hierarkin.
Alla
koncernens
finansiella
instrument är värderade till upplupet
anskaffningsvärde, dvs. finansiella tillgångar
inkluderas i kategorin ”Lånefordringar och
kundfordringar” och finansiella skulder
inkluderas i kategorin ”Övriga finansiella
skulder”.

2014

Värdering till verkligt värde

Redovisat
värde

Verkligt värde

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar på
närstående parter
Övriga långfristiga fordringar
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar på
närstående parter
Övriga fordringar
Likvida medel
Totalt

262 523
8 020
194 487

262 523
8 020
194 487

‐
‐
‐

262 523
8 020
‐

‐
‐
‐

262 523
8 020
‐

15 644
15 644
33 538
33 538
49 117
49 117
563 329
563 329
Redovisat
värde
Verkligt värde

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
270 543

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
270 543

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut
Obligationslån
Finansiella leasingskulder
Lån från närstående parter
Övriga långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Övriga kortfristiga skulder

847 242
1 575 370
168 255
4 597
54 120
156 663

847 242
1 541 505
168 255
4 597
54 120
156 663

‐
632 104
‐
‐
‐
‐

38 548
50 843

38 548
50 843

‐
‐

‐
‐

Totalt

2 895 638

2 861 773

632 104

1 983 615
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847 242
909 401

168 255
4 597
54 120
‐

‐
847 242
‐ 1 541 505
‐
168 255
‐
4 597
‐
54 120
‐
‐
‐
‐

‐
‐

. 2 615 719

2013
Redovisat
värde

Värdering till verkligt värde

Verkligt värde

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar på
närstående parter
Övriga långfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel

216 114
5 532
28 248
194 945
20 271

216 114
5 532
28 248
194 945
20 271

‐
‐
‐
‐
‐

216 114
5 532
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

216 114
5 532
‐
‐
‐

Totalt

465 110

465 110

‐

221 646

‐

221 646

Redovisat
värde

Verkligt värde

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut och
obligationslån
Finansiella leasingskulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

689 710
10 727
26 034
26 098

730 010
10 727
26 034
26 098

687 690
‐
‐
‐

42 319
10 727
‐
‐

‐
‐
‐
‐

730 010
10 727
‐
‐

Totalt

752 569

792 869

687 690

53 046

‐

740 737

Med hänvisning till IFRS 7.29 a) har koncernen valt
att inte upplysa om verkligt värde för kortfristiga
finansiella tillgångar och skulder då det redovisade
värdet anses reflektera det verkliga värde.
Obligationslånet i SEK diskonteras med en ränta
som anses motsvara den relevanta räntan i
koncernen. Det har inte förekommit några

förändringar av kreditmarginaler som enligt
företagsledningens bedömning väsentligt skulle
påverka obligationens verkliga värde. Det
nominella värdet anses därför motsvara det
verkliga värdet. Verkligt värde för det noterade
obligationslånet i NOK kan observeras på Olso
börs.

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser inom koncernen:
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Materiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Varulagret
Spärrade medel
Summa ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
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2014
87 500
731 275
220 021
795 015
39 504
1 879
1 875 194
‐

2013
‐
‐
358 062
‐
15 212
781
374 055
‐

Not 19: Varulager

Råmaterial
Färdiga varor
Summa

2014
81 231
44 240
125 471

Varulagret är pantsatt för räntebärande
skulder upp till 39 504, se koncernens not 18B.

2013
4 662
10 550
15 212

Det har inte funnits något behov av
nedskrivning av varulager. Kostnader för sålda
varor framgår av koncernens not 7.

Not 20: Kundfordringar
Kundfordringar är ej räntebärande och har
generellt en genomsnittlig kredittid på 30
dagar. Per balansdagen hade koncernen

Kundfordringar, ej förfallna
Kundfordringar, förfallna
<30 dagar
30‐60 dagar
60‐90 dagar
>90 dagar

följande kundfordringar. Tabellen nedan visar
åldersstrukturen för kundfordringar reserver
för osäkra kundfordringar:

2014
2013
Bruttovärde Reservering
Brutto värde
Reservering
(summan av
för
(summan av
för
fakturabelopp) kundförluster fakturabelopp) kundförluster
184 336
‐
21 662
‐

