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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören i Solör

Bioenergi Holding AB (publ), organisations-

nummer 556907-9535, avger harmed
5rsredovisning och koncernredovisning for
rakenskaps5ret 1 januari -31 december 2021.

Solör Bioenergi Holding AB koncernen best5r

av moderfOretaget Solör Bioenergi Holding AB

och dess dotterforetag, se koncernens not 2.

Koncernen har sin huvudsakliga verksamhet I

Sverige, samt en mindre andel i Norge

respektive Polen. Solör Bloenergi Holding AB ar
ett svenskregistrerat aktiebolag med sate i

Stockholm. Adressen till huvudkontoret är

Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, Sverige.

Koncernens funktionella valuta är svenska

kronor (SEK). Samtliga siffror i

5rsredovisningen presenteras i miljoner kronor

(MSEK) om inte angivet annorlunda. Vissa

delsummor och totalsummor i tabeller kan

avvika fr5n summan av beloppen presenterade

p5 grund av avrundning.

Verksamheten

Koncernens verksamhet ar produktion och

distribution av fjärrvärme och processSnga,

samt utförande av tjänster mom drift- och

underh511. I tillagg producerar koncernen

biobränsle i form av bränsleflis, briketter och

pellets samt energiStervinning av impregnerat

trävirke. Verksamheten är organisatoriskt

uppdelad i fyra huvudsegment; fjärrvärme,

fardig värme, biomassa respektive utility

solutions. Inom ramen fOr segmentens

verksamhet och som en del av koncernens
lSngsiktiga tillväxtstrategi bedrivs I tillägg till

ovanst5ende även transaktionsverksamhet.
Detta omfattar forvärv, operationell och

finansiell omstrukturering samt avyttring av

verksamheter och ti11g5ngar.

Inom ramen for koncernens verksamhet finns
68 energia nlaggningar, 104 fä rdig-

värmeanlaggningar, 3 miljöterminaler, 4

pelletsfabriker samt 1 brikettfabrik. I tillägg

bedrivs drift- och underhS llsverksam het mom
vatten- och avloppsrening samt energi-

produktion p5 22 anlaggningar i det

nyforvarvade segmentet Utility Solutions.

PS kartan nedan visas anlaggningar i Sverige

och Norge där koncernen bedriververksamhet.

Fjärrvärme

¯ Fardigvarme

¯ Miljoterminaler

Pelletsfabriker

Utility Solutions

¯
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Väsentliga händelser under rSkenskapsret

I början av maj fOrvärvade koncernen

Falbygdens Energi AB (namnändrat till SolOr

Bioenergi Falkoping AB). FOrvärvet omfattar

fjä rrvarmeverksamheten och fibernätet i

FalkOping med omnejd. Energileveranserna

uppgSr till cirka 140 GWh 5r1igen, vilket
inkluderar fjärrvärme och el och är markt enligt

svensk miljöstandard, "Bra MiljOval".

I juni tecknade koncernen ett avtal med

Strangnas kommun avseende forvarv av 80%

av fjärrvSrmeverksamheten i Strängnäs, ett

avtal som sedermera godkändes av

kommunfullmaktige i Strängnäs kommun.

4 .._/
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Affären genomfordes I början avjanuari 2022.

For mer information hänvisas till koncernens

not 27.

I tillägg till ovanst5ende förvärv har koncernen

under 2021 även fortsatt investeringarna i sitt
utvecklingsprojekt I Jessheim, Norge.

I slutet av juni förvärvade koncernen den
svenska och norska Utility Solutions-

verksamheten fran Veolia. Verksamheten

omfattar drift- och underhSllsverksamhet mom
kommunal vatten- och avloppsrening samt

energiproduktion p5 flera orter I Sverige och
Norge. Dessa kombinerade aktiviteter har

kompletterat koncernens erbjudande till
kunderna. Energileveranserna i den förvärvade
verksamheten uppgSr till cirka 180 GWh
Srligen.

I början av augusti fOrvärvade koncernen

aktierna I Vretstorp Bioenergi AB (namnändrat

till SolOr Bioenergi Vretstorp AB). FOrvärvet

omfatta r fjä rrvärmeverksa m het. Energi-

leveranserna uppgSr till cirka 4 GWh Srligen.

I mitten av augusti fOrvärvade koncernen Rena

Fjernvarme AS I Norge. FOrvärvet omfattar
fjärrvärmeverksamhet. Energileveranserna

uppgSr till cirka 4 GWh 5rligen.

Den 17 december 2021 slutfOrde koncernen

sitt refina nsieringsprojekt. Den nya

finansieringsstrukturen bestSr av ett syndikat

av 8 nordiska och internationella banker, sam

ytterliga re starker koncernens tillvaxtstrategi.

Koncernens nya finansiering är uppdelad i en
ny seniorfinansiering (SFA - Senior Facilities

Agreement) och en nyjuniorfinansiering (JFA -

Junior Facilities Agreement). Det nominella
beloppet fOr SFA är 6 485 MSEK, medan det
nominella beloppet for JFA är 5 350 MSEK.

BSda ISnen har en loptid p5 5 Sr.

mom ramen for SFA och JFA ing5r även

investeringskrediter (CAPEX-faciliteter) med en

limit am 1 965 MSEK respektive 300 MSEK.

Dessutam innehSller SFA en
checkrakningskredit (RCF - Revolving Credit

Facility) med en limit am 300 MSEK.

Den globala pandemin av Covid -19 har haft
marginell pSverkan p5 koncernens resultat ach

finansiella ställning även om lOpande

operationella 5tgarder sSsom reparatianer,

underhSll och investeringar blev n5got

fOrskjutna I tid.

Fler5rsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoorosättning 1622 1183 1204 1052
RöreIseresol11färe av- och nedskrioningr 353 305 410 227
RöreIsereoItt 43 47 182 21
ReuItt efterfinnie8o pocter -328 -487 -86 -185
ReeuItoteftersktt -308 -433 -71 -406
BeIonsonIotning 10145 6204 5190 4771
Eget kopitI -2934 -1166 -381 -199
Sohditet (%) neg. neg. neg. neg.

Medelentol onntollde (st) 263 206 194 184

Nettoomsättning och resultat

2021 kännetecknades av I genomsnitt lägre

temperaturerjämfOrt med foreg5ende Sr. Det

genomsnittliga utomhustemperaturen matt i

sS kallade grad-dagar under 2021 var 97,0

procent (82,4) av ett norma15r. Antalet grad -

dagar under ett Sr är summan av dygns-

medeltemperaturernas awikelser frSn en

referenstemperatur.

Nettoomsattningen uppgick till 1 682 MSEK

(1 183), en Okning med 42 procent. Okningen
är främst en följd av genomfOrda fOrvärv och

de Iägre temperaturerna. Justerat fOr
förvärvseffekten am 337 MSEK (64) uppgick

nettaomsättningen till 1 345 MSEK (1 119), en

Okning med 20 pracent. Okningen är främst en

effekt av lagre temperaturer.

Bruttavinsten fOrbättrades med 35 pracent

och uppgick till 1 015 MSEK (750). Justerat fOr
förvärvseffekten am 183 MSEK (41), uppgick

bruttovinstmarginalen till 832 MSEK (709), en

Okning med 17 pracent.

Kancernens rOrelseresultat fore avskrivninga r

och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 353

MSEK (305). FOrvärvseffekten pSverkan p5

7:
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EBITDA uppgick till 32 MSEK (9). EBITDA

pSverkades negativt med förvä rvsrelaterade
eng5ngskostnader uppg5ende till -81 MSEK

(-34) samt engSngsrelaterade kostnader till

närst5ende parter uppg5ende till -50 MSEK (-)

ForegSende 5rs EBITDA p5verkades positivt av

vinster vid forsaljning av utsläppsrättigheter

om 14 MSEK samt en vinst relaterad till
avyttringen av verksamheten i norska

Brumunddal med 13 MSEK. Justerat for

ovanst5ende Okade EBITDA till 452 MSEK (303).

Koncernens rOrelseresultat (EBIT) uppgick till

43 MSEK (47). Justerat for ovanst5ende poster

av eng5ngskaraktär uppgick EBIT till 142 MSEK

(45). Den relativt sett lagre okningen mom [BIT

i f0rh511ande till EBITDA fOrklaras av hogre

avskrivningar till en fOljd av genomfOrda

fOrvärv och investeringar.

Segment Fjärrvärme

Segment fjärrvàrme svarade fOr 61 procent

(68) av koncernens nettoomsättning.

Segmentets energianlaggningar producerar

energi fOr fjarrvärme, industriell 5nga och el till

kunder I den offentliga och privata sektorn.

Energianläggningarna finns i Sverige, Norge

och Polen.

bruttovinsten till 552 MSEK (481), en okning

med 15 procent.

EBITDA uppgick till 322 MSEK (255).

FOrvärvseffekten pa EBITDA uppgick till 55

MSEK (9). EBITDA for perioden p5verkades

negativt med fOrvärvsrelaterade eng5ngs-

kostnader som uppgick till -43 MSEK (-37).

FOreg5ende 5rs EBITDA pSverkades positivt

med vinster vid fOrsaljning av utsläppsratter

med 14 MSEK samt en vinst relaterad till

avyttringen av verksamheten i norska

Brumunddal med 20 MSEK. Justerat fOr

ovanst5ende ökade EBITDA for perioden till

310 MSEK (249).

Segment Färdig värme

Segment Färdig värme svarade for 14 procent

(15) av koncernens nettoomsättning. I detta

segment ing5r koncernens färdig-

varmeanlaggningar i Sverige och Norge samt

tv5 produktionsanlaggningar fOr pellets, som

fOrser fardigvarmeanläggningarna med

b rä nsle.

Energileveranserna Okade till följd av lägre

temperaturer i kombination med organisk

tillväxt och uppgick till 192 GWh (152), en

Okning med 26 procent.

[nergileveranserna ökade med 28 procent och

uppgick till 1 442 GWh (1 126). Justerat for

fOrvärvseffekten om 234 GWh (63), uppgick

energileveranserna till 1 208 GWh (1 063), en

okning med 14 procent. Okningen är främst en

effekt av lägre temperaturer.

Nettoomsattningen uppgick till 1 034 MSEK

(814), en okning med 27 procent. Justerat for

fOrvärvseffekten om 178 MSEK (64) uppgick

nettoomsättningen till 856 MSEK (750), en

Okning med 14 procent.

Bruttovinsten ökade med 26 procent till 659

MSEK (522) och bruttovinstmarginalen uppgick

till 64 procent (64). Justerat for

fOrvärvseffekten om 107 MSEK (41), uppgick

Nettoomsättningen ökade med 37 procent och

uppgick till 240 MSEK (175). Okningen fOrklaras

främst av hOgre energileveranser i

kombination med ökade kundpriser i Norge.

Där justeras prisindex utifr5n elpriserna varje

m5nad och elpriserna var i genomsnitt mer an
dubbelt sS hoga som fOreg5ende Sr.

Bruttovinsten uppgick till 147 MSEK (105) och

bruttovinstmarginalen uppgick till 61 procent

(60).

EBITDA fOrbättrades till 66 MSEK (32), en

Okning med 106 procent.
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Segment Biomassa

Segment Biomassa svarade for 15 procent (17)

av koncernens nettoomsättning. Segmentet

har tre miljöterminalerför energiStervinning av

returträ, som vidareförädlas till biomassa for
fOrsaljning till energianlaggningar mom andra
segment samt till externa energikunder.

Segmentet inkluderar även tre

produktionsanlaggningar fOr tillverkning och
fOrsaljning av briketter och pellets till externa

energikunder samt till energianlaggningar

mom andra segment i koncernen.

Nettoomsattningen ökade till 268 MSEK (215).
Okningen är främst relaterad till Okad
forsaljning av pellets samt hOgre omsättning i

miljOterminalverksamheten.

Bruttovinsten uppgick till 132 MSEK (123) och
bruttovinstmarginalen uppgick till 49 procent

(57).

Finansnetto

Koncernens finansnetto uppgick till -371 MSEK

(-534). Fina nsnettot p5verkades av

orealiserade vrdefOrandringar p5 koncernens
ränteswappar uppg5ende till 51 MSEK (-51).

Andra icke-kassaflodesp5verka nde kostnader
ing5ende i koncernens finansnetto uppgick till

-157 MSEK (-268).

Justerat for ovanst5ende effekter uppgick

finansnettot till -265 MSEK (-215). Skillnaden

fOrklaras främst av hogre genomsnittlig

räntebärande skuld jämfört med fOreg5ende

a r.

Kassaflöde

Kassaflödet fr5n den lopande verksamheten

fOrbättrades till 109 MSEK (59). Hogre resultat

bidrog positivt till det operativa kassaflödet. A
andra sidan hade en hogre rOrelse-
kapitalbindning motsatt effekt.

EBITDA fOrbättrades och uppgick till 42 MSEK

(39).

P5 grund av segmentets diversifierade och
volatila karaktär kan bruttovinstmarginalen

fluktuera. PS 5rsbasis har dock segmentets

stabiliserats p5 en m5tt1ig nivS.

Segment Utility Solutions

Segment Utility Solutions svarade for 9 procent

(-) av koncernens nettoomsättning. Segmentet

omfattar drift- och underhSlls-verksamhet
mom kommunal vatten- och avloppsrening

samt energiproduktion p5 flera orter i Sverige

och Norge.

Nettoomsättningen uppgick till 160 MSEK (-).

Bruttovinsten uppgick till 77 MSEK (-) och

bruttovinstmarginalen uppgick till 48 procent

(-).

EBITDA uppgick till -23 MSEK (-). Justerat fOr
fOrvàrvsrelaterade kostnader om 38 MSEK

uppgick EBITDA till 15 Mkr(-).

Kassaflödet 1r5n investeringsverksamheten

uppgick till -1 922 MSEK (-875). KassaflOdet
fr5n investeringsverksamheten p5verkades

främst av fOrvärven av Falbygdens Energi och
Utility Solutions-verksam heten fr5 n Veolia.
FOreg5ende Srs kassaflöde frSn
investeringsverksam heten p5verkades främst

av förvärvet av Vasa Värme Holding-

koncernen.

Kassaflödet fr5 n fina nsieringsverksam heten

uppgick till 3 711 MSEK (760). KassaflOdet fr5n
finansieringsverksa mheten p5verkades positivt

av Okningen av räntebärande skulder efter det

senaste slutfOrandet av refinansieringen.

Okningen av seniorfinansieringen netto efter

betalda transaktionskostnader uppgick till

2 014 MSEK (1 367), medan okningen av

juniorfinansieringen netto efter betalda

transaktionskostnader uppgick till 3 112 MSEK

(549). Därutöver har nyemission fr5n
aktieagare om 1 000 MSEK (-) bidragit positivt

till kassaflOdet fr5n finansierings-

verksamheten. A andra sidan har utdelning till

aktieägarna om -2 317 MSEK (-325) haft

7
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motsatt effekt p5 kassaflödet fr5n
finansieringsverksamheten. Detsamma gaiier

amortering av räntebärande skulder utanför
senior- och juniorfinansieringen om -2 MSEK

(-618) samt amortering av befintliga skulder i

förvärvade bolag med -46 MSEK (-211).

HSllbarhetsarbete I koncernen

Solör Bioenergi arbetar aktivt med

h5libarhetsfr5gor som en naturlig del av

verksamheten och gör regelbundet en egen

bedomning av hur koncernen arbetar mom
nedanst5ende sju arbetsomr5den.

Finansieli stä lining och iikviditet

Vid rakenskaps5rets slut uppgick likvida medel

till 2 031 MSEK (133) och det fanns outnyttjade

kreditfaciliteter i form av investeringskrediter

uppg5ende till 2 223 MSEK (869) samt

checkrakningskredit uppgSende till 300 MSEK

(75).

Koncernens räntebärande skulder uppgick vid

rakenskaps5rets slut till 11 644 MSEK (6 414)

medan koncernens egna kapital uppgick till

-2 934 MSEK (-1 066).

Medarbetare

Antalet anställda I koncernen ökade till 301 vid
rakenskaps5rets slut jämfört med 211 vid
rakenskaps5rets början, främst som en

konsekvens av de genomforda rörelse-

förvärven. Medelantalet anstälida under
rakenskaps5ret uppgick till 263 (206).

H5ii barhetsrapport

I nedan presenterade h5llbarhetsrapport for
2021 omfattas koncernens bolag enligt samma

principer som for den finansielia

rapporteringen.

Solör Bioenergi är ledande mom förnybar

energi i form av fjärrvärme till bostäder,

fOretag och industrier. Koncernen producerar

biobränsien av spill fr5n skogsindustrin och

Stervinner miljOfarligt, impregnerat träavfall

for en gronare miljö.

Närmare beskrivning av koncernens

verksamhet och affärsmodeli 5terfinns p5

sidan 4 och beskrivning av h5llbarhetsrisker
5terfinns p5 sidorna 11-12 (avsnitt "Bransch-

och marknadsrisker" samt "Operationella

risker").

Sju arbetsomrden

PS basis av den regeibundna utvarderingen av

ovan sju arbetsomrSden kan Solör Bioenergi f5
en tydlig bud p5 vilka 5tgarder som koncernen

kan gora for att ta ytterligare steg mot en

hSllbar utveckiing I enlighet med FN's Globala

m51.

I) I 0 4O3i*1* 1.- 0
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Koncernen har integrerad bioenergi-

verksamhet i hela vrdekedjan fr5n inkOp,

produktion och distribution till forsaljning av

träbaserad bioenergi, inklusive energi-

Stervinning av returträ. Kärnverksamheten är

produktion av fjärrvärme och process5nga,

produktion av biobrnsIe i form av bränsleflis,

briketter och pellets samt energi5tervinning av

impregnerat trävirke.

Som ett led i koncernens ambition att vara
klimatneutral i s5 stor utstrackning som

mOjligt, effektiviserar koncernens produ ktions-
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anlggningarna samt anvnder sig av en

bränslemix som s5 lSngt detta är mojligt inte
inneh511er fossila bränslen. Koncernen arbetar
kontinuerligt med forbattringsprojekt som
syftar till att öka andelen biobränsle, minska
användningen av fossila bränslen, minska
elforbrukning och ökad energieffektiviteten i

produktionen, vilket i sin tur resulterar i s5
kallad "operational excellence". Arbetet sker
bland annat genom att jämföra olika

produktionsanlaggningar och darigenom finna
och implementera en "best practice" for
sa mtliga a nlggningar. Detta kontinuerliga

arbete har sammantaget varit positivt s5väl ur
ett h5llbarhetsperspektiv som ur ett

ekonomiskt perspektiv d5 det resulterat i lagre

bransleforbrukning och hogre marginaler.

1llo

Solör Bioenergi arbetar aktivt med miljöfrSgor

och följer noggrant de lagar och regler som
galler p5 miljöomr5det. mom koncernen finns
en etablerad miljopolicy som strävar mot att ha
en fossilfri produktion av energi. Att konvertera
10 MWh fossilt framstIId energi till biobaserad
energi motsvarar ett minskat utslapp av 3 ton

koldioxid.

Nedanst5ende diagram visar koncernens
användning av fossila bränslen mom den
svenska fja rrvä rmeverksa mheten.

Andel fossila bränslen
3,0%

2,54%
2,590 '70

1,94%
1,84%

I liii
2017 2018 2019 2020 2021

Bolagen i koncernen bedriver verksamhet p5

anläggningar som är anmälningspliktiga enligt

miljöbalken. Det finns for närvarande 91

anmälningspliktiga produktionsanläggningar

och 7 tillst5ndspliktiga anlaggningar i

koncernen. MiljöpSverkan sker huvudsakligen

genom utslapp av klimatp5verkande och

försurande gaser till luft. Under 2021 har

arbetet fortsatt med att uppfylla MCP

direktivet vad beträffa r stoftutsläpp.

DS vissa brandfarliga bränslen används i

verksamheten krävs tillst5nd for hantering och
forvaring av s5dana ämnen. Bolaget innehar
samtliga for verksamheten erforderliga

tillst5nd och har gjort nodvändiga anmalningar.

Koncernens miljOterminaler tar emot träavfall

med lagring, bearbetning och produktion av

fOrorenat flis. Verksamheten som bedrivs av

Solør Bioenergi AS i Kirkenr, Norge, har en

licens fr5n den norska miljObyr5n for insamling

av CCA- och kreosotbehandlat virke, förorenat
tra-/rivningsvirke, samt tillstSnd for att ta

emot, bränna och slutförvara kreosot-

behandlat, CCA-impregnerat eller p5 annat sätt

fOrorenat trä.

I Trollhttan har SolOr Bioenergi Recycling AB

tillstSnd att varje Sr ta emot, bearbeta och
lagra upp till 175 000 ton träavfall. I Svenljunga

har Solör Bioenergi Fjärrvärme AB ti11st5nd att

producera värmeenergi fran träavfall, med en

maximal 5r1ig volym p5 25 000 ton. Alla andra

typer av avfall som genereras i produktionen

hanteras enligt gällande regler. Miljöavfall

levereras till godkanda uppsamlings-

anlaggningar. övrigt avfall levereras till

5tervinningscentraler.
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Personal, sociala förhSllanden samt respekt

for mänskliga rattigheter

Koncernen fortstter sitt starka fokus pS
vidareutveckling av Hälsa MiljO och Säkerhet
(HMS).

SolOr Bioenergi har etablerat olika policys for

att styra arbetet I rätt riktning, sSsom
ArbetsmiljOpolicy, iämställdhets- och
likabehandlingspolicy, Alkohol- och drogpolicy.

Koncernen har tre anställda vars fokus ligger p5
riskanalys och hantering av avvikelser vid alla
anlaggningar, särskilt relaterat till

brandfOrebyggande Stgarder och person-

skador. Alla avvikelser rapporteras och

hanteras. Under rakenskaps5ret 2021 har det

inte inträffat nSgon incident som medförde
personskada av allvarligare karaktär.

I tillägg till ovanstSende har koncernen under

2021 fortsatt tillämpat de Stgarder som togs

fram under närmast fOregSende Sr fOr att i

preventivt syfte undvika smittspridning av

Covid -19. De vidtagna 5tgarderna innebar bl a

besöksförbud p5 ardaggningar, hemarbete när

sS har varit mOjligt, minimera resandet etc.

Inom koncernen finns vid rakenskapsSrets slut

301 (211) anställda varav 14 procent (13) är

kvinnor och 86 procent (87) är man. Det finns
inga rapporterade fall av diskriminering.

Sjukfr5nvaron i koncernen har under
rakenskaps5ret uppgStt till 3 procent (3).

Motverkande av korruption

Inom Solör Bioenergi har vi nolltolerans mot

korruption I samtliga led av verksamheten. Det

innebär att Stgarder vidtas om nSgon anställd,

styrelseledamot eller affärspartner bryter mot

gallande lag. Under 5ret har inga fall av

missta nkt korruption identifierats.

Bolagets framtida utveckling

Solör Bioenergi är verksam i en attraktiv del av

energibranschen med en standigt Okad
efterfrSgan p5 träbaserad energi. Koncernen

räknar med fortsatt betydande expansion i

Skandinavien under de kommande 5ren.

Koncernen kommer fortsätta att arbeta med

ett antal p5g5ende fOrbattringsprojekt:

- PS alla produktionsanlaggningar genomfOrs

fOrbattringsprojekt med fokus p5 Okad

bioandel och Okad effektivitet for att n5 sS
kallad "operational excellence".

- Integration av enheterna fortsätter med

mSl att uppn5 synergier främst avseende
administration.

- Strategiska fOrbattringar I rSvaruinkOps-

processen i syfte att uppnS synergier.

I syfte att vara en attraktiv arbetsgivare strävar

koncernen kontinuerligt med att erbjuda bästa
mOjliga fOrutsättningar for sina medarbetare.

Arbetsvillkoren ska vara marknadsmässiga,

konkurrenskraftiga och baserade p5

kollektivavtal och Ovriga gallande villkor p5

arbetsmarknaden. Det är ocks5 en självklarhet

mom Solör Bioenergi koncernen att respektera

de grundlaggande manskliga rättigheterna.

Under räkenskaps5ret har koncernen anställt

en HR-ansvarig.

Utöver ko ntinuerliga fOrbättringsprocesser

räknar koncernen med en stabil organisk

tillväxt I kombination med ytterligare fOrvärv.

Koncernen kommer att fortsätta sin

tillvaxtstrategi som främst bygger p5 fOrvärv i

Sverige.

Styrelsen räknar med en stabil och Okande
prisutveckling fOr betydande delar av
energifOrsäljningen. Kundbasen är stabil med

en stor andel kunder mom den offentliga
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sektorn som säkerställer en l5ngsiktigt stabil

aktivitetsniv5 for befintliga verksam heter.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens resultat och finansiella ställning

p5verkas av ett antal olika faktorer. En del utav

dessa ligger utanför den egna kontrollen.

Koncernen har verksamhet I flera lander med

olikheter i lagar, regelverk och riktlinjer.

Koncernen exponeras darigenom for olika

risker till följd av forandring i dessa lagar,

regelverk och riktlinjer. Riskhanteringen mom
koncernen styrs av fastlagda policys och
rutiner, vilka Iopande revideras av

koncernledningen och/eller styrelsen.

Styrelsen I Solör Bloenergi Holding AB har ett

overgripande ansvar for att identifiera, följa

upp och hantera riskerna.

De vasentligaste riskerna och

osäkerhetsfaktorerna for koncernen kan delas
in I:

Temperaturer under 2021
Vid Solor Boenergs anläggningar i Sverige

25
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Energianlaggningar är dimensionerade for att

ha ntera dessa fluktuationer, exempelvis

genom flexibla produktionssystem for

värmeenergi. Den installerade baseffekten

levererar normalt 90 - 95 procent av energi-

behovet under ett Sr.

Under särskilt kalla vinterperioder kan daremot

toppbelastningen driva r5varukostnaderna
hogre om energianläggningarna producerar

mer fran backup-system (exempelvis olja eller

el). Detta kan mildras genom dimensionering

av anlaggningarna och personal med kunskap

om verksamheten.

¯ bra nsch- och marknadsrisker,
¯ operationella risker,
¯ legala risker, samt

¯ finansiella risker.

Bra nsch- och marknadsrisker

Koncernens verksamhet är förem51 for

allmanna variationer i efterfrSgan pS energi,

vilket inkluderar väderförh5llanden som

p5verkar kundernas behov.

Temperaturen pSverkar efterfrSgan p5

fjärrvärme. Avvikelser fr5n "normalkurvan" är

normalt i intervallet 4 - 7 procent. Den

genomsnittliga temperaturen under 2021 var

nSgot hogre an normalt. I jämförelse med
foregSende Sr var den genomsnittliga

temperaturen dock lagre under 2021.

Energiproduktion vid koncernens anläggningar

baseras p5 biomassa. Kostnaden for biomassa
varierar i linje med marknadspriserna for de

olika källorna for biomassa.

Operationella risker

I enlighet med rSdande branschpraxis ärvarken

koncernens kunder eller leverantörer i n5gon

större utsträckning knutna till koncernen

genom 15ngs1kt1ga, formellt bindande avtal. Av

hävd förlitar sig koncernen i huvudsak pS sina

goda kund- och leverantörsrelationer, vilka

ofta är lSngvariga, liksom sedvänja som

uppkommit mellan parterna.

Koncernens verksamhet ar föremSl for risker

som vanhigtvis är kopplade till

industriproduktion, s5som risken for fel pS

utrustningen, arbetsolyckor, brand eller

explosion. Dessa risker kan leda till

personskador och dOdsfall, affärsavbrott,

skador p5 egendom och utrustning,

fororeningar och miljöskador. Koncernen kan

bli fOremSl fOr krav p5 grund av dessa risker,

11
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och kan ocks5 bli förem5l for krav till följd av de
produkter och tjänster som har levererats.
Koncernens policy for att täcka dessa risker,

genom avtalsbegränsningar for ansvar och
skadestSnd samt genom forsakringar, kan inte

alitid vara effektiva. Att inte p5 ett

framgSngsrikt sätt effektivt kunna skydda

koncernen fran n5gra av ovanst5ende
operationella risker kan utsätta koncernen for
betydande kostnader och potentiellt leda till
väsentliga fOrluster. Dessutom kan
fOrekomsten av nSgon av dessa risker skada
koncernens rykte.

Koncernen har ett starkt fokus p5

brandforebyggande Stgarder eftersom
brandrisk ses som en riskfaktor. Fokus ligger p5

riskanalys och hantering av awikelser vid alla
anlaggningar, särskilt avvikelser relaterade till
brandfOrebyggande 5tgarder. Alla avvikelser

rapporteras och hanteras.

I tillagg till ovanst5ende är koncernen fOrsäkrad

for att I tillfredsställande omfattning erhSlla
ersättning for oplanerade driftstopp och

förluster i vane part av värdekedjan.

For sin framtida utveckling och framgSng är

koncernen beroende av kompetenta

medarbetare. Form5gan att rekrytera, beh511a
och utveckla kvalificerade medarbetare och

vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig del

for framgSng. Om nyckelpersoner slutar och
lämpliga efterträdare inte kan rekryteras, kan

detta f5 en negativ effekt p5 verksamheten.

Legala risker

Koncernen kan i framtiden bli fOremSl for
rattsliga krav fr5n kunder, myndigheter,

inklusive skattemyndigheter och Ovriga tredje

parter. Koncernen är även frSn tid till annan

inblandad I olika tvister i den normala

affärsverksamheten. S5dana tvister kan störa

den operativa verksamheten och även p5verka

resultat och finansiell ställning. Inga garantier

kan ges om utfallet av sâdana processer.

Koncernens verksamhet är även fOremSl fOr ett

stort antal nationella lagar och fOrordningar

vad gäller miljö, hälsa och säkerhet samt även

fOrordningar, fOrdrag och direktiv frSn EU

(tillsammans "lagar"). Dessa inkluderar bland
annat lagar som kontrollerar miljOutsläpp,

vilket kräver borttagning och sanering av

miljOfOroreningar. Dessutom krävs i vissa fall
certifiering, licensiering, erlaggande av vissa

punktskatter, framtagande av normer och
riktlinjer for arbete och utbildning, samt övrigt

som har att gOra med skyddet av människors

hälsa och miljO. FOrändringarav befintliga lagar

eller infOrandet av nya som begrnsar eller
ytterligare reglerar koncernens verksamhet

kan ha en vasentlig negativ effekt p5

koncernens rOrelseresultat och finansiella
stllning.

Koncernen kan inte fOrutsäga i vilken
utsträckning framtida resultat kan komma att

pSverkas av efterlevnaden av s5dana nya lagar.

Dessutom kan koncernen bli f0rem51 fOr bOter
och sanktioner om den inte fOljer lagarna.

M5nga av dem rör utslapp av kemikalier eller
farliga ämnen och skyddet av miljOn. Enligt

dessa lagar kan koncernen h511as ansvarig fOr
sanering av vissa typer av fororeningar,

inklusive utslapp av kemikalier, farliga ämnen

och avfall fr5n produktions- och
industrianläggningar. S5dana eventuella
miljOsaneringskostnader kan vara betydande

och orsaka koncernen stora fOrluster. Vidare

fOreskriver vissa miljolagar solida riskt strikta
Staganden fOr sanering av utsläpp av farliga

ämnen, som kan leda till ansvar for miljOskador

utan hänsyn till koncernens grad av

forsumlighet eller fel. S5dana lagar och
forordningar kan gOra koncernen ansvarig for

verksamheter eller omständigheter som

orsakats av andra, eller for koncernens

agerande som var i enlighet med alla

tillampliga lagar vid den tidpunkt d5
handlingarna utfOrdes. Dessutom kan

koncernen bli fOremSl for krav avseende

personskador eller materiella skador till fOljd av
p5st5dd exponering for farliga ämnen.

Forandringar i miljOlagar och fOrordningar,
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eller skadest5ndsanspr5k for personskador,

egendom, naturresurser och miljö, skulle

kunna leda till betydande kostnader och

skulder for koncernen.

Finansiella risker

Koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i

Sverige men är exponerad for
valutakursfOrandringar I olika valutor, främst

norska kronor (NOK). Eftersom koncernens
rapporteringsvaluta ar svenska kronor (SEK),

kan forandringar I f0rh511anden mellan SEK och
övriga valutor där koncernen bedriver sin

verksamhet pSverka koncernens finansiella

resultat och stallning.

Mer an halften av koncernens kunder är

offentliga eller offentligt ägda fOretag, vilket

innebär att kreditrisken bedOms vara 1Sg.

Historiska kreditförluster ligger pS ISga niv5er.
Till privata kunder levererar koncernen en
grundlaggande tjänst fOr vilken det anses som I

det närmaste osannolikt att kunderna inte

skulle betala fOr. Betalningsviljan hos kunderna

anses vara hOg d5 det finns en mOjlighet for

koncernen att stänga av tillförseln av värme till

kunder som inte betalar. Därmed byggs det

inte upp n5gra större fordringsposter och

kreditrisken bedOms vara 15g.

Koncernen finansieras huvudsakllgen genom

15n till rorlig ränta. Ränterisken ar hanfOrlig till

fOrändringar i marknadsräntor och deras

pSverkan p5 koncernens lSneportfOlj som kan

medföra hOgre rantekostnader I framtiden.

Koncernen använder finansiella derivat-

instrument i sin finansiella riskhantering for att

minska exponeringen i underliggande 15n med

rörlig ränta.

Ansvaret for hantering av finansiella risker

ligger has koncernledningen. FOr mer

information hänvisas till koncernens not 22.

Moderforetaget

Moderföretaget Solör Bioenergi Holding AB

(pubi), med sate I Stockholm, skall investera

och fOrvalta agarskap i bolag som bedriver

verksamhet mom bioenergi. ModerfOretaget

utför även koncerninterna administrativa

tjänster St sina dotterfOretag.

2021 2020 2010 2012 2017
Nettoornslttning 60 50 88 71 92

Ressttt efterfinnsieII, poSter 1346 758 -139 208 1070

Resultateftersk%t 1352 856 -139 257 1076

85InsonreIotning 3175 2990 2950 2938 3119

Egetkopitol 2701 2851 2295 2544 2824

Soliditet (%) 85% 95% 78/. 87% 91%
Medelontol ,nstdlld, (SI) 3 3 3 3 3

vasentliga händelser under rakenskapsSret

Under ledning av moderforetaget,

genomfOrdes under 2021 en refinansiering av

koncernen. ModerfOretaget ha r dessutom

aktivt arbetat for att stOdja genomfOrandet av

fOrvärven och expansionsprojekten I de olika

rOrelsedrivande koncernforetagen.

Resultat och stallning

Moderbolagets omsättning, som utgOrs av

koncerninterna tja nster och vidarefa kturering

av koncernovergripande kostnader, uppgick till

60 MSEK (50).

ROrelseresu Itatet fore avskrivningar och

nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -60 MSEK

(-11), medan rOrelseresultatet (EBIT) uppgick

till -61 MSEK (-13). Det lagre resultatet

förklaras i alit väsentligt av extraordinara

kostnader fr5n närst5ende parter.

Finansnettot uppgick till 1 407 MSEK (771),

varav utdelning frSn dotterfOretag uppgick till

1 407 MSEK (834), nedskrivningar av

aktieinnehav i dotterfOretag uppgick till 0

MSEK (-45), medan realisationsfOrluster
uppgick till 0 MSEK (-15). Justerat fOr

ovanst5ende uppgick finansnettot till 0 MSEK

(-3).
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Arets resultat fore och efter skatt uppgick for

rkenskaps5ret till 1 352 MSEK (856).

Vad beträffar resultat och ställning I övrigt,

hänvisas till resultat- och balansrakningar med

tillhörande noter I slutet av denna
àrsredovisnirig.

tervinningsvã rdet av moderforetagets

koncerninterna fordringar och skulder.

Arets resultat och forslag till vinstdisosition

Till 5rsstmmans forfogande str följande

medel:

Medarbetare

Antalet anställda uppgick till 3 vid

rakenskaps5rets utgng.

Risker och oskerhetsfaktorer

Genom att förvalta agarskap I bolag som

bedriver verksamhet mom bioenergi är

moderforetaget utsatt for den underliggande

verksamhetens bransch- och marknadsrisker
samt operationella risker, se tidigare

beskrivn ing i koncernens forvaltnings-

berättelse. Dessa risker kan pverka värdet av
moderforetagets aktier i dotterföretag samt

kronor
Overkursfond 3091939051
Balanserat resultat -2 145 267 117

Arets resultat 1351851950
Summa 2298523884

Styrelsen föres15r att fritt eget kapital om

kronor 2 298 523 884 skall disponeras enligt

följande:

kronor
Utdelning till aktieagarna 0

Balanserasi nyrakning 2298523884
Summa 2298523884



Koncernens rapport over resultat

Alla be/app i MSEK om inte angivet annorlunda Not 2021 2020
Nettoomsättning 5,6 1 682 1 183
Ovriga rörelseintäkter 7 25 47

Summarörelsensintäkter 1707 1230

Bränsle- och materialkostnader 8 -667 -433

Personalkostnader 10 -232 -187
Avskrivningaroch nedskrivningar 6,14,15 -310 -258

Ovriga externa kostnader 9,11 -464 -309

Summa rörelsens kostnader -1673 -1 187

Resultatandelfr5njointventure 2 9 4

Rörelseresultat 6 43 47

Finansiellainthkter 12 52 4

Finansiella kostnader 12 -423 -538

Finansnetto -371 -534

Resultatföreskatt -328 -487

Skatt p 5rets resultat 13 20 54

Arets resultat -308 -433

Arets resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare

lnnehav utan bestämmande inflytande
-307

-1

-433

0

-308 -433

15



solørbioenergi

Koncernens rapport over totairesultat

A/Ia belopp I MSEK om inte angivet annorlurida Not 2021 2020
Arets resultat -308 -433

Ovrigt totairesultat:
Poster som kan omklassiflceras till resultatet
Arets omrakningsdifferens 39 -65
Ovrigt totalresultat, netto efter skatt 39 -65

Arets totalresultat -269 -498

Totalresultat hanforligt till:
Moderforetagets aktieägare -268 -498

lnnehav utan bestämmande inflytande -1 0

-269 -498
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Koncernens rapport over finansiell ställning

31 Dec 31 Dec
Al/a belopp i MSEK om inte angivet annorlunda Not 2021 2020

AnIäenin2stiII2near
Goodwill 14 652 34
Ovriga immateriella t111g5ngar 14 529 246
Summa immateriella anIäggningstiIIgngar 1 181 280

Byggnader och mark 15 1 180 1 153

Energicentraler, maskiner och teknisk utrustning 15 4 793 3 963
övrig utrustning och inventarier 15 30 14

P5gàendenyanIaggningar 15 222 178

Summa materiella anIäggningstiIIgngar 6 225 5 308

Ovriga ford ringar 4 4

Summa finansiella anIäggningstiIIgngar 4 4

lnnehavijointventure 2 39 34
Uppskjuten skatteford ran 13 11 12

Summa anIäggningstiIIgngar 7 460 5 638

OmsättningstiItgngar

Varulager 16 154 169
Kundfordringar 17 238 135
Ovriga ford ringar 18 56 32
Upplupna intäkter 19 195 91

Förutbetalda kostnader 11 6

Likvida medel 20 2 031 133

Summa omsättningstillgângar 2 685 566

Summatillgàngar 10145 6204
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31 Dec 31 Dec
Al/a be/app i MSEK om inte angivet annorlunda Not 2021 2020

Eget kapital

Aktiekapital 21 402 340
Ovrigt tillskjutet kapital 21 1 522 584

Omräkningsreserv -2 -41

Balanserat resultat inklusive àrets resultat -4 874 -2 063
Summa eget kapital hanforligt till moderforetagets
aktieägare -2952 -1180
Innehav utan bestämmande inflytande 18 14

Summa eget kapital -2 934 -1 166

ljngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 22 11 539 6 232
Leasingskulder 23 87 48
Derivat 22 1 51
Uppskjuten skatteskuld 13 733 572
Summa lngfristiga skulder 12 360 6 903

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 22 - 125
Skulder till kreditinstitut 22 2 2

Leasingskulder 23 16 7

Leverantörsskulder 22 185 140
Skulder till närstâende parter 11,22 185 -

Aktuell skatteskuld 0 1

Ovriga skulder 24 114 81
Upplupna kostnader 22,25 214 107

Förutbetalda intäkter 3 4

Summa kortfristiga skulder 719 467

Summa eget kapital och skulder 10 145 6 204
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Koncernens rapport over kassaflöden

Al/a be/app I MSEK om inte angivet annor/unda Not 2021 2020
Kassaflöden fran den löpande verksamheten
Rörelseresultat 43 47

Justeringarfor icke-kassaflodesp5verkande poster

Avskrivningaroch nedskrivningar 14,15 310 258

Realisationsresultat 7,9 -2 -15

Resultatandel fràn joint venture -9 -4

Justering for poster som redovisas i investerings- och
fi nansieringsverksamheten

Förvärvsrelaterade kostnader 81 -

Finansieringsrelaterade kostnader 50
Utdelningfrnjointventure 4 4

Betald ränta och övriga finansiella kostnader 12 -292 -209

Betald skatt -1 -1

Förndring av rörelsekapital
Forndringavvarulager 28 -57

Förandring kortfristiga fordringar -171 20

Förändring av kortfristiga skulder 67 16

Nettokassaflöden fran den löpande verksamheten 108 59

Kassaflöde n fran investe ringsverksamhete n
Förvärv av immateriella anlaggningstillgangar 14 -1 0

Färvärv av materiella anlaggningstillgangar 15 -258 -247

Avyttring av materiella anläggningstillgàngar 6 41

Rörelseförvärv inklusive förvärvsrelaterade kostnader 5 -1 664 -669

Nettokassaflöden fran investeringsverksamheten -1917 -875

Kassaflöden fran finansieringsverksamheten
Upptagande av nya Ian, netto efter finansieringsutgifter 22 11535 5006

Amorteringavobligationslàn 22 - -383

Amortering av övriga skulder till kreditinstitut och
finansiella leasingskulder 22,23 -7765 -4830

Utnyttjande av investeringskrediter 22 1 178 1 166

Utnyttjande av checkrakningskredit 22 75 125

Aterbetalningavskuldertill nrstaende parter 22 - -25

Nyemission 1000 -

Utdelningtillaktieagare -2317 -300

Aktieagartillskottfràn innehav utan bestämmande inflytande 1 1

Nettokassaflöden fran finansieringsverksamheten 3707 760

Arets nettokassaflöden 1898 -56

Likvida medel vid arets början 133 189

Effekt av valutakursndring i likvida medel 0 0

Likvida medel vid arets slut 20 2031 133
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Koncernens rapport over forandringar I eget kapital

Balanserat Eget kapital

resultat hanforligt Innehav
Ovrigt Omräk- inklusive till moder- utan best- Summa

Aktie- tillskjutet nings- ârets foretagets ämmande eget

AllabeloppiMsEKom inteangivetannoriunda kapital kapital reserv resultat aktieagare inflytande kapital

Egetkapital ijanuari 2020 340 584 24 -1329 -381 0 -381

Arets resultat -433 -433 0 -433

Ovrigttotalresultat -65 -65 -65

Summatotalresultat 0 0 -65 -433 -498 0 -498

Förvärv av innehav utan bestämmande
inflytande 0 12 12

Aktieagartillskott fran mode rforetagets

aktieagare -2 -2 2 0

Aktieagartillskottfrân innehav utan

bestämmande inflytande 1 1 0 1

Utdelningtill aktieagare -300 -300 -300
Eget kapital 31 december 2020 340 584 -41 -2 063 -1180 14 -1166

Arets resultat -307 -307 -1 -308
Ovrigttotalresultat 39 39 39

Summatotalresultat 0 0 39 -307 -268 -1 -269

Förvärv av innehav utan bestammande
inflytande I samband med rörelseförvarv 0 3 3

Aktieagartillskott fran moderforetagets
aktieagare -2 -2 2 -2

Aktieagartillskottfrân innehav utan

bestämmande inflytande 0 0 0 0

Nyemission 62 938 1000 1000

Utdelning till aktieagare -2502 -2502 -2502

EgetkapitaI31december2021 402 1522 -2 -4874 -2952 18 -2934
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Koncernens noter

Not 1: Redovisningsprinciper

Nedan anges de viktigaste

redovisningsprinciperna som har tiIImpats i

koncernens finansiella rapporter. Dessa

principer tillampas p5 samtliga perioder som
presenteras, om inte annat anges.