Kundfordringar bruttovärde
Reservering för kundförluster
Kundfordringar, redovisat värde

6 131
995
1 410
2 218
195 090

‐
‐
‐11
‐592
‐603

195 090
‐603
194 487

28 248
‐
28 248

Förändringar i reserv för osäkra kundfordringar:

Ingående redovisat värde 1 januari
Årets reservering
Valutakursförändring
Utgående redovisat värde 31 december
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2 184
1 186
618
2 598
28 248

2014
‐
‐585
‐18
‐603

‐
‐
‐
‐
‐

Not 21: Likvida medel
I rapporten över finansiell ställning samt kassaflödesanalysen, består likvida medel av följande
komponenter per 31 december:

2014

2013

Kassa och banktillgodohavanden

49 117

20 271

Summa likvida medel

49 117

20 271

I övrigt har koncernen inga övriga spärrade
likvida medel.

Av likvida medel i koncernen är 1 879 (814)
relaterat till ett bankkonto som är spärrat till
förmån för det norska skatteverket för
reglering av framförallt personalskatter.

Not 22: Aktiekapital, aktieägarinformation och utdelning

2014
31 723 804
31 723 804

Stamaktier, kvotvärde SEK 10¹
Totalt antal stamaktier

¹ Flera emissioner genomfördes under 2014. I
samband med det ökade kvotvärdet från SEK 1 till

2013
100 000
100 000

SEK 10. Nyemissioner uppgick totalt till ett belopp
om 917 MSEK.

Förändringar i koncernens aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital
2014
(SEK 1000)
Aktiekapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Stamaktier
Emitterade och
betalade, vid årets
början
Nyemission1
Vid årets slut
1

100

199 386

199 486

100

115 067 115 167

317 138
317 238

563 494
762 880

880 632
1 080 118

‐
100

84 319 84 319
199 386 199 486

Netto, justerat för emissionskostnader.

Alla aktier har samma rätt till bolagets
kvarvarande nettotillgångar. Innehavare av
stamaktier är berättigade till utdelning som
fastställs efter hand och aktieinnehavet
berättigar till rösträtt vid årsstämman med en
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Summa

2013
(SEK 1000)
Aktiekapital Övrigt
Summa
tillskjutet
kapital

röst per aktie. Samtliga aktier är fullt betalda
och inga aktier är reserverade för överlåtelse.
Inga aktier innehas av bolaget själv eller dess
dotterbolag. Ingen utdelning har utbetalats till
moderföretagets aktieägare under 2013 eller
2014.

Aktieägare per 2014‐12‐31:
BE Bio Energy Group AG
Highview Finance Holding Company Limited
YRC Worldwide, Inc. Master Pension Plans
Trust
Sunrise BE I, LLC
ArvinMeritor, Inc. Retirement Plan
Summa

Antal aktier:
21 035 097
6 402 413

Ägarandel
66.31%
20.18%

1 949 413
1 525 416
811 465
31 723 804

6.14%
4.81%
2.56%
100%

Under 2013 var BE Bio Energy Group AG den enda aktieägaren.

Solör Bioenergi Holding koncernen ingår i BE
Bio Energy Group AG’s årsredovisning i

Schweiz. Det ultimata moderbolagets adress
är: Zollikerstrasse 226, 8008 Zürich, Schweiz

Not 23: Rättelse av fel
Ingående balans för 2013 och 2014 har
korrigerats på två områden, vilket framgår av
sammanställningen nedan:
1.
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Korrigering
av
avgifter
avseende
förvärvsrelaterade tjänster under 2013
som redovisades som intäkter av Solør
Bioenergi Holdnig AS koncernen under
räkenskapsåret 2013. Korrigeringen, som
inte har någon påverkan på ingående eget
kapital per 2013‐01‐01, uppgår till 75 550
TSEK
och
har
korrigerats
i
resultaträkningen 2013 som en minskning
av intäkter. Det har bedöms att ingen
ytterligare uppskjuten skattefordran kan
redovisas
som
en
konsekvens
resultatjusteringen. Därmed har eget
kapital per 2013‐12‐31 justerats med
samma belopp jämfört med det som
tidigare redovisats av Solør Bioenergi
Holding AS koncernen. Motsvarande
fordran från närstående parter har
i
justerats
med
75 550
TSEK
balansräkningen
per
2013‐12‐31.
Avgifterna
var
relaterade
till
rörelseförvärv (för vilka det redogörs om i
koncernens not 4 och 5) och som var
planerade att överföras från Solør
Bioenergi Holding AS koncernen till dess
moderbolaget vid den tidpunkten.
Aktierna i de förvärvade bolagen blev