1.1 Grunder for upprättandet av
redovisningen

Koncernredovisningen fOr SolOr Bioenergi

Holding AB (publ) har upprättats i enlighet med
International Financial Reporting Standards
(IFRS) utgivna av International Accounting

Standards Board (lASB) s5som de faststllts av
Europeiska Unionen (EU). Vidare har

koncernen tillämpat RSdet fOr finansiell
rapporte rings rekommendation RFR 1

Kompletterande redovisningsregler for

koncerner. Samtliga belopp är, om inget annat

anges, avrundade till närmast miljoner kronor
(MS E K).

Dessa räkenskaper godkändes av styrelsen den
27 april 2022 fOr fastställande av ordinarie
Srsstämma 2022.

Koncernens finansiella rapporter har baserats

p5 historiska anskaffningsvarden med
undantag av redovisning av derivatinstrument.
Att upprätta de finansiella rapporterna i

enlighet med IFRS kräver att fOretagsledningen
gor bedOmningar och uppskattningar.

Omr5den med en hog grad av bedomning, eller

omr5den där antaganden och uppskattningar

är av vasentlig betydelse for de finansiella
rapporterna redovisas i koncernens not 2.

Koncernredovisningen har upprttats enligt

fo rtlevnadspri ncipen.

Nedan redogors fOr fOrndringar

redovisningsprinciper och upplysningar:

Nya IFRS och tolkningar for 2021

Inga nya standarder har utfärdats som trader i

kraft fOr rakenskaps5r som p5borjas den 1

januari 2021 eller senare. Ett antal andringar

och tolkningar av standarder trader i kraft for

rakenskaps5r som pSbOrjas den 1 januari 2021

eller senare. Ingen av dessa har en vasentlig

pSverkan p5 koncernens redovisning.

Standarder, ändringar och tolkningar av
befintliga standarder som ännu inte har trätt i

kraft

Det finns for närvarande inga standarder och
tolkningar som koncernen fOrväntar sig

kommer att ha en väsentlig p5verkan p5

tilläggsupplysningar, finansiell ställning eller
resultat när dessa tillämpas i framtiden.

1.2 Konsolidering

a) DotterfOretag

DotterfOretag är bolag som st5r under Solör

Bioenergi Holding ABs bestämmande
inflytande. Bestämmande inflytande fOreligger

om moderfOretaget har inflytande Over

investeringsobjektet, är exponerad fOr eller har

rätt till rorlig avkastning frSn sitt engagemang

samt kan använda sitt inflytande Over

investeringen till att p5verka avkastningen. Vid
bedomningen om ett bestämmande inflytande

fO religger, beaktas potentiella röst-

berättigande aktier samt om de facto kontroll
fOreligger. Faktisk kontroll kan uppst5 i

situationer när Ovriga rOster är spridda p5 ett

start antal ägare sam inte har en realistisk

möjlighet att samordna sin rostning. I

bedOmningen av faktisk kontroll ges det

faktum att koncernen kan välja den styrelse

den önskar en avgOrande vikt. DotterfOretags

finansiella rapporter inkluderas I koncern-

redovisningen fr5n och med fOrvärvs-
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tidpunkten till det datum d5 det bestämmande
inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används for redovisning av

koncernens rörelseförvärv, oavsett om

förvärvet best5r av eget kapitalandelar eller

andra tillg5ngar. Köpeskillingen for förvärvet av

ett dotterforetag utgörs av de verkliga värdena

av:

¯ överl8tna ti11g8ngar,
¯ skulder som koncernen 8drar sig till

tidigare ägare,

¯ aktier som emitterats av koncernen,
¯ tillgàngar eller skulder som är en följd

av ett avtal om villkorad köpeskilling,

och

¯ tidigare eget kapital andel i det

förvärvade foretaget.

understiger verkligt värde for de fOrvärvade
nettotillg5ngarna, i händelse av ett fOrvrv till
18gt pris, redovisas mellanskillnaden direkt i

resultatrkninen.

I de fall d5 hela eller delar av en kapeskilling

skjuts upp, ska de framtida betalningarna

diskonteras till nuvärdet vid

forvarvstidpunkten. Diskonteringsräntan r

foretagets marginella l5neränta, vilken är den

räntesats foretaget skulle ha betalat for en

finansiering genom 15n under motsvarande
period och liknande villkor.

Vilikorad kopeskilling klassificeras antingen

som eget kapital eller som finansiell skuld.

Belopp klassificerade som finansiella skulder

omvärderas varje period till verkligt värde.

Eventuella omvärderingsvinster och -fOrluster
redovisas i resultatet.

Identifierbara förvärvade tillg5ngar, Overtagna

skulder och Overtagna eventualforpliktelser i

ett rOrelseförvärv värderas, med ett f5tal
undantag, inledningsvis till verkliga värden p8

fOrvarvsdagen. For varje fOrvärv, d v s förvärv
fOr fOrvärv, avgOr koncernen om innehav utan

bestämmande inflytande i det förvärvade
foretaget redovisas till verkligt värde eller till

innehavets proportionella andel i det

redovisade värdet av det förvärvade foretagets

identifierbara nettotillg8ngar.

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsfOrs när

de uppstàr.

Goodwill avser det belopp varmed

¯ överförd ersättning,

¯ eventuellt innehav utan bestämmande
inflytande I det fOrvärvade fOretaget,

och
¯ verkliga värdet p8 förvärvstidpunkten

p8 tidigare eget kapital andel i det

fOrvärvade foretaget (om rOrelse-

förvärvet genomforts i steg),

överstiger verkligt värde p8 identifierbara

förvärvade nettotillgàngar. Om beloppet

Om rOrelsefOrvärvet genomfOrs I flera steg

omvärderas de tidigare eget kapitalandelarna i

det fOrvärvade foretaget till dess verkliga värde

vid forvarvstidpunkten. Eventuell uppkommen

vinst eller förlust till följd av omvärderingen

redovisas i resultatet.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter

och kostnader samt orealiserade vinster eller

förluster som uppkommer fr8n koncerninterna

transaktioner mellan koncernfOretag,

elimineras i sin helhet vid upprattandet av

koncernredovisningen.

b) Avyttring av dotterfOretag

När bestämmande inflytande upphor värderas

eventuell kvarvarande andel till verkligt värde

via resultatet. Verkligt värde utgOr därefter
anskaffningsvardet for innehav I ett

intressefOretag, joint venture eller fina nsiel I

tillgàng. Belopp som tidigare redovisats I övrigt

totalresultat avseende detta foretag behandlas

som om koncernen hade avyttrat

underliggande tillgàngar och skulder. Det kan

betyda att belopp som tidigare redovisats i
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övrigt total resultat om klassificeras till

resultatet.

1.3 Segmentrapportering

Rörelsesegment rapporteras p5 ett sätt som

överensstämmer med den interna

rapportering som Iämnas till den hogste

verkställande beslutsfattaren I syfte att fördela
resurser och bedöma resultat. Den högste

verkställande beslutsfattare definieras som

koncernledningen.

1.4 Valutaomräkning

a) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

Funktionell valuta är valutan i de primra

ekonomiska miljöer där foretagen bedriver sin

verksamhet. Moderforetagets funktionella
valuta är svenska kronor (SEK) som även utgör

rapporteringsvalutan for moderforetaget och
fOr koncernen. Det innebär att de finansiella
rapporterna presenteras i svenska kronor.

ii. Resultatrakningen omräknas till

genomsnittskurs (om genomsnittskursen inte

totalt sett ger en rimlig uppskattning av

transaktionen, används transaktionsdags-

kursen).

iii. Omräkningsdifferenser som uppst5r vid
valutaomrakning av utlandsverksamheter

redovisas I övrigt totalresultat och ackumuleras
i en separat komponent I eget kapital,

benämnd omrakningsreserv.

1.5 Materiella anlaggningstillgSngar

Materiella anlaggningstillgSngar utgörs främst

av fjrrvarmeanläggningar inklusive respektive

distributionsnät, produktionsanläggningar for
briketter och pellets samt miljOterminaler.

Materiella anlaggningstillg5ngar redovisas till
anskaffningsvarde med avdrag for
avskrivninga r. I anskaffningsvä rdet ingS r

utgifter som direkt kan hänfOras till fOrvärvet
av tillgSngen.

b) Transaktioner och balansposter

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till

den funktionella valutan till den valutakurs som

foreligger p5 transaktionsdagen. Valutakurs-
differenser som uppst5r vid omrakning av

monetära tillgSngar och skulder i utländsk

valuta redovisas i 5rets resultat till den

valutakurs som fOreligger p5 balansdagen.

Kursvinster och kursförluster p5

rOrelsefordringar och rOrelseskulder redovisas
i rörelseresultatet, medan kursvinster och

kursfOrluster p5 finansiella fordringar och

skulder redovisas som finansiella poster.

c) KoncernfOretag

Resultatrakning och rapport Over finansiell
ställning for koncernforetag med en annan

funktionell valuta an rapportvalutan, omräknas
enligt fOljande:

i. Rapport over finansiell ställningen omräknas
till balansdagens kurs.

Tilikommande utgifter läggs till t111g5ngens

redovisade värde eller redovisas separat när

det är sannolikt att de framtida ekonomiska

fOrdelar som är fOrknippade med ti11g5ngen

kommer att komma koncernen till del och
anskaffningsvardet kan beräknas p5 ett

tillfOrtitligt sätt. Redovisat värde fOr delar som

ersätts tas bort fr5n rapport over finansiell
ställningen. Andra reparations- och

underh5llskostnader redovisas som kostnad i

den period de uppkommer.

P5g5ende nyanlaggningar är materiella
anlaggningstillg5ngar som är under
uppfOrande och ännu ej fardiga att tas i bruk.
Avskrivning p5b0rjas först d5 den p5g5ende

nyanlaggningen är fardig att tas i bruk.

Materiella anlaggningstillg5ngar best5r av olika

kategorier som i sin tur delas upp i olika
komponenter. Dessa komponenter skrivs av

linjärt Over den bedOmda nyttjandeperioden

enligt fOljande:
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¯ Byggnader 505r
¯ Mark skrivs ej av
¯ Markanlaggningar 10-20 5r
¯ Bränslemottagning 10-30 r

¯ Forbränningsugn 10-505r
¯ Pannor 10-305r
¯ Forbränningsluft- och

rokgassystem 10-50 âr
¯ Askutmatningssystem 15-40 àr
¯ El- och styrsystem 5-15 5r
¯ Med iasystem 20-40 r

¯ Elgenerering 30 5r
¯ Värme-/ ngdistribution5 -75 r
¯ Ovriga inventarier 5-10 r

Nyttjandeperioder och restvärden provas vane
balansdag och justeras vid behov. I det fall det

fareligger indikationer p nedskrivningsbehov

görs en prövning for att fastställa tillgângens

âtervinningsvarde. När det redovisade värdet

av en ti11g5ng är hogre an dess beräknade

àtervinningsvarde skrivs tillgngens varde ner

till dess 5tervinningsvarde.

Vinst eller fOrlust som uppkommer vid
avyttring eller utrangering av en tillgâng utgors

av skillnaden mellan fOrsaljningspriset och
tillgngens redovisade värde med avdrag fOr

direkta fOrsaljningskostnader. Vinst och förlust

redovisas som Ovrig rörelseintäkt/-kostnad.

1.6 Immateriella anlaggningstillg5ngar

a) Goodwill

Vid rOrelsefOrvärv där OverfOrd ersättning

Overstiger det verkliga värdet av förvärvade
tillg5ngar och Overtagna skulder som redovisas
separat, redovisas skillnaden som goodwill.

Goodwill skrivs inte av, men provas ârligen eller

när forandringar i fOrhllanden indikerar att

det redovisade vardet kanske inte är

tervinningsbart.

Vid nedskrivningsprovning grupperas goodwill

p de lagsta niver där det finns separata

identifierbara kassaflOden (kassagenerera nde

enheter). Goodwill fördelas till
kassagenererande enheter (KGE) eller grupper

av kassagenererande enheter som förväntas bli

gynnade av förvärvet där goodwillen uppstod.

Nedskrivning görs med det belopp varmed
tillg5ngens redovisade värde Overstiger dess
5tervinningsvarde. Atervinningsvärdet är det
högre av tillgângens verkliga varde minskat

med fOrsäljningskostnader eller dess

nyttjandevärde. Nedskrivning av goodwill

àterförs inte.

b) Licenser

Licenser redovisas till a nskaffningsvarde. De

licenser som har anskaffats i samband med ett

rörelseförvärv värderas till verkligt värde vid
fOrvarvstidpunkten. Dessa skrivs av over den

fOrväntade nyttjandeperioden, vanligtvis 10 r.

c) Mjukvara

Anskaffningsva rdet fOr progra mva rulicenser

inkluderar utgifter fOr att f programmen

operativa. Avskrivnings görs over den

beräknade nyttjandeperioden, vilket vanligtvis

är 5 âr.

d) Kundrelationer

Kundrelationer redovisas till anskaffnings-

värde. De kundrelationer som har anskaffats I

samband med ett rOrelseförvärv värderas till
verkligt värde vid fOrvarvstidpunkten. Dessa

skrivs av over den förväntade
nyttjandeperioden, van ligtvis 20 5r.

1.7 Finansiella t111g5ngar

Finansiella tillgàngar värderas initialt till
verkligt värde plus, i de fall tillgàngen inte

redovisas till verkligt värde via

resultaträkningen, tra nsaktionskostnader

direkt hanfOrliga till kOpet. Transaktions-

kostnader hanfOrliga till finansiella ti11g5ngar

som redovisas till verkligt värde via

resultatrakningen kostnadsfOrs direkt i

resultatrakningen.
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Efter det första redovisningstillfallet värderas

finansiella tillg5ngar till:

- upplupet anskaffningsvarde,
- verkligt värde via övrigt totalresultat,

eller
- verkligt värde via resultaträkningen.

Vilken varderingskategori som en finansiell
tillgSng omfattas av styrs dels av koncernens

affrsmodeIl, dels vilka kontraktsenliga

kassaflöden koncernen kommeratterhSlla frSn
den finansiella tillg5ngen. Koncernens

affärsmodell bygger p5 att finansiella tillg5ngar

innehas for att erhSlla kontraktsenliga

kassaflöden och dessa kassaflöden utgörs

enbart av kapitalbelopp och i förekommande

fall ränta. SSledes värderas koncernens

samtliga finansiella tillgSngar till upplupet

a nskaffningsvärde, förutom derivatinstrument

som värderas till verkligt värde via

resultatrakningen.

Förvärv och avyttring av finansiella tillg5ngar

redovisas p5 affarsdagen. Affärsdagen utgör

den dag d5 bolaget förbinder sig att förvärva

eller avyttra tillg5ngen. En finansiell ti11g5ng tas

bort fr5n rapporten over finansiell stallningen

när rättigheterna till kassaflöden fr5n det

finansiella instrumentet realiseras, förfaller

eller koncernen förlorar kontrollen over dem.

1.8 Nettoredovisning av finansiella ti11g5ngar

och skulder

Finansiella tillg5ngar och skulder redovisas

netto i rapporten over 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 ti11g5ngen och reglera

skulden.

1.9 Nedskrivning av finansiella tillgSngar

Koncernen vrderar de framtida fOrväntade

kreditfOrlusterna relaterade till investeringar i

skuldinstrument redovisade till upplupet

anskaffningsvärde baserat p5 fram5triktad
information. Koncernen tillämpar i enlighet

med reglerna i IFRS 9 en fOrenklad metod for

nedskrivningsprovning av kundford ringa r.

Forenklingen innebär att reserven for

förväntade kreditfOrluster beräknas baserat p5

förlustrisken for hela fordrans Iöptid och

redovisas när ford ran redovisas första g5ngen.

1.10 Va ru lager

Varulagret värderas till det Iägsta av

a nskaffningsvärdet och nettoförsä Ijnings-

värdet. Anskaffningsvärde beräknas enligt den

s5 kallade fOrst-in forst-ut-principen. For

fardiga tillverkade varor bestSr
anskaffningsvrdet av r5material, direkt IOn,

andra direkta kostnader och indirekta
tillverkningsomkostnader (baserade p5 normal
tillverkningskapacitet). NettofOrsaljnings-

värdet definieras som fOrsljningspris

reducerat for kostnader fOr fardigsthllande

samt forsaljningsomkostnader.

1.11 Kundfordringar

Kundfordringarna uppst5r vid fOrsäljning av

varor eller tjnster som omfattas av den

ordinarie verksamheten. Om reglering av

fordran fOrväntas ske mom ett Sr kiassificeras

de som omsattningstillg5ngar. Om sS inte är

fallet kiassificeras de som anläggnings-

tillgSngar. Kundfordringar värderas till verkligt

vä rde vid fO rsta redovisningstillfa Ilet. Vid

efterföljande vardering redovisas

kundfordringarna till upplupet anskaffnings-

värde med tillämpning av effektivränte-

metoden, minskat med reserv fOr fOrväntade

kreditfOrluster.
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1.12 Likvida medel

Likvida medel bestàr av kassamedel samt

omedelbart tillgangliga tiligodohavanden hos

banker och motsvarande institut samt

kortfristiga likvida placeringar med en loptid

fr5n anskaffningstidpunkten understigande tre

m5nader.

1.13 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

Stamaktier klassificeras som eget kapital.

Kostnader som är direkt hanforliga till emission

av nya aktier eller optioner med avdrag for
skatt redovisas som en minskning av eget

ka pita I.

1.14 Finansiella skulder

Finansiella skulder värderas vid det fOrsta
redovisningstillfället till verkligt värde.

förfaller mom ett 5r, annars klassificeras de

sam 15ngfr1st1ga skulder.

Leverantörsskulder värderas till verkligt värde

vid fOrsta redovisningstillfä Ilet. Vid

efterfOljande vardering redovisas

leverantörsskulder till upplupet

ariskaffningsvärde med tillämpning av

effektivräntemetoden.

1.17 UpplSning

Lan redovisas inledningsvis till verkligt värde,

netto efter transa ktionsutgifter. I efterfölja nde
perioder redovisas 15n till upplupet

anskaffningsvarde med tillampning av

effektivräntemetoden. Skillnaden mellan

ISnebeloppet (netto efter transa ktionsutgifter)

och 5terbetalningsbeloppet redovisas sam en

finansiell kostnad over lSneperioden med

tillampning av effektivräntemetoden.

Efter det första redovisningstillfället värderas

finansiella skulder till:

- upplupet anskaffningsvärde, eller
- verkligt värde via resultatrakningen

Koncernens samtliga finansiella skulder

värderas till upplupet anskaffningsvärde,

förutom derivatinstrument som värderas till

verkligt värde via resultatrakningen.

1.15 Derivatinstrument

Derivat redovisas i balansrakningen p5

affarsdagen och värderas till verkligt värde,

b5de initialt och vid efterföljande

omvarderingar i slutet av vane rapportperiod.

VärdefOrä ndringa ma redovisas i resultatet.

Säkringsredovisning tillampas fOr närvarande

inte av koncernen.

1.16 LeverantOrsskulder

Leverantörsskulder är forpliktelser att betala

fOr varor eller tjänster fr5n leverantörer i den

ordinarie verksamheten. LeverantOrsskulder

klassificeras som kortfristiga skulder om de

Utgifter knutna till l5nelOften balanseras i

avvaktan p5 att 15net upptas am det är

sannolikt att 15net kommer att tas upp. Nr

ISnet tas upp redovisas utgifterna sam en del

av IS net.

1.18 Aktuell och uppskjuten skatt

lnkomstskatter utgörs av aktuell skatt och

uppskjuten skatt. lnkomstskatter redovisas i

Srets resultat utom dS underliggande

transaktion redovisats i övrigt totalresultat

eller I eget kapital, varvid tillhOrande

skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat

eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt sam ska betalas eller

erhSllas avseende aktuellt 5r, med tillampning

av de skattesatser sam är beslutade eller i

praktiken beslutade per balansdagen i de

lander där moderforetaget och dess

dotterforetag är verksamma ach genererar

skattepliktiga intäkter. Ledningen bedOmer

löpande de pasitianer sam hävdas i

deklarationerna dä r gälla nde skattelagstiftning

är fOremSl fOr tolkning. Baserat p5 ledningens
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bedomning görs avsättningar for för'vantade
skattebetalningar där detta anses vara

nödvä ndigt.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet p5 alla
temporära skilinader som uppkommer mellan

det skattemässiga värdet p5 tillg5ngar och
skulder och dess redovisade värden.
Temporära skilinader beaktas inte i

koncernmassig goodwill. Om en temporär

skillnad uppst5r frSn första redovisningen av en
tillgSng eller skuld som inte är ett

rörelseförvärv och som vid tidpunkten for

transaktionen varken pSverkar redovisat eller
skattepliktigt resultat, redovisas inte
motsvarande uppskjuten skatt. Uppskjuten

skatt beräknas med tillämpning av de
skattesatser och skatteregler som är beslutade
eller aviserade per balansdagen och som

fOrväntas gälla när den berörda uppskjutna

skattefordran realiseras eller den uppskjutna

skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar avseende
avdragsgilla temporära skillnader och
underskottsavdrag redovisas endast i den m5n
det är sannolikt att dessa kommer att kunna

utnyttjas.