2.

dock förvärvade av Solør Bioenergi
Holding AS koncernen och det har i
efterhand bedömts att dessa avgifter inte
kan tas upp som intäkter i koncernen,
varken under 2013 eller 2014, eftersom
koncernen äger de relevanta aktierna och
konsoliderar
dotterbolagen
i
koncernredovisningen och ska därmed
bära de förvärvsrelaterade kostnaderna.
Korrigering
av
balanserade
finansieringskostnader
avseende
obligationsemissionen om 650 MNOK
under 2012 i Solør Bioenergi Holding AS
koncernen. Under 2012 aktiverades
interna
kostnader
såsom
finansieringskostnader
för
lån
motsvarande 34 073 TSEK och
redovisades som en del (minskning) av
anskaffningsvärdet av obligationslånet i
Solør Bioenergi Holding AS koncernen. Det
har i efterhand konstaterats att dessa
interna kostnader inte kan anses vara en
del
av
obligationslånets
anskaffningsvärde, varpå eget kapital per
2013‐01‐01 justerats med 34 073 TSEK.
Ingen uppskjuten skatt har redovisats.
Som en konsekvens utav denna justering
är resultatet efter skatt för 2013
motsvarande 6 353 TSEK högre (finansiell
kostnader är 6 353 TSEK lägre) jämfört
med vad som tidigare redovisats av Solør
Bioenergi
Holding
AS
koncernen.

Justeringarna ovan har korrigerats med
motsvarande belopp på det redovisade
värdet på obligationslånet.

Not 24: Händelser efter balansdagen
Förvärvskalkyler
Solør Bioenergi Holding AS informerade i ett
meddelande den 27 april 2015 att bolaget hade
stöd för att redovisa betydande övervärden i
samband med förvärvet av Rindi Energi AB och
fjärrvärmeverksamheten från E.ON under det
första halvåret 2014. Processen hade varit
pågående sedan våren 2014 och bolagets syn
verifierades i en köpeskillingsallokering (Purchase
Price Allocation ‐ PPA) som togs fram av en extern
oberoende rådgivare. Baserat på den redovisades
intäkten i Solør Bioenergi Holding AS
halvårsrapport för 2014 samt i den preliminära
oreviderade boksluts‐kommunikén för 2014 (som
inkluderar det andra halvåret för 2014), båda
publicerade den 28 februari 2015. Det framgick i
dessa rapporter att intäktsredovisningen inte
slutligt hade godkänns av bolagets revisorer vid
den tidpunkten.
Efter omfattande granskning av bolagets revisorer,
drogs slutsatsen att förvärvet inte kvalificerade för
redovisning av övervärden baserade på ett ”förvärv
till lågt pris” enligt IFRS. Solör Bioenergi Holding AB
(publ) och Solør Bioenergi Holding AS har beslutat
att följa revisorernas bedömning. Båda bolagens
bokslut för 2014 har därför korrigerats.
Solör Bioenergi Holding AB (publ) och Solør
Bioenergi Holding AS räkenskaper för 2014 har
blivit korrigerade och intäkter hänförliga till
övervärden om 891 MSEK har reverserats.
Bedömningarna
om
verkliga
värden
i
rörelseförvärven var baserade på IFRS 13 principer.
Brutna
lånevillkor
handlingar