Uppskjuten skatt beräknas p5 temporära

skillnader som uppkommer p5 andelar I

dotterforetag och intresseforetag, fOrutom där
koncernen kontrollerar tidpunkten for
5terforing av de temporära skillnaderna och
som inte förväntas bli 5terfOrda mom en

Oversk5d hg fra mtid. Uppskjutna skatte-
fordringar 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 erhSlla betalning

for fordringar netto.

1.19 PensionsStaganden

Koncernens pensions5taga nden omfattas

enbart av avgiftsbestamda planer. En

avgiftsbestamd pensionsplan är en

pensionsplan enligt vilken koncernen betalar

fasta avgifter till en separat juridisk enhet.

Koncernen har inte n5gra rattsliga eller

informella fOrpliktelser att betala ytterliga re

avgifter om denna juridiska enhet inte har

tillrackliga tillg5ngar fOr att betala alla
ersättningar till anställda som hanger samman

med de anställdas tjänstgOring under

innevarande eller tidigare perioder.

Koncernen har darmed ingen ytterligare risk.

Koncernens forpliktelser avseende avgifter till
avgiftsbestamda planer redovisas som en

kostnad i 5rets resultat i den takt de intjänas

genom att de anställda utfört tjänster St
koncernen under en period. FOrutbetalda
avgifter redovisas som en t111g5ng i den

utstrackning de kan Sterbetalas eller minska
framtida utbetalningar.

1.20 Avsättningar

Koncernen redovisar avsättningar fOr

5terställande av miljön, omstrukturerings-

kostnader och rättsliga krav när det finns en
befintlig legal eller informell fOrpliktelse som

en fOljd av en inträffad händelse, och det är

trohigt att ett utflOde av ekonomiska resurser

kommer att krävas for att reglera forpliktelsen

samt en tillfOrlitlig uppskattning av beloppet

kan göras. Avsättningar for omstrukturerings-

kostnader omfattar avg5ngsvederlag till

anstallda. Avsättning görs inte fOr framtida
rOrelsefOrluster. Om det finns flera

fOrpliktelser av samma slag gors en bedOmning

av sannolikheten att ett utflOde av resurser

kommer att krävas fOr hela gruppen av

5taganden som en helhet. Det gOrs därfOr en
avsättning även om sannolikheten fOr reglering

kopplat till en enskild fOrpliktelse kan vara ISg.
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Avsättningarna värderas till nuvärdet av

förväntade betainingar for att reglera

5tagandet. En diskonteringsranta fore skatt
används som 5terspegiar aktuelia

marknadsförh5llanden och de risker som är

forknippade med forpliktelsen. Okning av

skuider till följd av forändringar i tidsvarde

redovisas som finansiell kostnad.

1.21 lntäkter

vidareforadiing av det emottagna materialet,

redovisas I förekommande fall en avtalsskuld

motsvarande den erh511na ersättningen. lntäkt

redovisas I ett sSdant fall over tid i takt med att

koncernens prestations5taga nde genomfors

genom att allokera den erh511na ersättningen

pro rata per behandlad och vidareförädlad

mngd I förh511ande till den totala mangden

mottaget material.

Koncernen säljer värmeenergi, industriell Snga

och eiektricitet till privat- och foretagskunder.

Försäljningen läses av och faktureras efter
vane mSnadsskifte baserat p5 priser som anges

i avtaien. Kunderna har 30 dagars kredittid.

lntäkt redovisas när koncernens
prestations5taga nde a r ful lgjort vilket

sammanfaller med leveransen av energi hos

kunden.

Koncernen har egna tiilverkningsanläggningar

for produktion av briketter och pellets som
säljs till kunder. Kunderna faktureras baserat
p5 de avtal som har ing5tts, antingen baserat
p5 volym eller det totala energiinneh5llet.

Koncernens prestationsStagande fullgors I

samband med leverans varp5 intäkt redovisas.
Det finns inga avtal där tiden mellan
överlämningen av varorna till kunden och
betainingen fr5n kunden överstiger ett Sr. Till

följd av detta, justerar koncernen inte

transaktionspriset for effekterna av en

betydande finansieringskomponent.

Koncernen har ett antal miljöterminaler for
mottagande av impregnerat och

kreosotbehandiat returträ. Ersättning, 55 kallad
gate-fee, erhSlls i samband med mottagande

av returträ. Denna ersättning faktureras när

vägning och kontroll hargenomforts baserat p5

avtalade priser. Koncernens

prestationsStagande uppfylls i de aura fiesta
fall i samband med mottagandet av returträ

varpS intäkt redovisas. Om ett avtal dock skuiie

stipulera att koncernens prestationsStagande

fullgors först i samband med behandling och

mom drift- och underh5llsverksamheten finns

ett antai oiika avtai till fast pris och iopande

rä kning. Fastprisavtalen redovisas som intäkt

over tid i takt med att prestations5tagandet

uppfylls, vilket i normalfall är jämnt fördelat
over 5ret. lntaktsredovisning for avtal p5

iöpande räkning sker i enlighet med successiv

vinstavräkning I fOrhSllande till
färdigställandegraden som baseras p5

nedlagda utgifter.

1.22 Statliga bidrag

Statiiga bidrag redovisas till verkligt värde när

det foreligger rimlig säkerhet att bidraget

kommer att erh511as och fOretaget kommer att

uppfylla de villkor som är forknippade med

bidraget.

Om koncernen erh511er ett bidrag hanforligt till
tillgSngar har koncernen valt som princip att

redovisa bidragen som en fOrutbetald intäkt.

lntaktsforing sker vid uppnSende av

produktionsm5l over tillgSngens

nyttjandeperiod.

Statliga bidrag i form av utsläppsrätter

redovisas till nominelit värde (noll) när dessa

tas emot frSn offentliga myndigheter. Vid

forsaljning av erhSllna utslappsratter

intäktsfOrs det verkliga värdet av vad som

erh511s vid tidpunkten for fOrsaljningen.

1.23 Ränteintäkter

Ränteintäkter redovisas med tillämpning av

effektivräntemetoden.
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1.24 lntäkter fran utdelning

Erh5llen utdelning redovisas när rätten till att

erh511a utdelning fastställts.

1.25 Leasingavtal

Koncernen har ing5tt ett antal olika
Ieasingavtal, främst arrendeavtal avseende
mark och byggnader men även hyra av lokaler,
leasing av arbetsmaskiner samt bilar. En

nyttjanderätt samt en leasingskuld redovisas
fOr respektive leasingavtal, fOrutom
korttidsleasingavta I och leasingavta I fOr vilka
den underliggande tillgàngen har ett làgt värde.

Initialt värderas leasingskulden till nuvärdet av

framtida leasingavgifter. Diskontering sker i

fOrsta hand med anvndning av leasingavta lets
implicita ränta, om denna rntesats lätt kan

fastställas. Om denna räntesats inte lätt kan
fastställas sker diskontering med tillampning av
koncernen marginella lSneränta. Koncernens

marginella lSneränta beräknas som ett vägt

genomsnitt utifr5n koncernens l5nestrukturvid
varje tidpunkt. Den del av leasingskulden som

förfaller till betalning senare an ett Sr fr5n
balansdagen redovisas bland l5ngfristiga

skulder. I efterfOljande perioder värderas
Ieasingskulden enligt fOljande:

¯ det redovisade värdet ökas fOr att

Sterspegla räntan pS leasingskulden,

¯ det redovisade värdet minskas for att

5terspeg1a utbeta Ida Ieasingavgifter,

och
¯ det redovisade värdet omvärderas for

att Sterspegla en eventuell
omprOvning eller andring av

leasingavta let.

Nyttjanderätten redovisas till a nskaffnings-

värde bland koncernens anlaggningstillgSngar,

vilket initialt motsvarar samma värde som

IeasingskuIden med tillagg av eventuella
fOrskottsbetalriingar. I efterfOljande perioder

redovisas nyttja nderätten till anskaffnings-

värde med avdrag for ackumulerade

avskrivningar och eventuella ackumulerade
nedskrivningar. I det fall leasingavtalet

omfattar en option att kopa Ut leasingobjektet

och a nskaffningsva rdet for nyttja nderätten
5terspeglar att optionen kommer att utnyttjas,

gOr avskrivningar over den underliggande

ti11g5ngens nyttjandeperiod. I annat fall skrivs

den nyttjanderätten Over leasingperioden eller

Over den underliggande tillgSngens

nyttjandeperiod om denna är kortare an
leasingperioden.

1.26 Utdelning

Utdelning till aktieägare redovisas som skuld

vid den tidpunkt d5 utdelningen fastställs av

5rsstämman.

1.27 Joint ventures

Joint ventures är foretag Over vilka koncernen
har ett gemensamt bestämmande inflytande

tillsammans med andra samägare. Innehav i

joint ventures redovisas enligt kapitalandels-

metoden i koncernredovisningen. Kapital-

andelsmetoden innebär att koncernens

redovisade varde p5 andelarna i joint ventures

motsvaras av koncernens andel i joint ventures

eget kapital jämte koncernmassig goodwill och

andra eventuella kvarvarande koncernmässiga

Over- och undervärden. I koncernens rapport

Over resultat redovisas periodens resultatandel

mom rOrelseresultatet som "Resultatandel i

joint ventures". Resultatandelen justeras fOr
eventuella avskrivningar, nedskrivningar och

upplOsningar av fOrvärvade Over- respektive

undervärden. Koncernens redovisade värde p5

andelarna i joint ventures minskas med

eventuella erhSllna utdelningar. Koncernens

andel av Ovrigt totalresultat i joint ventures

redovisas i fOrekommande fall p5 en separat

rad i Ovrigt totalresultat fOr koncernen.

29



solørbioenergi

1.28 Eventualforpliktelser

En eventualforpliktelse redovisas när det finns
ett mojligt àtagande som härrör fran inträffade

händelser och vars förekomst bekräftas endast
av en eller flera osäkra framtida hndeIser

utom koncernens kontroll eller när det finns ett

àtagande som inte redovisas som en skuld eller
avsättning p5 grund av det inte är troligt att ett

utflöde av resurser kommer att krävas eller inte

kan beräknas med tillracklig tillforlitlighet.
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Not 2: Information om koncernforetag och joint ventures

Nedanstàende tabell redogor for koncernstrukturen där Solör Bioenergi Holding AB (pubi) är
moderforetag:

Organisations-

nummer Land

Andel av

kapital

Rösträtts-

andel
SolorBioenergi HoldingAB 556907-9535 Sverige - -

Rindi Energi AB 556495-8758 Sverige 100,00% 100,00%
iCiSCRindibel K00056503 Belarus 27,54% 27,54%

SolorBioenergi Holding 2AB 556982-8469 Sverige 100,00% 100,00%
SolorBioenergi Holding 3AB 556873-8552 Sverige 100,00% 100,00%

SolorBioenergi ManagementAB 556862-2566 Sverige 100,00% 100,00%

Solör Bioenergi Fjärrvarme AB 556936-0737 Sverige 100,00% 100,00%
Solör Bloenergi OstAB 556607-0255 Sverige 100,00% 100,00%
Solör Bloenergi Syd AB 556632-0692 Sverige 100,00% 100,00%
Filipstads Värme AB 556544-7975 Sverige 50,00% 50,00%

Solor Bioe ne rgi I nf rastruktu r AB 556928-0059 Sve rige 100,00% 100,00%
Solör Bioenergi Vretstorp AB 556588-6727 Sverige 100,00% 100,00%
SolorBioenergi FalkopingAB 556014-6663 Sverige 100,00% 100,00%

Falbygdens Bredband AB 556026-9606 Sverige 51,00% 51,00%

Vasa Värme Holding AB 556292-2508 Sverige 100,00% 100,00%

Eke rö Solör Bioe nergi AB 559176-1376 Sverige 65,00% 65,00%
SolørBioenergiVarmeAS 982435358 Norge 100,00% 100,00%

SolørBioenergiJessheimAS 919944870 Norge 100,00% 100,00%
Solör Bioenergi Värme AB 556310-5328 Sverige 100,00% 100,00%

Solör Bioenergi Utility Solutions AB 559227-8567 Sverige 100,00% 100,00%

Solør Bioe nergi Utility Solutions AS 992 420 022 Norge 100,00% 100,00%
SolørBioenergi Holding AS 989244051 Norge 100,00% 100,00%

SolørBioenergiAS 989236482 Norge 100,00% 100,00%
Rena Fjernvarme AS 991 744010 Norge 100,00% 100,00%

Solør Bioe ne rgi I nf rastru ktu r AS 996 746 798 Norge 100,00% 100,00%
SolorBioenergiRecyclingAB 556211-2754 Sverige 100,00% 100,00%

Solör Bloenergi Pellets AB 556736-2446 Sverige 100,00% 100,00%

Soldr Bioenergi Europe AB 559227-8542 Sverige 100,00% 100,00%
SolorBioenergyPolskaS.A. 611327745 Polen 100,00% 100,00%
BiopalSp.zo.o. 771624500 Polen 100,00% 100,00%

SolorBioenergi HoldCo EttAB 559342-7825 Sverige 100,00% 100,00%

Solör Bioenergi AG CHE-152787201 Schweiz 100,00% 100,00%

Solör Bioenergi Holding 2 AB förvaltar aktier i 0 Alfta

dotterforetag samt innehar koncernens o Alsike

juniorfinansiering.
o Bollebygd
o Charlottenberg

Solör Bioenergi Management AB utför 0 Dorotea

koncerninterna administrativa tjänster 5t
o Edsbyn

bolagen mom koncernen. Bolaget är o Garphyttan
innehavare av koncernens seniorfinansiering. o Hanaskog

o Horndal
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB är koncernens o Kalix
huvudbolag avseende fjärrvärme i Sverige som o Lagan

även är moderforetag 5t samtliga ovriga o Lammhult

driftforetag i Sverige mom fjärrvärme och o Landvetter

fardig värme. Inom ramen for bolagets
o
o

Lidhult
Mölnlycke

verksamhet finns följande energianläggningar:
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o Mönsters
o Nora
o Nordmaling
o odensbacken
o Pershyttan
o Rundvik
o Ryd
o Sandudden
o Skinnskatteberg
o Strömsnäsbruk
o Sunne
o Sveg
o Svenljunga
o Töcksfors
o Vansbro
o Vilhelmina
o Vännäs
o Vännäsby
o Aseda
o Alvdaleri

Dessutom har följande verksamhet bedrivits
via dotter- och dotterdotterforetagens forsorg:

o Solor Bioenergi Ost AB -7 energianlaggningar
i Flen, Gnesta, Herrijunga, Malmkoping,
Vadstena, Vingker och Vrgrda.

o Solör Bioenergi Syd AB - 10
energianlaggrtingar i Broby, Glimkra,
Hästveda, Horby, Höör, Knislinge, Markaryd,
Sjöbo, Svalöv och Tomelilla.

o Solör Bioenergi Falkoping AB - 3
energianlaggningar I Falkoping, Floby och
Stenstorp. Bolaget bedriver även
fiberverksamhet samt ager 51% av aktierna I
Falbygdens Bredband.

o Solör Bioenergi Vretstorp AB - 1
energianlaggning I Vretstorp.

o Solör Bioenergi lnfrastruktur AB - ager
infrastrukturtillgngar som hyrs Ut till Solör
Bioenergi Fjrrvärme AB och dess
dotterforetag.

o Solør Bloenergi Varme AS - 23 fardig-
varmeanläggningar i Norge samt en
pelletsfabrik I Brumunddal, Norge.

o Solør Bioenergi Jessheim AS - värme-
anlaggning iessheim, Norge.

o Solor Bloenergi Värme AB - 81 fardig-
varmeanlaggningar i Sverige samt en
pelletsfabrik Säffle.

o Ekerö Solör Bioenergi AB - energianlaggning i
Ekerö.

Bioenergi Utility Solutions AS bedriver
motsvarande verksamhet i Norge.

Solør Bioenergi Holding AS med bolagsadress I
Kirkenr, Norge, stödjer koncernen med
expertis mom omr5den som finansiering, cash
management, redovisning och rapportering.

Solør Bioenergi AS (100% ägt av Solør
Bioenergi Holding AS) med bolagsadress I
Kirkenr, ar ett industriforetag med syfte att

driva bioenergianlggningar, inklusive
produktion och forsaljning av termisk värme
och el baserad p5 biobränsle,
energiStervinning av returträ, samt produktion
av briketter. Bolaget har följande
produktionsanläggningar:

- Miljoterminal i Kirkenr
- Kombinerat kraftvarmeverk (CHP) i Kirkenr
- Brikettproduktion i Kirkenr
- Fjarrvärmedistribution i Kirkenr
- Energianlaggning i Rena
- Energianlaggning i Haslemoen
- Energianläggning i Grødaland
- Energianlaggning i Flisa
- MiljOterminal I Vigrestad

Bolaget äger även 100% av aktierna I Rena
Fjernvarme AS, som under 2022 planeras att

fusioneras in i Solør Bioenergi AS.

SolØr Bioenergi lnfrastruktur AS ger
infrastrukturtillg5ngar I Norge som hyrs Ut till
norska koncernforetag.

Solör Bioenergi Recycling AB är ett
industriforetag med energiStervinning frSn
returträ som huvudverksamhet och har en
miljöterminal i Trollhättan.

Solör Bioenergi Pellets AB producerar och
säljer pellets. Produktion av pellets sker I
produktionsanläggningarna som 5terfinns I
Alvdalen och Vansbro.

Solor Bioenergy Poiska S.A. driver tre

energianlaggningar I Chojnice, Hajnowka och
Minsk Mazowiecki, Polen.

I början av 2022 har verksamheten I Solar
Bloenergi Vretstorp AB fusionerats in i Solör
Bioenergi Fjärrvärme AB.

Solör Bioenergi Utility Solutions AB bedriver
drift- och underh5llsverksamhet mom vatten-

och avloppsrening samt energiproduktion p5
flera orter I Sverige. Dotterforetaget Solør

Biopal Sp. z o. o. gör biomassainköp samt

driver en energianläggning I Czersk, Polen.

Solör Bioenergi AG med bolagsadress i Zurich,
Schweiz är ett servicebolag som stödjer
koncernen med expertis mom omrSden som
fmnansiering, cash management, redovisning
och rapportering.
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Ovriga koncernbolag är holdingforetag

och/eller foretag som är vilande och inte
bedriver ngon verksamhet.

Filipstads Värme AB och JC JSC Rindibel, som är
joint ventures, redovisas enligt kapital-
andeismetoden. Fiiipstads Värme AB bedriver
fjärrvärmeverksamhet i Filipstad och Storfors.
Foretaget är samägt med Filipstads kommun.

I nedanstSende tabeller redovisas finansiell
information I sammandrag for innehavet I
Filipstads Värme AB.

Rapport over resultat I sammandrag

Not 3: Väsentliga bedomningar och

uppskattningar

Att upprätta finansiella rapporter I enlighet

med IFRS kräver att fOretagsledningen gOr

bedOmningar och uppskattningar samt gör

antaganden som anses vara realistiska. Det kan

finnas situationer eller fOrandringar i

marknadsförh5llanden som kan medfOra
forandringar I uppskattningar, vilket i sin tur

kan pSverka bolagets t111g5ngar, skulder, eget

kapital och vinst.
A/k, belopp I MSEKom ink, uvg,,et n,,no,Iend,, 2021 2020
Nettooms3ttning 43 37
RSvarorocl, handelsvaror -14 -12

Personalkostnader -3 -3
Avskrivningar och nedskrivningar -5 -4
Ovriga externa kostnader -5 -5
Rorelseresuttat 16 13
Finansnetto -1 -1
Bokslutsdispositioner -5 -2

Resultatforeskatt 10 10
Skatt -2 -2

Arets resultat 8 8

Rapportoverfinansiell ställningi sammandrag

N/u belopp IM$EKo,n lore givet,,rxiundx 31 Dec2021 31 Dec 2020
rullgSngar
Matenella anlaggrrirrgstillg5ngar 85 86
Varulager 2 4

Ocr/ga kortfristiga ford ringar 13 10

Likvida medel 4 2
104 102

Egetkapital -15 -15

Obeskattade reserver -38 -33

Skulder
LSngfristiga r3ntebhrande skulder -44 -49

Kortfristiga rantebdrande skulder 0 -1
Ovriga kortfristiga skulder -7 -4

-51 -54

Summa eget kapital och skulder -104 -102

Koncernens kapitalandel I Filipstads Värme AB
och upplysningar am erh5Iien utdeIning
framg5r av nedanst5ende tabell:

Koncemens kapitalandel I Filipstads Värme AS

Axobvlopp iMSEXonr late angiver anvx,luvdo 2021 2020
Irrg3ende kap/talarrdel 34 34

Periodens resultatandel 9 4

Erh3llen utdelning -4 -4

UtgSende kapitalandel 39 34

Innehavet i JC JSC Rindibel är icke vasentIigt d5
bolaget bedriver verksamhet endast I mindre
omfattning. SolOr Bioenergikoncernens
kapitalandel är upptagen till nail kronor.

Foretagets mest betydande bedOmningar och

uppskattningar avser fOljande poster:

¯ Avskrivninga r och nedskrivninga r

av materiella och immateriella

anlaggningstillg5ngar
¯ Redovisning av uppskjutna

skattefordringar

Materiella och immateriella
anlggningstillg5nga r

Avskrivning sker linjärt over tillgSngens

beräknade nyttjandeperiod. Beräknad

nyttja ndeperiod baseras p5 historisk
erfarenhet och bedOmningar som rör

tillg5ngens framtida tekniska och ekonomiska

anvandning. Verklig nyttjandeperiod kan

komma att awika fr5n de bedOmningar som

gOrs lOpande. Avskrivningstiderna justeras om

det sker en forandring I dessa uppskattningar.