och

lånevillkorsomför‐

Rättelsen av fel (se koncernens not 23) och
reverseringen av den redovisade intäkten enligt
ovan innebar att lånevillkoren avseende såväl det
svenska obligationslånet i Solör Bioenergi Holding
AB (publ) och det norska obligationslånet i Solør
Bioenergi Holding AS inte kunde följas. Detta är
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anledningen
till
omklassificeringen
av
obligationslånen om 950 MSEK och 650 MNOK till
en kortfristig skuld, såsom framgår ovan.
Vid tidpunkten för avlämnande av denna
årsredovisning, har koncernen träffat en
överenskommelse med obligationsinnehavarna av
båda obligationerna.
Uppgörelsen innebär en så kallad waiver för de
brutna finansiella lånevillkoren per den 31
december 2014, en waiver for de brutna
rapporteringsvillkoren för årsredovisningen 2014
samt kvartalsrapportering för det första kvartalet
2015.
Obligationsinnehavarna
accepterade
dessutom de nya finansiella lånevillkorens
kvartalsmässiga struktur och upptrappning från
2015 till 2017, en ändring av gäldenären för
obligationslånet på 650 MNOK från Solør Bioenergi
Holding AS till Solör Bioenergi Holding AB (publ), en
gemensam kvartalsvis och årlig rapporteringsnivå
där lånevillkoren mäts på Solör Bioenergi Holding
AB koncernen från och med det första kvartalet
2015 och en omstrukturering av koncernen som
beskrivits i förvaltningsberättelsen. Överens‐
kommelsen leder till en ny struktur av de
finansiella lånevillkoren såsom beskrivits i not 18A.
Överenskommelsen begränsar också koncernens
förvärvsstrategi genom att förvärv endast är tillåtet
när koncernen uppfyller följande villkor: (i)
Koncernens nuvarande och den förvärvade
verksamhetens räntetäckningsgrad, beräknat på en
konsoliderad pro‐forma basis, inte är lägre än 2.0x,
(ii) Soliditeten för koncernen tillsammans med den
förvärvade verksamheten inte lägre än 22.5%,
beräknat på en konsoliderad pro‐forma basis, och
(iii) förvärvet är finansierat med minimum 30% nytt
eget kapital i form av kontanter från externa källor.
Ny lånefinansiering
Vid tidpunkten för avläggande av denna
årsredovisning, har koncernen ingått två nya
låneavtal. En checkkredit om 25 MNOK
(motsvarande 26 MSEK) och ett säkrat banklån på
35 MSEK. De nya lånen bidrar till att koncernens

likviditet säkerställs och förutsättningarna för
antagande om fortsatt drift.

Nordic Bioenergy Infrastructure Holding AS (NBI)
Under hösten 2014 beslutade styrelsen i NBI att
fusionera in Solør Bioenergi Infrastruktur Holding
AS (SBIH) i NBI. Fusionen slutfördes i december
2014. Resultatet av fusionen var tvåfaldig; aktierna
i vilka säljarna hade ett löfte / säkerhet var borta
och säljarens kredit blev ett lån utan säkerhet.
Vidare var själva objektet i optionsavtalet, aktierna
i SBIH, också borta. En sådan fusion var av
uppenbara skäl strängt förbjuden i det avtal som
undertecknades den 30 juni 2013. Fusionen
skapade en juridiskt komplicerad situation. NBI,
säljarna och Solør Bioenergi Holding AS (SBH) har
under det andra kvartalet 2015 nått en
överenskommelse i form av en avsiktsförklaring
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om hur man ska rätta till situationen som
orsakades av NBI. Avsiktsförklaringen är föremål
för att få till stånd nya ändrade och undertecknade
avtal som dessutom är föremål för godkännande
av extra bolagsstämmor i Solør Bioenergi Holding
AS samt i Solör Bioenergi Holding AB för att bli
giltiga. Under alla omständigheter är koncernen
och kommer att förbli en leasetagare eller
hyresgäst, som kommer att leasa (hyra) dessa
tillgångar under samma hyresavtal som tidigare.
Det har inte skett några förändringar i hyresavtalen
på grund av den senaste incidenten.
Vid tidpunkten för avgivandet av denna
årsredovisning finns det därför ingen ny
överenskommelse på plats som behöver bedömas
för koncernens räkenskaper 2014. Styrelsen känner
inte till några frågor som är viktiga för att bedöma
företagets ställning och resultat och som inte
återspeglas i de finansiella rapporterna och noter i
samband med denna händelse efter balansdagen.