Finns det indikationer for nedskrivningsbehov

p5 materiella och immateriella
anlaggningstillgSngar genomfors en

nedskrivningsprOvning. FOr information om de

viktigaste uppskattningarna for att berä kna

framtida kassaflOden, se koncernens not 14

avseende nedskrivningsprOvning av goodwill.

Redovisning av uppskiutna skattefordringar

Per vane balansdag prOvas om redovisning ska

ske av uppskjutna skatteford ringa r relaterade
till skattemassiga underskottsavd rag som
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tidigare inte redovisats I rapporten over
finansiell stãllning. S5dana skattefordringar

redovisas i den utsträckning det bedöms som
sa nnolikt att till räckliga skattepliktiga överskott
kommer att finnas tillgangliga I framtiden.
Andrad bedomning i framtida perioder kan ha
en väsentlig pSverkan p5 de finansiella
rapporterna I framtida perioder.

For närmare information om skattemassiga

underskottsavdrag se koncernens not 13.

början av rakenskaps5ret 2021 hade den
förvärvade rörelsen p5verkat koncernens

nettoomsättning med 112 MSEK, rörelse-
resultat fore avskrivningar med 9 MSEK samt

resultat fore skatt med -45 MSEK.

Resultatet under innehavstiden 1nneh511er
förvärvsrelaterade kostnader av eng5ngs-

karaktär uppg5ende -43 MSEK. Justerat for

detta uppgSr rOrelseresultat fOre avskrivningar

till 23 MSEK samt resultat fore skatt till -14

MSEK.

Not 4: Rörelseförvãrv

Under rkenskaps5ret 2021 har koncernen
genomfort ett antal rOrelsefOrvärv. Nedan

redogors for rOrelsefOrvärven i kronologisk

ordning. I tillägg till genomfOrd nyemission om

1 000 MSEK, har rörelsefOrvärven under

rakenskaps5ret finansierats genom

utnyttjande av investeringskrediterna

kopplade till koncernens senior- och
juniorfinansiering, se vidare koncernens not

22. Samtliga fOrvärvskalkyler är slutliga.

Falbygdens Energi AB

I början av maj 2021 forvärvades 100 % av

aktierna och rOsterna i Falbygdens Energi AB.

Efter fOrvärvet ändrade bolaget namn till SolOr

Bioenergi FalkOping AB. FOrvärvet omfattar
fjärrvrmeverksamhet i FalkOping, Floby och

Stenstorp. Energileveranserna uppg5r till cirka

140 GWh Srligen, vilket inkluderar fjärrvärme

och el. I fOrvärvet ingick även fiberverksamhet
i FalkOping med omnejd samt 51% av aktierna

och rösterna i Falbygdens Bredband AB.

Köpeskillingen uppgick till 1 017 MSEK.

Förvärvsrelaterade utgifter uppgick till 43

MSEK.

Under innehavstiden 2021 har den fOrvärvade
rOrelsen pSverkat koncernens netto-

omsättning med 60 MSEK, rörelseresultat fore

avskrivningar med -20 MSEK samt resultat fore
skatt med -56 MSEK. Om förvärvet skett i

Hel5rsresultatet inneh511er förvärvsrelaterade
kostnader av eng5ngskaraktr uppgSende till -

43 MSEK. Justerat for detta uppg5r

rörelseresultat fore avskrivningar till 52 MSEK

samt resultat fore skatt till -2 MSEK.

Veolia Uitility Solutions AB

I slutet av juni 2021 genomfOrde koncernen
framgSngsrikt fOrvärvet av Veolias Utility

Solutions verksamhet i Sverige och Norge. I

Sverige genomfordes ett inkrSmsförvärv av

koncernfOretaget SolOr Bioenergi Utility

Solutions AB, medan verksamheten i Norge

fOrvärvades sSsom ett aktiefOrvärv, Veolia

Norge AS, namnändrat till Solør Bioenergi

Utility Solutions AS.

Förvärvet omfattar drift- och

underh5llsverksamhet mom vatten- och
avloppsrening samt energiproduktion p5 flera

orter i Sverige och Norge. Dessa kombinerade

aktiviteter ha r kom pletterat koncernens
erbjudande till kunderna. Energileveranserna i

den fOrvärvade verksamheten uppg5r till cirka

180 GWh SrI igen.

KOpeskillingen uppgick till total 632 MSEK. I

samband med tillträdet amorterades

fOrvärvade räntebärande skulder 30 MSEK.

FOrvärvsrelaterade utgifter uppgick till 38

MSEK.

Under innehavstiden 2021 har den fOrvärvade

rOrelsen pSverkat koncernens netto-
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omsattning med 151 MSEK, rörelseresultat

fore avskrivningar med -22 MSEK samt resultat
fore skatt med -27 MSEK. Om fOrvärvet skett I

bOrjan av rakenskaps5ret 2021 hade den

fOrvärvade röretsen pverkat koncernens

nettoomsättning med 293 MSEK,

rOrelseresultat fore avskrivningar med 11

MSEK samt resultat fore skatt med -7 MSEK.

omsttning med 1 MSEK, rörelseresultat fOre
avskrivningar med 0 MSEK samt resultat fore

skatt med 0 MSEK. Om fOrvärvet skett I början

av rakenskaps5ret 2021 hade den förvärvade

rOrelsen pverkat koncernens netto-

omsättning med 3 MSEK, rörelseresultat fOre

avskrivningar med 1 MSEK samt resultat fore

skatt med 1 MSEK.

Resultatet under innehavstiden innehlIer

fOrvrvsreIaterade kostnader av engàngs-

karaktär uppgàende -38 MSEK. Justerat fOr
detta uppgàr rOrelseresultat fore avskrivninga r

till 16 MSEK samt resultat fOre skatt till 11

MSEK.

HelrsresuItatet innehller förvärvsrelaterade
kostnader av engngskaraktär uppgende till -

38 MSEK. Justerat for detta uppgr

rOrelseresultat fOre avskrivningar till 49 MSEK

samt resultat fore skatt till 31 MSEK.

Vretstorp Bioenergi AB

I bOrjan av augusti 2021 fOrvärvades 100 % av

aktierna och rOsterna i Vretstorp Bloenergi AB,

namnändrat till SolOr Bioenergi Vretstorp AB.

FOrvärvet omfatta r fjärrvärmeverksam heten i

Vretstorp.

Kopeskillingen uppgick till 8 MSEK. I bOrjan av

2022 fusionerades bolaget in i sitt

moderfOretag SolOr Bioenergi Fjärrvärme AB.

Under innehavstiden 2021 har den förvrvade

rOrelsen pàverkat koncernens netto-

Rena Fjernvarme AS

I slutet av augusti 2021 fOrvärvades 100 % av

aktierna och rOsterna i Rena Fjernvarme AS.

FOrvärvet omfattar fjärrvärmeverksam heten I

Rena, Norge. KOpeskillingen uppgick till 2

MSEK. Under 2022 planeras det att fusionera in

bolaget i sitt moderfOretag Solør Bioenergi AS.

Under innehavstiden 2021 har den förvärvade

rOrelsen pverkat koncernens netto-

omsttning med 2 MSEK, rörelseresultat fOre
avskrivningar med 1 MSEK samt resultat fore
skatt med 0 MSEK. Om förvärvet skett i början

av rakenskapsâret 2021 hade den fOrvärvade
rOrelsen pàverkat koncernens netto-

omsättning med 4 MSEK, rOrelseresultat fore

avskrivningar med 1 MSEK samt resultat fore

skatt med 1 MSEK.

I nedanstende tabell visas de slutliga

förvärvskalkylerna under rakenskapsret 2021

i sammandrag, d v s verkligt värde av

fOrvärvade nettotillg5ngar och därtill hOrande

kOpeskilling:
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Falbygdens Veolia Utility Vretstorp Rena
Totalt

Energi AB Solutions Bloenergi AB Fjenvarme AS

Tillgàngar
Goodwill 323 295 - - 618
Immateriellaanlaggningstillgàngar 99 221 - - 320
Materiellaanläggningstillgângar 679 189 8 12 888
Varulager 6 3 1 - 10
Fordringar 26 41 0 0 67
Likvida medel 55 20 1 0 76

1188 769 10 12 1979

Skulder
Uppskjuten skatteskuld
Räntebarande skulder
Ovriga skulder

-151
-

-20

-29
-89
-19

-2
-

0

0

-10
0

-182
-99
-39

-171 -137 -2 -10 -320

Summaforvarvadenettotillgângar 1017 632 8 2 1659

Overfordersattning 1017 632 8 2 1659

Av den förvärvade goodwillen under
räkenskapsàret 2021 om 618 MSEK är 161

MSEK skattemassigt avdragsgill.

omsättning med 3,5 MSEK, rörelseresultat fore
avskrivningar med 1,3 MSEK samt resultat fore
skatt med -0,5 MSEK.

Under rakenskaps5ret 2020 genomforde

koncernen ett antal rörelseförvärv. Nedan
redogors for rOrelseförvärven I kronologisk

ordning. Samtliga rörelsefOrvärv finansierades
genom utnyttjande av investeringskrediterna

kopplade till koncernens senior- och
juniorfinansiering. Samtliga fOrvrvskalkyler är

slutliga.

Asnes Flernvarme AS

I slutet av maj 2020 fOrvarvades 100 % av

aktierna och rOsterna i Asnes Fjernvarme AS,

Norge. Förvrvet omfattade en

fjarrvärmeanlaggning I Flisa, Norge.

KOpeskillingen uppgick till 26 MSEK. I nära

anslutning till förvärvet amorterades
fOrvärvade räntebärande skulder om 8 MSEK.

Samtidigt med förvärvet avyttrade koncernen

sin verksamhet I Brumunddal, Norge. Asnes
Fjernvarme AS fusionerades i slutet av

rakenskapsret 2020 in i Solør Bioenergi AS.

Under rakenskaps5ret 2020 pverkade den
förvärvade rörelsen koncernens netto-

Helàrseffekten fr5n rOrelsefOrvärvet under
rakenskapsret 2021 avseende koncernens
nettoomsättning uppg5r till 9 MSEK,

rörelseresultat fOre avskrivningar 4 MSEK samt

resultat fOre skatt 2 MSEK.

Vasa Värme Holding AB

I mitten av juni 2020 genomfOrde koncernen
framgngsrikt fOrvärvet av Vasa Värme

koncernen, omfattande moderfOretaget Vasa

Värme Holding AB med dotterfOretagen Vasa

Värme Kalix AB, Vasa Värme Krokek AB, Vasa

Värme MalmkOping AB, Vasa Värme

Voxnadalen AB samt Ekerö Vasa Värme AB,

namnändrat till Ekerö SolOr Bioenergi AB. I

bOrjan av 2021 överläts verksamheterna som

bedrevs i dotterfOretagen Vasa Värme Kalix AB,

Vasa Värme Krokek AB, Vasa Värme

Malmkoping AB samt Vasa Värme Voxnadalen
AB mom koncernen till SolOr Bioenergi

Fjärrvärme AB, SolOr Bioenergi Ost AB samt

SolOr Bioenergi Värme AB. Drvid har de
verksa m hetsöverltande bolagen fusionerats

in i Solör Bioenergi lnfrastruktur AB.
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Förvärvet omfattade fern fjärrvärrne-
anläggningar och en fardigvärmeanlaggning

med en total àrsbaserad energileverans om ca

140 GWh till ca 1 000 kunder. Ekerö Solör
Bioenergi AB, sarnägs med Ekerö kornrnun.

Kopeskillingen uppgick till 623 MSEK. I nära

anslutning till förvärvet amorterades

förvärvade räntebärande skulder i form av
preferensaktier orn 180 MSEK. Förvrvs-

relaterade utgifter uppgick till 34 MSEK.

Under rakenskaps5ret 2020 pàverkade den

förvärvade rörelsen koncernens netto-

omsättning med 57,0 MSEK, rörelseresultat
fore avskrivningar med 0,8 MSEK samt resultat
fore skatt med -25,9 MSEK.

Hel5rseffekten fr5n rörelseförvärvet under
räkenskapsret 2021 avseende koncernens
nettoomsättning uppgâr till 122 MSEK,

rörelseresultat fore avskrivningar 40 MSEK

samt resultat fore skatt -28 MSEK.

Glmdal Bioenergi AS

rOrelseresultat fore avskrivningar 0 MSEK samt

resultat fOre skatt 0 MSEK.

H. Lennartsson Energi AB

I början av september 2020 förvärvades 100 %
av aktierna och rOsterna I H. Lennartsson

Energi AB, namnändrat till Solör Bloenergi

Töcksfors AB. Förvärvet omfattade en

fjä rrvarmeanläggning I TOcksfors.

KOpeskillingen uppgick till 22 MSEK. I nära

anslutning till fOrvärvet amorterades

förvärvade räntebärande skulder om 15 MSEK.

Under räkenskaps5ret 2021 överläts

verksamheten mom koncernen till SolOr

Bioenergi Fjärrvärme AB och bolaget

fusionerades in i Solör Bioenergi lnfrastruktur

AB.

Under rakenskapsâret 2020 p5verkade den

förvärvade rörelsen koncernens netto-

omsättning med 4,6 MSEK, rOrelseresultat fOre
avskrivningar med 3,8 MSEK samt resultat fOre
skatt med 2,9 MSEK.

I slutet av augusti 2020 fOrvärvades 100 % av

aktierna och rösterna i Glmdal Bioenergi AS,

Norge. Förvärvet omfattade en fardig-

varmeanlaggning i Glmdal, Norge.

KOpeskillingen uppgick till 2 MSEK. I nra
anslutning till förvärvet amorterades
fOrvärvade räntebärande skulder om 1 MSEK.

Glmdal Bioenergi AS fusionerades i slutet av

räkenskapsàret 2020 in i SoIør Bloenergi Varme

AS.

Under rkenskapsàret 2020 p5verkade den

fOrvärvade rörelsen koncernens netto-

omsättning med 1,0 MSEK, rOrelseresultat fore
avskrivningar med 0,0 MSEK samt resultat fOre
skatt med -0,1 MSEK.

Helrseffekten fr5n rOrelseförvärvet under

rakenskapsâret 2021 avseende koncernens
nettoomsättning uppgr till 3 MSEK,

Helrseffekten fr5n rOrelsefOrvärvet under
räkenskapsàret 2021 avseende koncernens
nettoomsättning uppg5r till 6 MSEK,

rOrelseresultat fore avskrivningar 4 MSEK samt

resultat fore skatt 2 MSEK.

Glim5kra Biovärme AB

I slutet av september 2020 slutfOrde koncernen

fOrvärvet av Glim5kra Biovärme AB,

namnändrat till Solör Bioenergi Glim5kra AB.

Förvärvet omfattade en fjrrvarmeanlggning I

G limà kra.

Kopeskillingen uppgick till 17 MSEK. Under

räkenska psàret 2021 Overläts verksam heten
mom koncernen till SolOr Bioenergi Syd AB och
bolaget fusionerades in i Solör Bioenergi

lnfrastruktur AB.

Under räkenskapsret 2020 p5verkade den

fOrvärvade rOrelsen koncernens netto -
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omsättning med 1,1 MSEK, rörelseresultat fore
avskrivningar med 0,5 MSEK samt resultat fore

skatt med -0,0 MSEK.

Helârseffekten fr5n rOrelsefOrvärvet under
räkenskapsret 2021 avseende koncernens
nettoornsättning uppg5r till 4 MSEK,

rOrelseresultat fOre avskrivningar 1 MSEK samt

resultat fOre skatt -1 MSEK.

Hästveda Bioenergi AB

I slutet av september 2020 slutfOrde koncernen

fOrvärvet av Hästveda Bioenergi AB,

namnändrat till Solör Bioenergi Hästveda AB.

Förvärvet omfattade en fjarrvarmeanlaggning I

Hästveda.

KOpeskillingen uppgick till 11 MSEK. Under

rakenskaps5ret 2021 Overläts verksamheten

morn koncernen till Solör Bioenergi Syd AB och
bolaget fusionerades in i Solör Bioenergi

Infrastruktur AB.

Under rakenskaps5ret 2020 p5verkade den

fOrvärvade rOrelsen koncernens netto-

omsättning med 0,9 MSEK, rörelseresultat fore
avskrivningar med 0,3 MSEK samt resultat fore

skatt med -0,1 MSEK.

Hel5rseffekten fr5n rörelseförvärvet under

rakenskaps5ret 2021 avseende koncernens

nettoomsttning uppg5r till 3 MSEK,

rörelseresultat fore avskrivningar 1 MSEK sarnt

resultat fore skatt -1 MSEK.

ROrelseförvärv frn Bionär

I mitten av december 2020 förvärvade

koncernen genom dotterfOretaget Solör

Bioenergi Värme AB fern
fardigvärmeanlaggningar fran Bionär.

KOpeskillingen uppgick till 17 MSEK.

Under räkenskapsâret 2020 paverkade den

förvärvade rörelsen koncernens netto-

omsattning med 0,4 MSEK, rörelseresultat fore

avskrivningar med 0,1 MSEK samt resultat fOre
skatt med -0,1 MSEK.

Helarseffekten fran rörelsefOrvärvet under
räkenskapsàret 2021 avseende koncernens
nettoomsättning uppgar till 7 MSEK,

rörelseresultat fOre avskrivningar 2 MSEK samt

resultat fore skatt 0 MSEK.

I nedanst5ende tabell visas de slutliga

fOrvärvskalkylerna under rakenskapsàret 2020

i sammandrag, d v s verkligt värde av

förvärvade nettotillg5ngar och därtill hörande
kopeskilling:

Asnes VasaVärme Glàmdal H. Lennartsson Glimâkra Hästveda Rorelseförvarv
Fernvarme AS Holding AB Bioenergi AS Energi AB Biovärme AB Bioenergi AB fran Bionar

To a

TillgSngar
Immateriella anlaggningstillgangar - 229 - - - - - 229

Materiella anl6ggningstillg3ngar 38 735 3 41 30 21 17 885

Varulager 0 10 0 0 0 0 - 10

Fordringar 0 20 0 0 0 0 - 20

Likvida medel 0 29 0 3 - 0 . 32

38 1023 3 44 30 21 17 1176

Skulder
Uppskjuten skatteskuld
RSntebarande skulder
Ovriga skulder

-3

-8

-1

-180

-182

-26

0

-1

0

-4

-15
-3

-4

-9

0

-3

-7

0

. 494
- -222
. -30

Innehan utan bestammande inflytande

-12

-

-388

-12

-1

-

-fl

-

-13

-

-10

-

0 -446

- -12

Summaförvärvade nettotillgSngar 26 623 2 22 17 11 17 718

överfordersattning 26 623 2 22 17 11 17 718

38



solørbioenergi

Not 5: Nettoomsättning och information am

koncernens avtal med kunder

I nedanst5ende tabell visas information om

nettoomsättningens fordelning:

Koncernens avtal med kunder avseende

försaljning av termisk energi kännetecknas av
en stabil kundbas med ISga kreditrisker och

stabil prisbild. lntäkterna fr5n dessa kundavtal
är beroende utav väder och priser. Priserna är

utsatta for indirekt konkurrens I förh511ande till

framförallt uppvarmningslosningar baserade
p5 elektricitet. I dagslaget är termisk energi

prissatt p5 en konkurrenskraftig niv5 i

förhSllande till uppvarmningslosningar

baserade p5 elektricitet. En prisuppg5ng p5

elmarknaden ökar koncernens konkurrens-
fo rde I.

Koncernens avtal med kunder avseende
forsaljning av pellets och briketter är

förhSllandevis en lokal verksamhet som är

praglad av en diversifierad kundbas, frSn sm5
privatkunder till större energiforetag och

kommersiella kunder, som använder

koncernens produkter for sin egen

varmeforsorjning, varmeproduktion eller I sin

egen Sterförsä Ija rverksamhet. Ma rknadspriser

är beroende av dels ti11g5ng till r5varor i form

av oförädlad biomassa och efterfr5gan hos
slutkund. Prisutvecklingen och därmed
koncernens intäkter avseende denna typ av

avtal med kunder blir darför sammantaget mer

volatil.

Koncernens avtal med kunder avseende

energiStervinning av returträ är en

internationell marknad som präglas av

konkurrensen mellan olika europeiska

5tervinningsforetag. Denna konkurrens
p5verkas i sin tur av efterfr5gan och
marknadspriser avseende biomassa. Det finns
for närvarande en positiv trend for priserna

avseende energiStervinning av returträ.

Koncernens avtal med kunder avseende O&M -

tjänster omfattar b5de fastprisavtal och

uppdrag p5 lOpande räkning som är föremSl for

upphandling.

Nettoomsattningens fordelning 2021 2020
Termiskenergi 1250 913

Pellets och briketter 183 137

Energiâtervinningav returträ 94 89

O&M-tjänster 99 -

Ovrigt 56 44
Summanettoomsttning 1682 1183

Av den totala nettoomsättningen genereras

1 353 MSEK (959) i Sverige, vilket motsvarar 80

procent (81) av koncernens nettoomsättning.

287 MSEK (182), motsvarande 17 procent (15)

av nettoomsättningen genereras i Norge och

42 MSEK (42) motsvarande 3 procent (4) av

nettoomsattningen genereras i Polen.

Omsattningsfordelningen baseras koncern-
foretagens hemvist. Ingen kund stSr fOr mer an
10 procent av de totala intäkterna.

olen
3%

len

Nettoomsättning per land 2021
Totalt 1 682 MSEK

Nettoomsattning per land 2020
Totalt 1 183 MSEK
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Nettoomsattningens fordelning per segment

framgâr av nedanstende tabell (for mer

information se vidare koncernens not 6):

Fjärrvärme 2021 2020

Termiskenergi 1016 785
Ovrigt 15 22

Summa nettoomsattning 1031 807

Fjärrvrme

Segmentets energianlaggningar producerar

och distribuerar termisk energi for fjärrvärme,

industriell nga och el till kunder I den

offentliga och privata sektorn.

Energianläggningarna finns i Sverige, Norge

och Polen.

Färdig värme 2021 2020
Termiskenergi 184 128
Pellets 45 35
Ovrigt 9 9
Summa nettoomsattning 238 172

Biomassa 2021 2020
Pelletsochbriketter 138 102
Energiâtervinningavreturtra 94 89

Ovrigt 23 13

Summa nettoomsattning 255 204

Utility Solutions 2021 2020
Termiskenergi 50 -

O&M-tjnster 99 -

Ovrigt 9 -

Summa nettoomsättning 158 -

I nedanstende tabell visas information om

koncernens fordringar, avtalstillg5ngar samt i

fOrekommande fall avtalsskulder hanforliga till

avtal med kunder:

2021 2020
Fordringar (Kundfordringar) 238 135

AvtalstillgSngar(Upplupna intgkter) 195 91

Avtalsskulder(Förutbetalda intkter) -3 -4

430 222

Not 6: Rorelsesegment

Segmentsinformation lämnas i enlighet med
den interna rapportering som görs till den

hogste verkstä Ilande beslutsfattaren, vilket

identifierats som koncernledningen. Efter

koncernens fOrvärv av fiberverksamheten i

FalkOping samt Utility Solutions fran Veolia, är

verksamheten uppdelad I fyra rorelsesegment

(foregàende ar tre rOrelsesegment), som utgOr

ordinarie verksamhet och aterspeglas i

organisationen och affärsmodellen.

Fardig värme

Inom ramen for segmentets verksamhet
levereras energiforsOrjning till kunder mom
lokal fjarrvärmeproduktion eller n5gon annan

typ av mobil värmecentral. Konceptet

innefattar även helhetsansvar over driften och

underhallet. Inom detta segment ingar

koncernens färdigvärmeanläggningar i Sverige

och Norge samt tv5 produktionsanläggningar

for pellets, som förser fardigvärme-

anläggningarna med bränsle.

Biomassa

Segmentet har tre miljOterminaler for

energiàtervinning av returträ fOr vidare-

fOradling till biomassa och fOrsäljning till egna

energianläggningar och externa energikunder.

Inom ramen fOr segmentets verksamhet finns

även tre produktionsanlaggningar for

tillverkning och forsaljning av briketter och

pellets.

Utility Solutions

Segmentet omfattar energiproduktion

verksamhet mom energirelaterade drift- och

underh5llstjänster (O&M -tjänster) pa flera

orter i Sverige och Norge. Segmentet

inkluderar även O&M -tjänster mom kommunal

vatten- och avloppsrening. lnom segmentet

ingàr även fibernätsverksam heten.
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Ovrigt

Som övrigt redovisas I huvudsak

holdingbolagens intäkter och kostnader och

andra poster som inte är direkt hanforliga till

rorelsesegmenten.

Ledningen följer rorelsesegmentens

rörelseresultat fore avskrivningar (EBITDA) och

rörelseresultat (EBIT) och använder denna

information for att bedOma resultaten och for
att fatta beslut om allokering av resurser.

Segmentrapportering upprättas enligt samma

principer som koncernredovisningen.

Transaktioner och overforingar mellan
segmenten sker p5 marknadsmassiga villkor,

vilket motsvarar villkoren for en extern tredje

part. Transaktioner mellan segmenten

elimineras I koncernen. Rorelsesegmentens

rOrelseresultat (EBIT) inkluderar intäkter och

kostnader frSn transaktioner med andra

segment i koncernen.

Koncernen upplyser inte om t111g5ngar och

skulder hanfOrliga till olika segment d5 dessa
inte följs upp I rapporteringen till den hogste

verkställande beslutsfattaren.

I segmenten Fjrrvärme, Färdig värme,

Biomassa och Utility Solutions finns i all

väsentlighet bara externa intäkter. Interna

leveranser av biomassa är begränsad.

Nettoomsattning per segment 2021
Totalt 1 682 MSEK

Nettoomsättning per segment 2020
Totalt 1 183 MSEK

Resultatandel fr5n joint venture om 9 MSEK (4)

ar hanforlig till segment Fjärrvärme.

Segment Fjärrvärme svarade for 61 procent

(68) av koncernens nettoomsättning, segment

Färdig värme fOr 14 procent (15), segment

Biomassa fOr 15 procent (17), samt segment

Utility Solutions fOr 9 procent (-),

Information om koncernens rOrelsesegment

presenteras i nedanst5ende tabeller:
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Nettoomsattning per segment 2021 2020
Fjarrvärme

ExternomsSttning 1031 807
Intern oms8ttning 3 7

1034 814
Fardig vãrme
Extern omsSttning 238 172
Intern omsättning 2 3

240 175
Biomassa
Externoms8ttning 255 204

Intern omsattning 13 11

268 215
Utility Solutions
Externomsattning 158 -

Intern omsSttning 2 -

160 -

övrigt/elimineringar -20 -21

Summa nettoomsattning 1 682 1 183

Bruttovinst per segment 2021 2020
Fjärrvärme
NettoomsSttning 1034 814
R5varor -375 -292

Bruttovinst 659 522
Bruttovinstmargina/ (%) 64% 64%

Fãrdig värme
Nettooms8ttning 240 175

RSvaroroch handelsvaror -93 -70
Bruttovinst 147 105
6ruttovinstmarginal (%) 61% 60%

Biomassa
Nettooms5ttning 268 215

R5varorochhandelsvaror -136 -92
Bruttovinst 132 123
Bruttovinstmarginal (%) 49% 57%

Utility Solutions
Nettoomstttning 160 -

RSvarorochhandelsvaror -83 -

Bruttovinst 77 -

Bruttovinstmarginal (%) 48% -

EBlTDApersegment 2021 2020
Fjärrv8rme 322 255

F5rdigvSrme 66 32

Biomassa 42 39
Utility Solutions -23 -

Ovrigt/elimineringar -54 -21

Summa EBITDA 353 305

Avskrivningar och nedskrivningar per
segment 2021 2020
Fj8rrv8rme -197 -172
FBrdigv8rme -39 -33
Biomassa -42 -42

Utility Solutions -21 -

Ovrigt/elimineringar -11 -11

Summa avskrivningar och nedskrivningar -310 -258

EBIT per segment 2021 2020
Fj8rrv8rme 125 83
F8rdigvarme 27 -1

Biomassa 0 -3
Utility Solutions -44 -

Ovrigt/elimineringar -65 -32
Total EBIT 43 47

Avstämning av segmentsrapportering

till árets resultat 2021 2020
EBIT 43 47

Finansnetto -371 -534
Skatt p5 Srets resultat 20 54

Arets resultat -308 -433

Not 7: Ovriga rörelseintäkter

2021 2020
Realisationsvinster 3 22

Hyresintäkter 3 3
FOrsäkringsersättningar 2 1

Försäljning utsläppsrãtter 3 16
Ovrigt 14 5

Summa övriga rörelseintäkter 25 47

Not 8: Bränsle- och materialkostnader

2021 2020
BrSnslekostnader -400 -281
Färdigavaror -138 -92
Hemtagningskostnader -54 -43

Material- och underleverantörskostnader
hsnforliga till O&M-verksamhet -49 -

Ovriga kostnader -26 -17

Summa rSvaroroch handelsvaror -667 -433

Not 9: Ovriga externa kostnader

2021 2020
Kostnader fOr inhyrd personal -40 -37

Hyreskostnader (korttidsleasing och
mindrevärde) -20 -12

Reparations- och underhSllskostnader -79 -69

Konsultarvoden -93 -40
Energikostnader -56 -35
IT-kostnader -17 -14
FOrsakringskostnader -16 -14

Tillsyn- och miljoavgifter -13 -8

Resekostnader -2 -3
Förvärvsre I aterade kostnader -81 -34
Realisationsförluster -1 -7
Ovrigt -46 -36
Summa övriga externa kostnader -464 -309

Bland övriga externa kostnader ingr arvoden
till revisorer enligt nedan:
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Arvoden till revisorer- PwC 2021 2020
Rev)sionsuppdrag -3 -3
Revisionsverksamhet utöver revisions-

uppdraget 0 0
Ovrigatjnster 0 0

Summa -3 -3

I tillägg till ovanst5ende har PwC utfOrt tjänster

for ca 5 MSEK (4) relaterade till koncernens

refinansiering. Det fakturerade arvodet är en

del av de direkta finansieringsutgifterna som

kostnadsfOrs som räntekostnad Over l5nets
loptid enligt effektivrä ntemetoden, se vida re

koncernens not 22.

Arvoden till revisorer - ävriga revisionsbolag 2021 2020
Revis)onsuppdrag 0 0
Skatter3dgivning 0 -

Sumnia 0 0

Not 10: Anställda och personalkostnader

I nedanst5ende tabell redogOrs fOr
medelantalet anställda i koncernen:

Loner och andra ersättningar till styrelse och

ledande befattningshavare samt övriga

anställda:

2021 2020

Löneroch Sociala Löneroch Sociala
andra er- kostnader andra er- kostnader
sattningar )varav sOttningar (varav

(varav pensions- (varav pensions-

tantiem) kostnader) tantiern) kostnader)

Moderforetaget

Styrelse 0th ledande befattningshevere 14 5 8 4

(11) (1) (5) (1)

0vriga anstállda 13 5 6 2
(10) (1) (3) (1)

Moderföretagottotalt 27 10 14 6

DotterfOretagen
Styrelse och ledande befattningshavare 17 3 11 3

övriga anstOlida 119 54 108 41

Dotterforetagentotalt 136 57 119 44

Knncernentotalt 163 67 133 50

Principer fOr ersättningar

Styrelsea rvode till styrelsens ledamOter utg5 r

med totalt 1 MSEK per Sr.

Koncernens verkställande direktOr har en

grundlOn p5 3 MSEK. Det finns inga fasta
bonussystem, men en diskretionär bonus kan

beslutas av styrelsen och loper vanligtvis Over

en treSrig utbetalningstid.
2021 2020

Medelantal varav Medelantal varav

anstIlida kvinnor anstallda kvinnor
Moderforetaget
Sverige 3 0 3 0

Dotterforetagen
Sverige 175 20 128 20

Norge 42 3 32 3

Polen 40 4 41 3
Sthweiz 2 0 2 0

Koncernentotalt 262 35 206 26

KonsfOrdelning i moderfOretaget och

koncernen for styrelseledamOter samt

verkställande direktör:

2021 2020

Antal den varav Antal den varav

3ldec kvinnor 3ldec kvinnor

Styrelseledamoter 5 0 5 0

Verkst0llande drektör 1 0 1 0

Koncensentotalt 6 0 6 0

Loner och andra ersättningar,

pensionskostnader samt sociala kostnader

totalt for koncernen:

2021 2020
Loner och andra ersattningar -163 -133

Pensionskostnader -26 -21

Sociala avgifter -41 -29
Ovriga personalkostnader -2 -4

Summa -232 -187

övriga ledande befattningshavare som innehar

en anstallning mom koncernen har en

ersattningsnivS mellan 1 - 3 MSEK I grund IOn,

medan de ledande befattningshavare som

arbetar p5 konsultbasis fakturerar sin tid p5

basis av avtal och nedlagd tid, se vidare

koncernens not 11.

Ovriga ledande befattningshavare ing5r i

samma diskretionära bonusordning som

verkställande direktOren och f5r eventuell

beslutad bonus utbetald Over en tre5rsperiod,

förutom ovriga ledande befattningshavare som

arbetar p5 konsultbasis och som f5r hela sin

eventuella bonus utbetald i samband med

beslut. En fOrutsattning fOr utbetalning är att

de anställda som omfattas av avtalen

fortfarande är anställda mom koncernen vid

respektive utbetalningstillfalle.

I tillägg till den diskretionära bonusordningen

har koncernen tecknat avtal om kontant-

reglerade aktierelaterade ersattningar i form
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av syntetiska aktier med verkställande

direktören, tvS ovriga ledande befattnings-

havare samt ytterligare tvS anställda.

Ersättning utgSr till de som omfattas av avtalen
vid en forsaljning av aktieagares aktieinnehav I

moderforetaget Solör Bioenergi Holding AB,

utifrSn aktieaga rförh5 Ila ndena vid avtalets

tecknande, till utomstSende tredje part och
baseras p5 pris per aktie. Utbetalning sker over
en treSrsperiod; varav en tredjedel utbetalas I

samband med en eventuell ägarforandring, en
tredjedel utbetalas 18 m5nader efter en

eventuell ägarforandring, samt en tredjedel

utbetalas 36 m5nader efter en eventuell
agarforandring.

Ersättning utg5r även I samband med
utbetalning av utdelning till moderföretagets

aktieägare. Utbetalning sker vid ett tillfälle i

samband med utbetalning av utdelningen till
moderföretagets aktieagare.

Baserat p5 en agarforandring som intraffade
under rakenskapsSret 2019 och som betingade

aktierelaterad ersättning, utbetalades under
rakenskaps5ret 2021 sammanlagt 4,5 MSEK (-)

exklusive sociala avgifter, varav 1,4 MSEK (-) till
den verkställande direktören, 2,0 MSEK (-) till

övriga ledande befattningshavare, samt 1,1

MSEK (-) till övriga anställda. Kvarst5ende skuld

exklusive sociala avgifter hanforlig till denna

transaktion, uppg5r per balansdagen till 4,5

MSEK (9,0), varav 1,4 MSEK (2,8) till den

verkställande direktören, 2,0 MSEK (4,0) till

övriga ledande befattningshavare, samt 1,1

MSEK (2,2) till övriga anställda.

Under räkenskapsSret beslutade styrelsen att

dela Ut diskretionär bonus till de anställda i

koncernen med totalt 31,0 MSEK (11,4)

exklusive sociala avgifter, varav 8,7 MSEK (3,0)

till den verkställande direktören, 13,1 MSEK

(5,6) till övriga ledande befattningshavare samt

9,2 MSEK (2,8) till övriga anställda.

Avtalen omfattar totalt 467 836 syntetiska

aktier, varav 146 199 avser den verkställande
direktören, 204 678 avser övriga ledande
befattningshavare samt 116 959 avser övriga

anställda. Det finns inget hogre tak for
ersättningen, dock definieras 100 procents

ersättning vid ett pris om 171 kronor per aktie,

vilket skulle innebära en total kontantreglerad

ersättning om 80 MSEK, varav 25 MSEK till
verkställande direktören, 35 MSEK till övriga

ledande befattningshavare, samt 20 MSEK till

ovriga anställda. Den eventuella ersttningen

vid en agarfOrandring kommer därmed

slutligen att beräknas baserat p5 priset per

aktie multiplicerat med antalet utstllda
syntetiska aktier.

Utbetald utdelning till moderfOretagets

aktieaga re ha r betingat a ktierelaterade
ersättningar om sammanlagt 6,6 MSEK (4,9)

exklusive sociala avgifter, varav 2,1 MSEK (1,5)

till den verkställande direktören, 2,9 MSEK

(2,2) till övriga ledande befattningshavare,

samt 1,6 MSEK (1,2) till övriga anställda.

Per balansdagen uppg5r den obetalda

bonusskulden exklusive sociala avgifter till 23,1

MSEK (8,1), varav 7,3 MSEK (2,5) till den
verkställande direktören, 8,4 MSEK (3,4) till

Ovriga ledande befattningshavare, samt 7,4

MSEK (2,2) till övriga anställda.

Pensioner

Det finns inga fOrm5nsbestämda
pensionspianer i koncernen, varken for
befintliga eller for tidigare anställda. Alla

medarbetare inklusive koncernens ledande
befattningshavare har avgiftsbestämda

pensionspla ner.

Uppsägningstider och avgSngsvederlag

Uppsägningstid fOr alla ledande
befattningshavare ligger mellan tre och sex

m5 nader. I nga kontraktsmässiga avgSngs-

vederlag r fastställda, fOrutom fOr

verkstllande direktören som har ett

avg5 ngsvederlag motsva rande sex m5nads-

lOner.



solørbioenergi

I nedanst5ende tabell redogörs for ersättningar till ledande befattningshavare:

2021 Styrelse- Pensions-

tusentals kronor arvode GrundlOn Bonus Fbrmâner kostnader Summa

Styrelsen

Martin us Brandal (ordförande) 250 - - - - 250

Ola Strøm (vice ordfOrande) 250 - - - - 250

Jonathan F. Finn 250 - - - - 250

ErikA.Lynne 250 - - - - 250

OscarLundqvist - - - - - 0

Verkstallande direktör
AndersPettersson - 3052 10777 66 676 14571

Ovriga ledande befattnings-

havare(3personer)* - 8133 13118 12 1426 22689

Summa 1000 11185 23895 78 2102 38260

varavmoderforetaget 1000 3052 10777 66 676 15571

varavdotterforetagen - 8133 13118 12 1426 22689

* En ledande befattningshavare har fakturerat sitt arvode till ett av koncernens dotterfOretag. Det totala

fakturerade beloppet for rakenskaps5ret 2021 uppgr till 3 877 kkr och ingr i beloppet som redovisas i kolumnen

for grundlon i tabellen. I resultatrakningen ing5r inte denna kostnad bland personalkostnaderna utan bland

övriga externa kostnader. Se även koncernens not 11.

2020 Styrelse- Pensions-

tusentalskronor arvode Grundlön Bonus FOrm5ner kostnader Summa

Styrelsen

Martinus Brandal (ordförande) 250 - - - - 250

Ola StrØm (vice ordförande) 250 - - - - 250

Jonathan F. Finn 250 - - - - 250

ErikA.Lynne 250 - - - - 250

OskarBackman - - - - - 0

Verkstallande direktör
AndersPettersson - 3064 4530 63 585 8242
Ovriga ledande befattnings-

havare(3personer)* - 8085 7339 44 1219 16687

Summa 1000 11149 11869 107 1804 25929

varavmoderforetaget 1000 3064 4530 63 585 9242

varav dotterforetagen - 8085 7339 44 1219 16687

* En ledande befattningshavare har fakturerat sitt arvode till ett av koncernens dotterfOretag. Det totala

fakturerade beloppet for rakenskapsret 2020 uppgr till 4042 kkr och ing8r i beloppet som redovisas i kolumnen

for grundlOn i tabellen. I resultaträkningen ingr inte denna kostnad bland personalkostnaderna utan bland

Ovriga externa kostnader. Se även koncernens not 11.
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Not 11: Transaktioner med närstende parter

Koncernen har genomfort olika transaktioner
med närstàende parter. Samtliga transaktioner
genomfors som en del av den ordinarie

verksamheten och till marknadsmassiga villkor.
Inga sakerheter har ställts Ut av koncernen till
förm5n for närstende parter.

Närstende part Relation
Solör Bioenergi Holding ABs moderforetag, som per

BE Bio Energy Group AG
balansdagen, direkt eller indirekt via sitt dotterforetag

Nordic Infrastructure AG, innehar 60,00 procent (50,00)

av aktierna och rösterna i Solör Bioenergi Holding AB.

Polhem Infra KB innehar per balansdagen 40,00 procent

Polhem Infra KB (21,45) av aktierna och rösterna i Solör Bioenergi Holding

AB.

Koncernforetaget Solör Bioenergi AG har ett

konsultavtal med Contactit AG avseende tekniska
ContactitAG

tjanster. Contactit AG ags utav en av koncernens
ledande befattningshavare.

2021 Varav med direkt
effekt I form av

Totalt belopp / kostnad I Skuld per

Närstâende part fakturerat resultatrakningen balansdagen *

BEBloEnergyGroupAG -72 -60 0

Nordic Infrastructure AG - - -111

Pol hem Infra KB -6 -1 -74

Contactit AG -4 -4 -

-82 -65 -185

* Avser obetald utdelning.

2020 Varav med direkt
effekt I form av

Totalt belopp / kostnad I Skuld per

Närstende part fakturerat resultaträkni ngen bal ansdagen

BEBloEnergyGroupAG -36 -21 -

Pol hem Infra KB -6 -6 -

Contactit AG -4 -4 -

-46 -31 -
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Not 12: Finansiella poster

2021 2020
Finansiella intäkter
Ränteint3kter 0 1

Valutakursvinster 0 3
Värdeforändring derivatinstrument 52 -

Ovrigafinansiellaintakter 0 0

Summa finansiella intakter 52 4

Finansiella kostnader
Räntekostnader -410 -409

Valutakursfdrluster -1 -2

Vardeforändring derivatinstrument -1 -51

Kostnaderi samband med refinansiering 0 -59
Ovriga finansiella kostnader -11 -17

Summa finansiella kostnader -423 -538

Finansnetto -371 -534

Räntekostnader 2021 2020

RäntekostnadSFA -90 -62

RäntekostnadiFA -158 -113

R3ntekostnad obligationsl5n - -22

R3ntekostnader leasing -5 -4

Ovriga räntekostnader -1 -4

Kostnadsförda finansieringsutgifter enligt

effektivräntemetoden -50 -48

Kostnadsförda kvarvarande finansierings-
utgifter I samband med refinansiering -106 -156
Summa räntekostnader -410 -409

Erh5llen ränta uppg5r till 0 MSEK (1), medan

erlagd ränta uppg5r till -280 MSEK (-135).