Moderbolagets finansiella rapporter
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Resultaträkning
Belopp i kkr

Not

2014

2013

3 500
3 901
83

–
–
–

7 484

–

-99 884
-3 123
-3
-95 526

–
–
–
–

Finansnetto

-708 070
55 994
-58 704
-806 306

–
–
–
–

Resultat före skatt

-806 306

–

–

–

-806 306

0

2014

2013

Årets resultat

-806 306

0

Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat

–
-806 306

–
–

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

3
2

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Skatt på årets resultat

4
5
6

7

Årets resultat

Rapport över totalresultat
Belopp i kkr
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Not

Balansräkning
Belopp i kkr

2014-12-31

2013-12-31

8

90
90

–
–

9

197
5 255
5 452

–
–
–

1 798 952
983 427
500
2 782 879

150
–
–
150

2 788 421

150

29 700
520
4 623
34 843

–
–
6 044
6 044

Kassa och bank
Kassa och bank

26 580

100

Summa omsättningstillgångar

61 423

6 144

2 849 844

6 294

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övrig utrustning och inventarier
Pågående arbeten
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

10

11
12
15

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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16

Balansräkning
Belopp i kkr

2014-12-31

2013-12-31

317 238
317 238

100
100

2 359 041
–
-806 306
1 552 735
1 869 973

–
–
0
–
100

17

657
657

–
–

13

909 401
20 898
1 023
42 779
249
4 864
979 214

–
–
–
6 194
–
–
6 194

2 849 844

6 294

2014-12-31

2013-12-31

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fordringar

980 056

–

Summa ställda säkerheter

980 056

–

Inga

Inga

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

23

Bundet eget k apital

Aktiekapital (31 723 804 aktier)
Fritt eget k apital

Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Obligationslån
Leverantörsskulder
Skulder till moderföretag
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kkr

Ansvarsförbindelser
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Rapport över förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Ingående balans 2012-10-25
Nybildande av bolag
Årets resultat
Utgående balans 2013-12-31

Fritt eget kapital
Överkursfond
Årets resultat

Totalt eget
kapital

–
–

100
–
100

–
-806 306

100
-806 306

100
100

–

Ingående balans 2014-01-01
Årets resultat
Kostnad av eget
kapital finansiering
Apportemission
Nyemission

100

–

209 900
107 238

-35 351
1 585 000
809 392

Utgående balans 2014-12-31

317 238

2 359 041
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-35 351
1 794 900
916 630
-806 306

1 869 973

Kassaflödesanalys
Belopp i kkr

2014

2013

-806 306
708 073
5 296
22 439
-70 498

–
–
–
–
–

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

-70 498

–

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-28 799
65 593
-33 704

–
–
–

-711 070
-5 455
-90
-1 008 485
-1 725 100

–
–
–
–
–

916 530
-81 246
950 000
1 785 284

–
–
–
–

26 480
100

–
–

26 580

–

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Av- och nedskrivningar av anläggningtillgångar
Återföring av finansieringskostnader
Valutakursdifferenser

20

Investeringsverksamheten
Lämnat aktieägartillskott
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Finansieringskostnader
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Belopp i kkr om inget annat anges
Not 1
Redovisningsprinciper
Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa
samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för
årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och
beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.
Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper
Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De
nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga
perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.
Klassificering och uppställningsformer
Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt årsredovisningslagen,
medan rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och
kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden.
Dotterföretag och intresseföretag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt
anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade
värdet för innehav i dotterföretag och intresseföretag.
Aktieägartillskott
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av aktier och andelar i den mån
nedskrivning ej fordras.
Koncernbidrag i moderbolaget
Erhållna eller lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
Finansiella instrument
I enlighet med regler i Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 samt
sambandet mellan redovisning och beskattning, tillämpas inte reglerna om finansiella
instrument och säkringsredovisning i IAS 39 i moderbolaget som juridisk person, utan dessa
regler tillämpas även fortsättningsvis endast i koncernredovisningen. I moderbolaget värderas
finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och
finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Skulder, som inte utgör
derivatskulder, värderas till upplupet anskaffningsvärde. Eventuella derivattillgångar värderas
enligt lägsta värdets princip och eventuella derivatskulder enligt högsta värdets princip.
Finansiella garantier
Moderbolagets finansiella garantiavtal består i huvudsak av kapitaltäckningsgarantier till förmån
för dotterföretag och intresseföretag. Finansiella garantier innebär att bolaget har ett åtagande
att ersätta innehavaren av ett skuldinstrument för förluster som denne ådrar sig på grund av att
en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt avtalsvillkoren. För redovisning av
finansiella garantiavtal tillämpar moderbolaget en av Rådet för finansiell rapportering tillåten
lättnadsregel jämfört med reglerna i IAS 39. Lättnadsregeln avser finansiella garantiavtal utställda
till förmån för dotterföretag och intresseföretag. Moderbolaget redovisar finansiella garantiavtal
som avsättning i balansräkningen när bolaget har ett åtagande för vilken betalning sannolikt
erfordras för att reglera åtagandet.
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Leasing
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal.
Obeskattade reserver
I moderbolaget redovisas eventuella obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.
I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget
kapital.