Not 13: Skatt

Specifikation av vasentliga kom ponenter

ingSende i 5rets skattekostnad/skatteintä kt:

2021 2020
Aktuell skatt
Periodens skattekostnod -2 -2

Justeringarav skatt hSnfSrliga till tidigare

perioder 1 2

Summa aktuell skatt -1 0

2021 2020
Resultatföre skatt -328 -487

Skatt baserad p3 moderfdretagets skattesats 206% (21,41 68 104

Effekt av utldndska skattesatser -1 0

Ej avdragsgilla kostoader (permanenta skillnader) -70 -80

Icke skattepliktiga intSkter(permanenta skillnader) 2 5

Effekt av oredovisat skattevSrde I drets skattemSssiga

underskottsavdrag -44 -66

Effekt av utnyttjat oredovisat skattevärde i tidigare 3rs

skattemassiga underskottsavdrag 63 88

Effekt av Sndrad skattesats - 0

Justering avseende tidigare 8r/ovrigt 2 3

Summa skatt 20 54

Specifikation av netto uppskjuten skatteskuld:

2021 2020
Materiella anlaggningstillg3ngar (inklusive
overavskrivningar) -660 -564

Immateriella anl3ggningstillgângar -91 -48

ovrigatemporaraskillnader 20 12

Redovisade skattemSssiga underskottsavdrag 9 40

Netto uppskjuten skatteskuld -722 -560

varav uppskjuten skcittefordran 11 12

varav uppskjuten skatteskuld -733 -572

Periodens forandring av netto uppskjuten

skatteskuld:

2021 2020
Ing3ende balaris ijanuari -560 -421

Effekt av fdrvSrvade dotterforetag -182 -194

Periodens uppskjutna skatt redovisad i resultatet 21 54

Valutakurseffekter -1 1

Utgâende balans 31 december -722 -560
varan uppskjuten skattefordran 11 12

varav uppskjuten skatteskuld -733 -572

3,141 EtfIkIll
Ing3,ndl ,ppkj,,411 ffIo4rlade Voll41k,,,1- UIS3,lde

balans slQttvia dolt.,- dlff.r.nser baflns
r.sUltat.t tOrstag

Moloriolla a,,Iäganino1tiIIg1ngarlinkIu1io
ove,ankrivnlngarl -564 37 -132 -1 -660

ImmuerioIIa ar,l2ggningliillalnglr -40 7 -50 0 -91

Ovrigatemporaraskillnode, 12 8 0 0 20

Redovisadetkattomlssig,underskottlavdrag 40 -31 0 0 9
N.ttooppskJut.nskalt.skold -560 21 -148 -1 .722

Ants Eft.ktav

Ingbands oppskJoth. fOroito.do Vslotak,os- Utgbands
balsnsskattvis dolt.8. dlffstsns.r balans

,.ssftat.t fôsotag

Materiella anlOggningstillglega,(inklusive
-432 11 -147 4 -564

ImrnaterieIIa anlOggningstillglngar -6 5 -47 - -48

8vrigatemporlraskillnader -3 15 0 0 12

Redovisadeskattemassigautdersko8savdrag 20 23 - -3 40

5,550 uppskJlaten skalteskuld -421 54 -136 1 -560

Uppskjuten skatt
FArAndringavtemporAra skillnader 52 31

FSrAndring av skattembssigga underskottsavdrag -31 23

Effekt 08 Andrad skattesats - 0

Summa uppskjuten skatt 21 54

Summa skatt 20 54

Ingen skatteintäkt eller skattekostnad har

redovisats I övrigt totairesultat eller direkt I

eget kapital.

Avstamning av Srets effektiva skatt:

P5 grund av kvarst5ende osäkerhet I

koncernens form5ga att utnyttja skattemassiga

forlustavdrag mom en overskSdlig framtid, har

uppskjutna skatteford ringar for skattemassiga

underskottsavdrag motsvarande 722 MSEK

(688) inte redovisats i koncernens rapport Over

finansiell stallning. Oredovisade skattemässiga

underskottsavdrag är hanfOrliga till den

svenska verksamheten motsvarande 207 MSEK

(300) och den norska verksamheten

motsvarande 515 MSEK (388), vilket ger en
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oredovisad uppskjuten skatteeffekt om 43

MSEK (62) respektive 113 MSEK (85). Det finns

ingen begransning I tid for att använda
skattemässiga underskottsavd rag i Sverige och

Norge mot skattepliktiga överskott I framtiden.
Skattesatsen I Sverige under rkenskaps5ret

var 20,6 procent. Skattesatsen I Norge under

rä kenskaps5ret var 22,0 procent.

budgeten är extrapolerad over nyttjande-

perioden for denna typ av t111g5ngar med 15ng

livslängd. De viktigaste antaganden som

kassaflodesprognoserna bygger p5 a r

forsaljningsvolymer och priser, som baseras p5

dels p5 erfarenhet och historiska siffror I

kombination med antaganden baserade p5

externa informationskällor sSsom förvänt-
ningar om prisutveckling p5 marknaden.

Not 14: lmmateriella anlãggningstillg5ngar

(_rrsr4,;l I

Goodwill i koncernen uppgSr I slutet av

rakenskapsSret 652 MSEK (34).

Goodwill 2021 2020
lngâende balans ijanuari 34 34

Rörelseförvärv 618 -

Redovisatv8rde 652 34

Goodwill skrivs inte av utan testas 5rligen for

nedskrivningsbehov. Goodwill och är hanfOrlig

till fOljande kassagenererande enheter (KGE):

Goodwill 2021 2020

KGECharlottenberg 10 10
KGESvenljunga 24 24

KGE Falkoping 323 -

KGE Utility Solutions Sverige 161 -

KGE Utility Solutions Norge 134 -

Redovisat värde 652 34

Goodwill perland 2021 2020

Sverige 518 34

Norge 134 -

Summa goodwill 652 34

I enlighet med lAS 36, prövas den

koncernmässiga goodwillen 5r1igen for

eventuellt nedskrivni ngsbehov. PrOvning sker

per den 31 december. Vid nedskrivnings-

prövning fastställs 5tervinningsvardet ut11r5n
en bedOmning av nyttjandevärdet.

Nyttjandevardet beraknas genom diskontering

av fOrväntade framtida kassaflöden efter skatt,

diskonterat med en räntesats som beaktar

lOptid och risk. Prognoserna for kassaflöden
baseras p5 budget som godkants av ledningen

och omfattar en tid om 5 Sr. Den detaljerade

Efter prognosperioden har tillvaxttakten

uppskattats till 2,5 procent (2,5) i

nettokassaflöden, vilket Sterspeglar ma rkna -

den enligt koncernens erfarenhet.

Den räntesats som används for diskontering av

kassaflOden är 7,0 procent (7,0) efter skatt,

vilket motsvarar en räntesats om 8,0 procent

fOre skatt (8,2) fOr KGE Charlottenberg, 8,1

procent fOre skatt (8,5) fOr KGE Svenljunga, 8,0

procent fore skatt (-) for KGE FalkOping, 8,1

procent fOre skatt (-) fOr KGE Utility Solutions

Sverige, samt 8,2 procent fOre skatt (-) for KGE

Utility Solutions Norge.

Det har utfOrts kanslighetsanalys fOr samtliga

kassagenererande enheter. For KGE

Charlottenberg är headroom 120 MSEK (198).

KGE Svenljunga uppvisar headroom p5 231

MSEK (208). FOr KGE FalkOping uppg5r

headroom till 6 MSEK (-). FOr KGE Utility

Solutions Sverige uppg5r headroom till 323

MSEK (-), medan KGE Utility Solutions Norge

uppvisar headroom p5 87 MSEK (-).

En forandring av räntesatsen fore skatt med +1

procentenhet skulle inte föranleda en

nedskrivning varken for n5gon utav de

kassagenererande enheterna. Nedskrivnings-

behov skulle aktualiseras vid en Okning av

räntesatsen fore skatt med 26,8

procentenheter (27,5) for KGE Charlottenberg,

med 26,3 procentenheter (20,8) fOr KGE

Svenljunga, med 8,1 procentenheter (-) for KGE

FalkOping, med 13,1 procentenheter (-) for KGE

Utility Solutions Sverige, samt med 9,8
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procentenheter (-) for KGE Utility Solutions
Norge.

Känslighetsana lysen omfatta r bade goodwill

och immateriella samt materiella anlaggnings-

tillg5ngar. En eventuell nedskrivning som

överstiger redovisat värde av goodwill kommer
även innebära en nedskrivning pa immateriella
och materiella anlaggnings-ti11g5ngar.

Nyttjandeperioder for immateriella an-

laggningstillg5ngar ligger mellan 5 och 20 5r.
Avskrivning sker linjärt.

Specifikation av immateriella
anlaggningstillgângar 2021 2020
Kundkontrakt 520 244

Licencer 1 1

Mjukvara 0 1
Ovrigt 8 0

Redovisatvärde 529 246

övriga immateriella anlaggningstillg5ngar

Ovriga immateriella anlggningstillg5 ngar
bestar utav kundkontrakt, licenser och
mjukvara som företrädesvis tillkommit i
samband med rörelseförvärv.

2021 2020
Ackumulerade anskaffningsvarden
Ingaende balans ljanuari 418 207

Rörelseförvärv 320 229
Fors8ljning/utrangering -10 -17

Valutakursdifferenser 25 -1

Utgáende balans 31 december 753 412

Ackumulerade avskrivningar

Ing5ende balaas ljanuari -172 -164
Avskrivningar -39 -25
Fors8ljning/utrangering 10 17

Valutakursdifferenser -23 0
UtgMnde balans 31 december -224 -172

Redovisat värde 529 246

Ovnga immateriella tillgángar per land 2021 2020
Sverige 389 237
Norge 132 1

Polen 8 8

Summa ovriga immateriella tillgangar 529 246
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Not 15: Materiella anlaggningstillg5ngar

Energicentraler,
Ovrig utrustning och Pagaende

Byggnader och mark maskiner och teknisk
inventarier nyanlaggningar

utrustning

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Ackumule rade anskaffningsvarden

IngendebaIans1januari 1438 1095 5495 4781 46 45 178 127

InkOp 9 6 59 56 10 6 180 179
Rörelseförvärv 32 52 847 794 8 0 1 39
ForsIjning/utrangering 0 -27 -31 -102 -6 0 0 -3
Omklassificering 39 341 33 49 7 -4 -142 -156
Valutakursdifferenser 19 -29 53 -83 0 -1 5 -8

Utgáendebalans31december 1537 1438 6456 5495 65 46 222 178

Ackumulerade avskrivningar
ngâende baIns1januari -288 -97 -1410 -1199 -27 -28 - -

Avskrivningar -42 -42 -223 -176 -6 -3 - -

Fors8ljning/utrangering 0 9 14 15 6 0 -

Omklassificering -11 -171 77 -62 -3 3 - -

Valutakursdifferenser -10 13 -24 12 -5 1 - -

Utgáende balans 31 december -351 -288 -1566 -1410 -35 -27 - -

Ackumulerade nedskrivningar
Ingâende balans ljanuari -8 -8 -111 -192 -5 -5 - -

Nedskrivningar/reverseringavnedskrivningar - - 0 -13 - - - -

ForsIjning/utrangering - - 13 82 - - - -

Omklassificering - - - - - - - -

Valutakursdifferenser 2 - 1 12 5 0 - -

Utgãende balans 31 december -6 -8 -97 -111 0 -5 - -

Redovisat värde 1180 1142 4793 3974 30 14 222 178

P5g5ende nyanlaggningar avser p5g5ende

projekt mom koncernen. Koncernens

projektutgifter balanseras eller kostnadsförs

beroende p5 graden av sannolikhet relaterad

till framtida ekonomiska fördelar. Utgifterna

inkiuderar b5de externt inköpta tjänster samt

interna direkta och indirekta lönekostnader

samt lönerelaterade omkostnader.

Det redovisade värdet I slutet av

rakenskaps5ret p5 nyttjanderätter enligt

leasingavtal som redovisas bland materiella
anlaggningstillgSngar uppg5r till 107 MSEK

(59), varav 41 MSEK (44) redovisas I posten

"Byggnader och mark" och 66 MSEK (15) I

posten "Energicentraler, maskiner och teknisk

utrustning". Det bokförda värdet som

redovisas i posten "Byggnader och mark" avser

nyttjanderattsavtal avseende mark och lokaler,

företrädesvis mom koncernens biomassa-

verksamhet, medan det bokförda värdet som

redovisas i posten "Energicentraler, maskiner

och teknisk utrustning" avser i alit väsentligt

hyra av maskiner mom koncernens biomassa-

verksamhet samt nytillkomna leasingavtal I

samband med förvärv av Utility Solutions

verksamheten.

I övrigt har koncernen har inte ing5tt nSgra

5taganden for nya investeringar i materiella

anlaggningstillg5ngar.

MaterieUa anlaggningstillgángar per land 2021 2020
Sverige 4767 4035
Norge 1334 1163

Polen 124 110

Summa materiella anlaggningstillgangar 6225 5308
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Not 16: Varulager

2021 2020
R5material och br5nsle 107 103
FSrdigavaror 47 66

154 169

Ingen nedskrivning av varulager har gjorts

under rakenskaps5ret. Kostnader for r5varor
och kostnad for sSlda varor framg5r av

koncernens not 8.

Koncernen tillampar den fOrenklade metoden

fOr berakning av förväntade kreditfOrluster.
Metoden innebär att fOrväntade fOrluster
under fordrans hela IOptid används som

utg5ngspunkt for kundfordringar.

For att beräkna fOrväntade kreditfOrluster har
kundfordringar grupperats baserat p5

kreditrisk och antal dagars drOjsm5l.
Not 17: Kundfordringar

Kundfordringar är ej räntebärande och har
generelit en genomsnittlig kredittid p5 30

dagar. Per balansdagen hade koncernen
kundfordringar enligt tabellen nedan som

ocks5 visar 5 Idersstrukturen for kundford ringa r

och reserver for osäkra kundfordringar:

2021 2020
BruttovOrde Reservering BruttovIrde Reservering
(sunrn,en cv fOr befarede (rnnrsn fOr befarade

fakturabelopp) kundfdrluster fakfurabnlopp) kundfOnlonter
50andford6ngse, sJ forfailna p.r 31 deeserber 217 - 123 -

Ibundfdr1ng.r,forf.IIn. p.r3ldso.nnb.r

v3odagar 20 - 10 -

33-6adagar 0 - 1
02-90dagar 0 - 0 0
ver7dagar 1 0 2 -1

233 0 136 -1

Kundfordringsr, bruttovlrde 230 136
Relervering fOr befarade kurdfOrfunter 0 -1
Iusndfe,drlng.r,red00ia0200rd. 238 135

FOrändringar I reserv for osäkra
kundfordringar:

IngOende balans per ijanuari -1 -1

Arets reservering 0 -2

Konstaterade fôrluster 1 2
Aterforingavreserv 0 0

Valutakursforändring 0 0

UtgSendebalansper3ldecember 0 -1

Not 18: Ovriga fordringar

2021 2020
Fordran merv5rdesskaft 13 15
Overskott p5 skattekonto 3 3
Ovrigt 40 14

56 32

Not 19: Upplupna intäkter

2021 2020
Upplupna energiforsSljningsint5kter 150 91
Upplupnaintskterfr5n annanförsaljning 45 -

Ovrigt 0 0
195 91

Not 20: Likvida medel

I rapporten Over finansiell stallning samt

kassaflodesanalysen, bestS r Iikvida medel av

fOljande komponenter per 31 december:

2021 2020
Kassa och banktillgodohavanden 2031 133

Summalikvidamedel 2031 133
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Not 21: Aktiekapital, aktieägarinformation och utdelning

2021 2020
Antal stamaktier, kvotvärde 10,85 SEK 37 044 856 31 330 570

Samtliga aktier har samma rätt till bolagets kvarvarande nettotillgSngar. Innehavare av stamaktier är

berSttigade till utdelning och aktieinriehavet berttigar till rösträtt vid 5rsstämman med en röst per

aktie. Samtliga aktier r fullt betalda och inga aktier är reserverade for överl5telse. Inga aktier innehas
av foretaget själv eller dess dotterforetag.

Forandringar i koncernens aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital framg5r av tabellen nedan:

2021 2020
Ovrigt Ovrigt

tillskjutet tillskjutet
tusentals kronor Aktiekapital kapital Summa Aktiekapital kapital Summa
Stamaktier emitterade och
betalda vid rets borjan 339 996 584 257 924 253 339 996 584 257 924 253
Nyemission 62011 937 989 1 000 000 0
Stamaktier emitterade och
betalda vid ârets slut 402 007 1 522 246 1 924 253 339 996 584 257 924 253

Under rakenskaps5ret 2021 beslutades det om utdelning till moderforetagets aktieägare om totalt 2

502 MSEK, varav 250 MSEK p5 extra bolagsstämma i juni och 2 252 MSEK p5 tvS extra bolagsstammor

I december. Utdelningen beslutad p5 extra bolagsstamma ijuni utbetalades under juli mSnad med 235

MSEK, medan utdelning beslutad p5 tv5 extra bolagsstammor i december utbetalades med 2 082 MSEK

under samma m5nad.

Under räkenskapsSret 2020 beslutades det om utdelning till moderforetagets aktieagare om totalt 300

MSEK, varav 150 MSEK p5 extra bolagsstämma i mars och 150 MSEK p5 extra bolagsstamma i juli.

Utdelningen beslutad p5 extra bolagsstamma i mars utbetalades under samma m5nad, medan
utdelningen beslutad p5 extra bolagsstmma i juli utbetalades med 80 MSEK under samma m5nad,
medan resterande del om 70 MSEK utbetalades under augusti.

31 Dec 2021 31 Dec 2020
Procentuell Procentuell

Aktieagare Antal aktier agarandel Antal aktier agarandel

Nordic Infrastructure AG* 22 197454 59,92% 15640079 49,92%
Highview Finance Holding Company Limited 0 0,00% 7 798 630 24,89%
Poihem Infra KB 14817937 40,00% 6 719 329 21,45%
YRC Worldwide, Inc. Master Pension Plans Trust 0 0,00% 1 146 532 3,66%
BE Bio Energy Group AG 29465 0,08% 26 000 0,08%
Summa 37044856 100.00% 31 330 570 100.00%
*Bolaget agts till 100% av BE Blo Energy Group AG
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Solar Bioenergi Holding AB är ett dotterforetag till BE Bio Energy Group AG med sate i Schweiz.
Moderfaretagets adress är: Zollikerstrasse 226, 8008 Zurich, Schweiz. BE Bio Energy Group AG's direkta

och indirekta aktieinnehav i Solör Bioenergi Holding AB uppgr per balansdagen till 22 226 919

aktier, vilket motsvarar 60 procent.
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Not 22: Finansiella instrument och
riskhantering

Det huvudsakliga syftet med koncernens
hantering av kapital är att säkerställa att

koncernen har en god kreditvardighet och
därmed rimliga ISnevilIkor som st5r i relation

till den verksamhet som bedrivs. Genom att

följa samtliga finansiella ISnevilIkor har

koncernen som m51 att bedriva en h511bar
verksamhet och darmed maximera

aktieägarnas värde.

Den 17 december 2021 slutförde koncernen
sitt refina nsieringsprojekt. Den nya

finansieringsstrukturen bestS r av ett syndikat

av 8 nordiska och internationella banker, som

ytterliga re stä rker koncernens tillvxtstrategi.

noll (0). Kreditmarginalen per balansdagen

uppg5r till 1,00 procent. Kreditmarginalen

justeras uppSt Srligen i mitten av december
mSnad enligt följande:

An 1,00%
Ar 2 1,35%

Ar3 1,80%

Ar 4 2,25%

Ar 5 2.75%

Outnyttjad del av kreditfaciliteterna
(investeringskred it och checkrakningskredit)

belastas med en kreditavgift, vilken redovisas

sam övrigt finansiell kostnad, motsvarande 35

procent av kreditmarginalen, vilket per

balansdagen motsvarar 0,35 procent.

Koncernens nya finansiering är uppdelad i en
ny seniorfinansiering (SFA - Senior Facilities
Agreement) och en ny juniorfinansiering (JFA -

Junior Facilities Agreement). Det nominella

beloppet for SFA är 6 485 MSEK, medan det

nominella beloppet for JFA är 5 350 MSEK.

B5da ISnen har en löptid pS 5 Sr.

Inom ramen for SFA och JFA ingSr ven

investeringskrediter (CAPEX-faciliteter) med en

limit om 1 965 MSEK respektive 300 MSEK.

Dessutom inneh511er SFA en
checkrakningskredit (RCF - Revolving Credit
Facility) med en limit am 300 MSEK.

SFA sam har upptagits av koncernfOretaget

SolOr Bloenergi Management AB. Per

balansdagen uppgSr outnyttjat utrymme

hanforligt till investeringskrediten och
checkrakningskrediten till 1 923 MSEK

respektive 300 MSEK.

SFA (seniorl5n samt utnyttjande delar av

investeringskredit och checkrakningskredit)

loper med en rorlig ränta motsvarande 3 -

mSnaders STIBOR som fixeras kvartalsvis plus

en kreditmarginal. 3-mnaders STIBOR uppgSr

per balansdagen till -0,0890 procent. Negativ 3 -

m5naders STIBOR beaktas ej och beräknas som

Ränta och kreditavgift betalas kvartalsvis den

sista bankdagen i mars, juni, september

respektive december.

I syfte att minska koncernens riskexponering

for svängningar pS rantemarknaden avseende

3-mSnaders STIBOR, har koncernen ing5tt avtal

am ränteswap sam byter rorlig ränta enligt 3 -

m5naders STIBOR mat fast ränta om 0,4775

pracent p5 del av seniorlSnet upp till 4 864

MSEK. Löptiden p5 ränteswapparna är fram till

slutet av december 2024.

Verkligt värde p5 ranteswapparna uppg5r per

balansdagen till -1 MSEK. Vardeforandringen

p5 ränteswapparna redovisas i finansnettot.

SolOr Biaenergi koncernen tillämpar inte

säkringsredovisning.

Direkta finansieringsutgifter hänfOrliga till SFA i

samband med den senaste refinansieringen

uppgick till 272 MSEK. Dessa kostnadsförs over
ISnets lOptid s5som räntekostnad I enlighet

med effektivrntemetoden.

JFA sam har upptagits av koncernfOretaget

SalOr Bloenergi Holding 2 AB. Per balansdagen

uppgSr autnyttjat utrymme hanfOrligt till
investeringskredit till 300 MSEK.
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JFA loper med en rörlig ränta motsvarande 3 -

mSnaders STIBOR som fixeras halv5rsvis plus

en kreditmarginal. 3-m5naders STIBOR uppg5r

per balansdagen till -0,0890 procent. Negativ 3 -

m5naders STIBOR beaktas ej och beräknas som

noll (0). Kreditmarginalen per balansdagen

uppg5r till 6,75 procent. Kreditmarginalen

justeras uppSt 5r11gen i mitten av december
mSnad enligt följande:

Ar 1 6,75%
Ar2 6,75%

Ar3 7,00%

Ar4 7,25%
Ar5 7,50%

Outnyttjad del av investeringskred iterna

belastas med en kreditavgift om 2 procent.