Not 2

Anställda, personalkostnader, arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda

varav
män

2013

2 100%
2 100%

–
–

2014
Sverige
Totalt

varav
män
0%
0%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2014
Löner och ersättningar

2013

Sociala k ostnader

2 255
857

–
–

(varav pensionsk ostnad) 1)

(147)

(–)

1) Av företagets pensionskostnader avser 147 (f.å. 0) företagets ledning avseende
1 (0) personer. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr.
Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda
2014

2013

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Löner och andra ersättningar

2 179

76

–

–

(varav tantiem o.d.)

(1 000)

(–)

(–)

(–)

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 0 kr (0 kr) andra ledande
befattningshavare än styrelse och VD.
VD har enligt gällande avtal en bruttolön på 3 000 kkr per år. VD har 6 månaders uppsägningstid.
Vid uppsägning från bolagets sida utgår, förutom lön under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag på 6 månadslöner. Bolaget erlägger pensionspremier för VD med 20 % av bruttolönesumman.
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Ledande befattningshavares ersättningar
2014
Tkr

Grundlön,

Rörlig

styrelsearvoden

ersättning

förmåner

kostnad

–
–
1 190

–
–
1 000

–
–
–

–
–
147

–
–

–
–

–
–

–
–

Grundlön,

Rörlig

Övriga

Pensions-

styrelsearvoden

ersättning

förmåner

kostnad

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

2014

2013

500
1 010

–
–

Styrelsens ordförande
Styrelseledamöter
Verkställande direktör

Övriga

Pensions-

Andra ledande befattningshavare
Summa

2013
Tkr
Styrelsens ordförande
Styrelseledamöter
Verkställande direktör
Andra ledande befattningshavare
Summa

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

KPMG AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i
enlighet med överenskommelse eller avtal.
Detta inkluderar övriga arbets uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 3

Övriga rörelsekostnader

Konsultkostnader, koncernföretag
Övriga konsultkostnader
Övrigt
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2014

2013

-27 463
-71 355
-1 066
-99 884

–
–
–
–

Not 4

Resultat från andelar i koncernföretag

Nedskrivningar

2014

2013

-708 070
-708 070

–
–

Avser nedskrivning av lämnade aktieägartillskott till dotterbolag, se även not 11. Aktieägartillskott
har lämnats med 18 650 TSEK till SBH Acquisition AB, 429 420 TSEK till SBH Acquisition 2 AB
samt 260 000 TSEK till Solør Bioenergi Holding AS. Aktieägartillskotten och relaterade nedskrivningar i de svenska dotterbolagen har varit betingade av skattemässiga skäl för utnyttjande
av överavskrivningar, medan nedskrivningen av aktieägartillskottet i det norska dotterbolaget
beror på identifierade lönsamhetsproblem, se även redogörelse i koncernen not 17B.
Not 5

Finansiella intäkter

Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga
Valutakursdifferenser

Not 6

2013

54 652
25
1 317
55 994

–
–
–
–

2014

2013

-50
-34 898
-23 756
-58 704

–
–
–
–

2014

2013

–
–
–

–
–
–

Finansiella kostnader

Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga
Valutakursdifferenser

Not 7

2014

Skatt på årets resultat

Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt
2014
Procent

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Ej avdragsgilla kostnader
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

Belopp

2013
Procent

Belopp

-806 306
22,0%

–

177 387 22,0%
-164 311

0,0%

–

-1,6%

-13 077

0,0%

–

– 22,0%

–

0,0%

Bolaget har skattemässiga underskottsavdrag på 59 440 kkr för vilka uppskjuten skattefordran ej
redovisats.
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0

-20,4%

Not 8

Övriga immateriella tillgångar
2014-12-31

2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Övriga investeringar
Vid årets slut

90
90

–
–

Redovisat värde vid årets slut

90

–

2014-12-31

2013-12-31

200
200

–
–

-3
-3

–
–

197

–

2014-12-31

2013-12-31

5 255
5 255

–
–

2014-12-31

2013-12-31

150
802
1 795 000
711 070
2 507 022

–
150
–
–
150

-708 070
-708 070
1 798 952

–
–
150

Not 9

Övrig utrustning och inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning på anskaffningsvärden

Redovisat värde vid årets slut
Not 10

Pågående arbeten

Investeringar
Redovisat värde vid årets slut
Not 11

Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv
Apportemission
Aktieägartillskott

Ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
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Spec av företagets innehav av andelar i koncernföretag
2014-12-31

2013-12-31

Andel
i % i)

Redovisat
värde

Redovisat
värde

Solör Bioenergi Holding AS , 989 244 051, Norge
Solör Bioenergi AG, CHE-152.787.201, Schweiz

55 216 100,0
1 000 000 100,0

1 798 000
768

–
–

Vestkysten Energi AB, 556873-8552, Trollhättan

50 000 100,0

50

50

BE Bio Energy Group II AS, 999 298 583, Norge

1 000 100,0

134

100

1 798 952

150

Antal
andelar

Dotterföretag / Org nr / Säte

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.
Fullständig upplysning av koncernstrukturen återfinns i koncernens noter.
Not 12

Fordringar hos koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar

Redovisat värde vid årets slut
Not 13

2014-12-31

2013-12-31

983 427
983 427

–
–

983 427

–

Finansiella instrument och riskhantering

Skulder
Företagsobligation

2014-12-31
Redovisat
Verkligt
värde
värde
909 401
909 401

950 000
950 000

2013-12-31
Redovisat
värde

Verkligt
värde

–
–

Upplysningar om finansiella instrument
Bolaget har ställt ut en företagsobligation med ett nominellt belopp på 950 000 kkr med förfallodag
2019-06-10. Obligationen löper med rörlig ränta plus en kreditmarginal. Förändringar i
räntebasen har därför ingen väsentlig påverkan på obligationens verkliga värde. Det har vidare
inte förekommit några förändringar av kreditmarginaler som enligt företagsledningens bedömning
väsentligt skulle påverka obligationens verkliga värde. Obligationens redovisade värde anses
därför utgöra en rimlig approximation av verkligt värde.
Lånevillkoren för obligationslånet var per 2014-12-31 ej uppfyllda. De brutna lånevillkoren är
endast av tillfällig karaktär och främst en redovisningteknisk fråga. Det påverkar inte koncernens
underliggande verksamhet, kassaföde, betalningsförmåga eller kreditkvalitet.
Obligationsinvesterare, har med tillräcklig majoritet accepterat en Waiver-struktur. Detta
säkerställer Going Concern för bolaget. Waiver-strukturen accepteras av alla investerare mot en
Waiver-Fee som uppgår till 1,4 % av nominellt värde av obligationen.
För upplysning av bolagets exponering mot finansiella risker se koncernens not 18A.
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–
–

Not 14

Klassificering av finansiella tillgånger och skulder

2014
Redovisat
värde

Verkligt
värde

983 427
500
983 927

983 427
500
983 927

Värdering till verkligt värde
Nivå 2
Nivå 3

Summa

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar hos koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
Summa

Nivå 1
Långfristiga fordringar hos
koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
Summa

–

983 427
500
983 927

–

983 427
500
983 927

–
2014
Redovisat
värde

Verkligt
värde

909 401
657
910 058

950 000
657
950 657

Värdering till verkligt värde
Nivå 2
Nivå 3
950 000
–
657
–
–
950 657
–

Summa
950 000
657
950 657

Finansiella skulder
Obligationslån
Övriga långfristiga skulder
Summa

Nivå 1
Obligationslån
Övriga långfristiga skulder
Summa

För likvida medel, kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter, leverantörsskulder,
övriga skulder och upplupna kostnader med en löptid på mindre än 12 månader anses det
redovisade värdet reflektera verkligt värde.
Not 15

Övriga fordringar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar

Redovisat värde vid årets slut
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2014-12-31

2013-12-31

500
500

–
–

500

–

Not 16

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2014-12-31

Förutbetald hyra
Förutbetald försäkring
Övriga förutbetalda kostnader
Kostnader för pågående företagsförvärv

Not 17

2013-12-31

304
540
3 779
–
4 623

–
–
–
6 044
6 044

2014-12-31

2013-12-31

657

–

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2014-12-31

2013-12-31

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Övriga skulder
Inga skulder förfaller senare än fem år från balansdagen.
Not 18

Upplupna lönekostnader
Övriga poster

Not 19

3 854
1 010
4 864

–
–
–

Transaktioner med närstående

Närstående bolag i koncern

Ägarandel

Relation

BE Bio Energy Group AG
Solör Bioenergi AG

0%
100%

BE Bio Energy Group AS
Renewable Energy
Solutions AG
Resag Norway

0%
0%

Koncernmoderbolag
Dotterbolag men konsolideras ej på grund av
begränsad verksamhet.
Dotterdotterbolag
Delvis samma ägande som för moderbolag.

0%

Norsk filial till Renewable Energy Solutions AG.

Bolaget har genomfört olika transaktioner med närstående parter. Alla transaktioner har
genomförts som en del av den ordinarie verksamheten och till marknadsmässiga villkor enligt den
"cost base" principen. Bolaget har haft följande transaktioner.
Skuld på
Fordran på
Inköp
Ränteintäkter
balansdagen
balansdagen
BE Bio Energy Group AG
-57 620
1 016
-1 120
31 811
Solör Bioenergi AG
-10 978
–
-2 987
250
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Not 20

Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Not 21

2014

2013

–
54 677
-34 948

–
–
–

2014-12-31

2013-12-31

26 580
26 580

–
–

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden

Not 22
Koncernuppgifter
Företaget är dotterföretag till BE Bio Energy Group AG, org nr CHE-115.475.915 med säte i
Zürich. BE Bio Energy Group AG upprättar koncernredovisning för den största koncernen som
Solör Bioenergi Holding AB ingår i. Det utländska moderföretagets koncernredovisning finns att
tillgå hos BE Bio Energy Group AG i Zürich.
Inköp och försäljning inom koncernen
Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 21 % av inköpen och 47 % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 23

Aktiekapital och antal aktier

Stamaktier, kvotvärde SEK 10
Totalt antal stamaktier

2014

2013

31 723 804
31 723 804

100 000
100 000

Aktiekapital

Överkursfond

100
317 138
317 238

–

Förändringar i moderbolagets aktiekapital och överkursfond:
kkr

Belopp vid årets början
Nyemission, netto efter nyemissionskostnader
Belopp vid årets utgång
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2 359 041
2 359 041

Vår revisionsberättelse avviker från standardutformingen och
har lämnats 2015-08-10
KPMG AB

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
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ABCD
Revisionsberättelse
Till årsstämman i Solör Bioenergi Holding AB , org. nr 556907-9535

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Solör Bioenergi Holding AB för år 2014. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen
av detta dokument på sidorna 6 - 102.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en
rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards
(IFRS) såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och
för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31
december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen.

Övriga upplysningar
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på skrivningen i förvaltningsberättelsen under rubriken ”Fortlevnadsprincipen (Going concern)”. Bolaget har brutit
mot obligationsvillkoren för två väsentliga obligationslån vilket indikerar att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende bolagets finansieringssituation som kan leda till betydande tvivel
om företagets förmåga att fortsätta den planerade verksamheten

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Solör Bioenergi Holding AB
för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Anmärkningar
Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets
utgång enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen.
Koncernen har inte upprättat årsredovisning eller koncernredovisning i tid för räkenskapsåren 2013 eller 2014. Vidare har det
helägda dotterbolaget Solör Bioenergi Holding AS fått kritik från
det norska Finanstilsynet som medförde ändringar i räkenskaperna. Vi hänvisar till styrelsens beskrivning av bolagsstyrning
och förvaltning på sidorna 24-25 i förvaltningsberättelsen. Vår
bedömning är att styrelsen inte upprätthållit tillräcklig kontroll
över finansiell rapportering under 2014.
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Stockholm den 2015-08-10
KPMG AB

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
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