Ränta och kreditavgift betalas halvSrsvis den

sista bankdagen i februari respektive augusti.

Direkta finansieringsutgifter hanfOrliga till JFA i

samband med den senaste refinansieringen

uppgick till 86 MSEK. Dessa kostnadsfOrs Over

l5nets lOptid s5som räntekostnad i enlighet

med effektivräntemetoden.

Koncernens uppl5ning genom SFA och JFA har

finansiella kreditvillkor (kovenanter) som mats

halv5rsvis. Kreditvillkoren relaterade till SFA

och JFA är rantetackningsgrad och skuld-
sattningsgrad. Under 2021 samt per

balansdagen uppfylls samtliga finansiella

kreditvillkor och det finns inga indikationer p5

att dessa inte kommer kunna uppfyllas

fra mover.

I samband med fOrvärvet av Rena Fjernvarme

AS tillkom räntebärande skulder som per

balansdagen uppgSr till 10 MSEK.

lnom den svenska delen av fjärrvärme-

verksamheten finns det ett antal rantebarande

avbetalningskontra kt avseende fOrvärvade

hjullastare. Den totala skulden per

balansdagen uppg5r till 12 MSEK (6), varav
kortfristig del uppg5r till 2 MSEK (1).

UtOver detta innehar koncernen ett antal

leasingavtal, se vidare koncernens not 23.

I alit vasentligt överensstämmer det verkllga

värdet p5 koncernens finansiella instrument

med redovisade värdet i rapporten over
finansiell ställning. Det redovisade vardet anses

vara en rimlig approximation av det verkliga

värdet.

BedOmningen av det verkliga värdet av

finansiella tillg5ngar och skulder har utförts i

enlighet med hierarkinivS 2 enligt IFRS 13.

Koncernen använder sig av marknads-

värdeansats och avkastningsvä rdeansats. Vid
tillämpning av marknadsvärdeansatsen

används priser och annan relevant information
fr5n jämförbara marknads-transaktioner och

varderingstekniken innebär att marknads-

multiplar beräknas utifrSn kvantitativa och

kvaiitativa bedomningar I de enskilda fallen.

Vid tillämpning av avkastningsvardeansatsen

nuvärdesberäknas framtida kassaflöden.
FOrutom uppskattning av fra mtida kassaflOden,

är viktiga indata vid tillämpning av

varderingstekniken även diskonteringsräntan

som reflekterar pengarnas tidsvärde, d v s den

riskfria räntan, samt osäkerheten i

kassaflOdena, den d v s riskpremien.

Tabellerna nedan visar koncernens

rantebarande skulder som är utest5ende vid

rakenskapsSrets slut samt fOrandringen av

skulderna mellan 5ren och dess pSverkan p5

koncernens kassaflöde frSn finansierings-

verksamheten:
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Redovisat
värde
2021

Redovisat
värde
2020

SFAnominelltlàn 6485 3455

Kvarvarande icke kostnadsförda finansieringsutgifter -272 -122
Utnyttjad investeringskredit SFA 42 762

Utnyttjad checkrakningskredit SEA - 125

JFAnominelltlân 5350 1740

Kvarvarande icke kostnadsförda finansieringsutgifter -86 -26

Utnyttjad investeringskredit JFA - 404
Ovriga skulder till kreditinstitut 22 21

Leasingskulder 103 55

11644 6414

Icke-kassaflodespâverkande forandringar

Kassaflöden
1 (nyalân+/

januari amortering av Rörelse- Valutakurs- 31 december

2021 ln -) förvärv differenser Ovrigt 2021
SFA 4220 1963 - - 72 6255

JFA 2118 3111 - - 35 5264
Ovriga skulder till kreditinstitut 21 -39 40 0 - 22

Leasingskulder 55 -12 59 0 1 103

6414 5023 99 0 108 11644

lcke-kassaflodespverkande forartdringar

Kassafloden
1 (nyaln+/

januari amorteringav Rdrelse- Valutakurs- 3ldecember
2020 lan -) forvärv differenser Ovrigt 2020

Obligationslân 382 -393 - -11 22 0

SFA 2697 1287 - - 236 4220
JFA 1520 547 - - 51 2118
Ovriga skulder till kreditinstitut 90 -281 212 0 - 21
Ovriga checkrakningskrediter 61 -69 8 0 - 0
Leasingskulder 61 -7 2 -1 - 55

4811 1084 222 -12 309 6414

De huvudsakliga finansiella riskerna som

koncernen är utsatt for är marknadsrisk (ränte-

och valutarisk), likviditetsrisk och i begransad

omfattning kreditrisk. Koncern ledningen

bedOmer fortlopande dessa risker och

fastställer riktlinjer fOr hur de ska hanteras.

(i) Marknadsrisk

Marknadsrisk är risken for att forandringar I

marknadspriser, sàsom räntor och

valutakurser, ska pâverka koncernens resultat

och finansiella stallning.
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Ränterisk

Ränterisk är hanforlig till forandringar i

marknadsräntor och den pSverkan som dessa

har pS koncernens lSneportfolj. Koncernens

räntebrande Sn är huvudsakligen upptagna

till rorlig ränta.

I syfte att minska koncernens ränteexponering

for framtida rantehojningar (3-m5naders
STIBOR) p5 koncernens seniorl5n, har Solör
Bioenergi Management AB tecknat ränte-

swappar for delar av seniorskulden.

En forandring av räntan med +1- 1

procentenhet skulle pSverka fina nsnettot med

cirka -i-I- 70 MSEK. Kanslighetsanalysen har

beräknats p5 basis av räntebärande Sn
upptagna till rorlig ränta vid slutet av

rakenskapsSret inklusive effekt av finansiella

derivatinstrument.

funktionell valuta an koncernens

rapporteringsvaluta. Valutakursrisken är härvid

relaterad till omrakning av de utländska

verksamheternas resultat och eget kapital, dS
omräkningen pSverkas av den valutakurs som
används vid omrakning av resultatet och

nettotillgSngarna i de utländska dotter-

foretagen.

(ii) Likviditetsrisk

Likviditetsrisken är risken for att koncernen
inte kan uppfylla sina finansiella Staganden när

de förfaller till betalning. Koncernens strategi

for att hantera likviditetsrisken är att ha

tillrackliga medel vid var tid fOr att uppfylla sina

finansiella Staganden, bSde under normala och

exceptionella omstandigheter utan att riskera

oacceptabla fOrluster och p5 bekostnad av

koncernens rykte.

Va/utarisk

Valutakursrisk är relaterad till forandringar av

den svenska kronan (SEK) mot andra valutor.

Efter refinansieringen är koncernens hela
upplSning i svenska kronor (SEK) och därmed
fOreligger det ingen valutarisk relaterad till

koncernens upplSning. A andra sidan finns en

riskexponering hanfOrlig till koncernens
utländska verksamheter med en annan

Likviditetsrisken omfattar även

refinansieringsrisk, som r kopplad till

koncernens upplSning och den risk som

fOreligger att koncernen vid varje mattidpunkt

inte uppfyller kreditvillkoren (kovenanterna).

NedanstSende tabeller visar en översikt over
fOrfallostrukturen for koncernens finansiella

skulder baserat p5 odiskonterade avtalsenliga

betalningar:

2021 Inom6
manader

6-12

manader
Ar 2-5

Senareän
ar 5

Iota It

SFA 51 51 7 187 - 7 289

JFA 0 247 7024 - 7271
Ovriga skulder till kreditinstitut 1 2 13 46 62
Leasingskulder 11 11 69 37 128

Skulder till närstende parter 0 185 - - 185

LeverantOrsskulder 185 - - - 185

Upplupna kostnader 198 16 - - 214

Summa 446 512 14293 83 15334
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2020 1nom6

manader
6-12

manader
Ar 2-5

Senareän

ar 5
Iota It

SEA 43 170 403 4345 4961
JEA 20 63 511 2357 2951
Ovriga skulder till kreditinstitut 2 1 11 13 27
Leasingskulder 5 5 29 37 76
Leverantörsskulder 140 - - - 140
Upplupna kostnader 107 - - - 107
Summa 317 239 954 6752 8262

(iii) Kreditrisk

Koncernen exponeras for kreditrisk relaterat
till kundfordringar fr5n forsaljning i den
löpande verksamheten. Det finns ingen

betydande koncentration av kreditrisk p5
grund av en diversifierad kundbas. Koncernen

har riktlinjer for att säkerställa att forsaljning

inte sker till kunder som har haft
betalningsproblem och att utest5ende belopp

inte överstiger etablerade kreditlimiter.

Maximal riskexponering representeras av det
redovisade värdet p5 de finansiella tillg5ngarna

i rapporten over finansiell ställning. For mer

information avseende kundfordringar, se

koncernens not 18.

Not 23: Leasing

Leosingkolder Not 2021 2020
Inglende bolenn
TiI!kornnnde Iening'td

Amorteeng

55

60

-12

61

0

-6
UtgOende bolane
oarao ldngfr!stig do!
come kortfristig do!

103

87

16

55

48
7

ROntekoetnodonteende IeooingokuIder Not 2021 2020
-5 -4

NyttjanderOtter Not 2021 2020
Byggnoderoch nnerk
Energicentraler. maskineroch annan teknisk utrustning

41
66

44
15

Redooisatvärde an 107 59

AvskrivningsbeloppforriyttjanderOtter Not 2021 2020
Byggnaderoch nrark
Energicentraler, maskineroch annan teknisk utrustning

-3
-9

-3

-5

Totalt -12 -8

Loasingkostnod Not 2021 2020
Korttids!easingavtal
LeasingaotillgSngarnred I3gtvarde

-20
0

-12
0

Totalt -20 -12

FOr information kring kassautflöde och
löptidsa na lys relaterat till leasingavtal hänvisas
till koncernens not 22.

Not 24: Ovriga skulder

2021 2020
Skuld mervardesskatt 18 15

Skulder avseende andra skatter och avgifter 18 9
Skulder till personal 76 47
Ovrigt 2 10

114 81

Not 25: Upplupna kostnader

2021 2020
Upplupna rantekostnader 16 43
Ovriga upplupna kostnader 198 64

214 107

Not 26: Ställda säkerheter och
eventualförpliktelser

2021 2020
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 885 849
Foretagsinteckningar 349 307
Materiella anläggningstillg3ngar 107 6
Likvida medel 1316 -

2657 1162

I tillagg till ovanstSende har koncernen i

samband med refinansieringen pantsatt aktier
i konce rnfO retag sa mt ko ncerni nte ma

fordringar. Aktier fOr SFA och JFA är pantsatta

enligt fOljande:
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Pntoittsnde konorssfHeetog Ponts60t oktler Redoolsot drde
Solon Bioonengi Holding 2 AR Solon Bloenorgi Holding 3 AR 4073

SolAr Bioennrgi Holding 3 AB Solon Bloenergi MonegennentAB 4073

Solon Rioonergi Management AR Sol8r Bloenorgi Fj8rrvSnmne AB 3236

SolUr Bioennrgi Recycling 68 338
Solgn Bloenorgi Holding AS 466

SolOn Bioenergi Pellets AB 69

SolAr Bioenergi Utility Solmmtiono A8 100

SolOn Bloenergi pjHrrvArmne AB SolOn Bioenergi Ost AB 077

Solon Bioenergi Syd AR 623

50180 Bioenengi 1n8r05tn46t0n 48 211

SolOn Bloonengi Var000 AS 392

SolAr Bloenergi FalkAping AB 1060
Solgr Bioenergi Holding AS SolHrsioenengilnfrantnoktonHS 413
SolUr Rioonorgi UtilitySolutionoAB Solgn Bloonongi UtilitySolotloos AS 263
Solgr Bionnnrgi Vonrne AS SolAr Rioenengi V8rrne AR 0

Den preliminra kopeskillingen uppgick till ca

826 MSEK och den preliminara

förvärvskalkylen utvisar ett övervärde om ca

822 MSEK, varav 348 MSEK i goodwill.

PS Srsbasis förväntas koncernens resultatandel

fr5n innehavet i Solör Bioenergi Strangnas AB

bidra med ca 18 MSEK till koncernens

rörelseresultat.
2021 2020

Eventualforpliktelser
BorgensMaganden - -

Ovrigt 7 0
7 0

Koncernen har en p5g5ende tvist avseende en

kommuns pSkallande av en kopoption p5 en av

koncernens produktions- och distributions-

anlaggningar for fjärrvrme. Motparten har

även yrkat skadest5nd. Vid balansdagen

uppgick yrkat skadestSnd till ca 7 MSEK

exklusive ränta. Koncernens och dess legala

rSdgivares bedömning är att p5kallandet

kommer ogillas, varför ingen reservering for

framtida kostnader gjorts.

Not 27: Händelser efter räkenskapsSrets
utgSng

I början av januari 2022 förvärvade koncernen

80% av aktierna och rösterna i Calor Sevab

Fjärrvärme AB (namnändrat till Solör Bioenergi

Strangnas AB). Fjärrvarmeanlaggningen i

Strangnas producerar varje Sr ca 160 GWh

fjärrvärme. Produktionen sker i huvudsak pS

Kraftvärmeverket i Strangnas med returträ och
biobränslen som bas. Dessutom prod uceras 20

GWh el och viss 5nga till nSgra kunder. Solör
Bioenergi Strängnãs AB är samägt med

Strangns kommun och redovisas som joint

venture.

Förvrvsrelaterade kostnader har uppgStt till

ca 66 MSEK.

I början av mars 2022 förvärvade koncernen

100% av aktierna och rösterna i Ale Fjrrvrme

AB (namnandrat till Solör Bioenergi Ale AB).

Produktionen och distributionen av förnybar

energi i Ale uppgSr till ca 60 GWh p5 Srsbasis.

Den preliminära kopeskillingen uppgick till ca

476 MSEK och den preliminara

förvärvskalkylen utvisar ett övervärde om ca

399 MSEK, varav 174 MSEK i goodwill.

PS 5rsbasis förväntas färvärvet bidra till

koncernens nettoomsättning med ca 54 MSEK,

rörelseresultat fore avskrivningar med 32

MSEK samt resultat fore skatt med 3 MSEK.

Förvärvsrelaterade kostnader har uppg5tt till

ca 21 MSEK.

Forandringarna i det geopolitiska läget i början

p5 2022 och de hogre energipriserna bedöms

p5 kort sikt inte haft n5gon vasentlig p5verkan

pS koncernens resultat och ställning. Styrelsen

och foretagsledningen utvärderar löpande

potentiella effekter medell5ng- och lSng sikt.
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Moderföretagets resultatrakning

A/Ia belopp I MSEK om inte angivet annorlunda Not 2021 2020
Nettoomsattning 4 60 50
Summa rörelsens intäkter

Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Ovriga externa kostnader

5

12,13

618,19

60

-38

-1

-82

50

-20

-2

-42
Summa rörelsens kostnader -121 -64

Rörelseresultat -61 -14

Resultat fr5n andelar i koncernforetag
Ovriga ränteintäkter och Iiknande resultatposter
Ovriga räntekostnaderoch Iiknande resultatposter

7

8

9

1407
-

0

775

0
-3

Finansnetto 1407 772

Resultat efter finansiella poster 1 346 758

Bokslutsdispositioner 10 6 98

Resultat fore skatt 1 352 856

Skatt p5 5rets resultat 11 - -

Arets resultat 1 352 856

Moderföretagets rapport over övrigt totairesultat

A/Ia belopp I MSEK om inte angivet annorlunda Not 2021 2020
Arets resultat 1 352 856

Ovrigt totairesultat - -

Arets totalresultat 1 352 856
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Moderföretagets balansräkning

31 Dec 31 Dec

Al/a be/app i MSEK om inte angivet annor/unda Not 2021 2020

AnIaggningstiIIgngar

Ovriga immateriella tillgàngar 12 0 1

Summa immateriella anläggningstillgângar 0 1

Inventarier 13 0 0

Summa materiella anIäggningstiIIgngar 0 0

Andelar I koncernforetag 14 3 019 2 886
Ovriga ford ringar 1 1

Summa finansiella anIaggningstiIIgngar 3 020 2 887

Summa anIaggningstiIIgngar 3 020 2 888

OmsättningstiIIgngar

Fordringarhoskoncernforetag 16 18 99

Ovriga ford ringar 0 0

Upplupna intäkter och forutbetalda kostnader 1 1

Likvida medel 15 136 2

Summa omsattningstiIIgngar 155 102

Summa tiIIgngar 3 175 2 990
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31 Dec 31 Dec

A/Ia be/app i MSEK am inte angivet annorlunda Not 2021 2020

Eget kapital

Aktiekapital 17 402 340

Bundet eget kapital 402 340

Overkursfond 17,22 3 092 2 154

Balanserat resultat 22 -2 145 -499

Arets resultat 22 1 352 856

Fritt eget kapital 2 299 2 511

Summaegetkapital 2701 2851

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 1

Skulder till koncernforetag 16 255 122

Ovriga skulder 218 14

upplupna kostnader och förutbeta Ida intäkter 1 2

Summa kortfristiga skulder 474 139

Summa eget kapital och skulder 3 175 2 990
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Moderforetagets kassaflödesanalys

A/Ia belopp I MSEK om inte angivet onnorlundo Not 2021 2020

Kassaflöden fr5n den lopande verksamheten
Rörelseresultat -61 -14

Justeringar for icke-kassaflodespàverkande poster

Avskrivningar och nedskrivningar av mate riella
och immateriella anlaggningstiIlgngar 12,13 1 2

FOrändring av rörelsekapital

FOrndringrOrelsefordringar -1 0

ForändringavrOrelseskulder 23 -3

Nettokassaflöden fran den löpande verksamheten -38 -15

Kassaflöde n fran i nveste ri ngsve rksamheten
FOrvärv av materiella anlggningstillgàngar - 0
Utdelningfran koncernforetag 1407 300

Nettokassaflöden fran investeringsverksamheten 1 407 300

Kassaflöden fran finansieringsverksamheten
Nettoforändring inlaning/utlaning till koncernforetag 82 37
Nyemission 1000 -

Utdelning till aktieagare -2317 -325

Nettokassaflöden fran finansieringsverksamheten -1235 -288

Arets nettokassaflöden 134 -3

Likvida medel vid arets bOrjan 2 5

Likvida medel vid arets slut 136 2
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Moderföretagets rapport over fOrandringar i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Balanserat Arets Summa
Ails belopp I MSEKom lute angivet onnoriunds Aktiekapital bverkursfond resultat resultat eget kapital

Eget kapital 1 januari 2020 340 2 154 -60 -139 2 295

Disposition av föregSende Irs resultat
enligt beslut p5 SrsstSmma -139 139 0

Arets resultat 856 856
Ovrigt totairesultat - 0

Summa totalresultat 0 0 0 856 856

Utdelning -300 -300

Eget kapital 31 december 2020 340 2 154 -499 856 2 851

Disposition av fdregSende Irs resultat
enhigtbeslutpI IrsstSmma 856 -856 0

Arets resultat 1 352 1 352
Ovrigt totairesultat - 0

Sumnia totalresultat 0 0 0 1 352 1352

Nyemission 62 938 1 000
Utdelning -2502 -2502

Eget kapital 31 december 2021 402 3 092 -2 145 1352 2 701
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Moderforetagets noter

Not 1: Moderforetagets redovisningsprinciper

Moderforetaget har upprättat sin

5rsredovisning enhigt 5rsredovisningslagen

(1995:1554) och RSdet for finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2

Redovisning for juridiska personer. RFR 2

innebär att moderforetaget i 5rsredovisningen
for den juridiska personen ska tillampa

samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden s5
I5ngt detta är möjligt mom ramen for
5 rsredovisningslagen, tryggandelagen och med
hänsyn till sambandet mellan redovisning och
beskattning. Rekommendationen anger vilka
undantag frSn och tillägg till IFRS som ska
go ra S.

Skillnader mellan koncernens och
moderforetagets redovisningsprinciper fra m -

g5r nedan. De nedan angivna redovisnings-

principerna fOr moderforetaget har tillampats

konsekvent p5 samtliga perioder som
presenteras I moderfOretagets finansiella
rapporter.

Klassificering och uppställningsformer

Resultaträkning och balansrakning är for
moderfOretaget uppstallda enligt 5rs-
redovisningslagen, medan rapporten over
totalresultat, rapporten over fOrändringar i
eget kapital och kassaflödesa na lysen baseras
p5 lAS 1 Utformning av finansiella rapporter

respektive lAS 7 Rapport over kassaflöden.

DotterfOretag och intresseforetag

Andelar I dotterforetag och intressefOretag

redovisas i moderfOretaget enligt

anskaffningsvardemetoden. Detta innebär att

transaktionsutgifter inkluderas i det
redovisade värdet fOr innehav i dotterforetag

och intresseforetag.

Aktieagartillskott

Lämnade aktieägartillskott redovisas som en

okning av aktier och andelar i den m5n
nedskrivning ej ford ras.

Koncernbidrag

Erh5llna eller lämnade koncernbidrag

redovisas som bokslutsdisposition.

Finansiella instrument

I enlighet med regler I RSdet for finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 samt

sambandet mellan redovisning och
beskattning, tillampas inte reglerna om

finansiella instrument och sakringsredovisning

I IFRS 9 i moderfOretaget som juridisk person,

utan dessa regler tillampas aven
fortsattningsvis endast i koncern-
redovisningen. I moderforetaget värderas
finansiella anlaggningstillgSngar till

anskaffningsvarde minus eventuell ned-

skrivning och fina nsiella omsattningstillgSnga r

enligt lagsta värdets princip. Skulder, som inte

utgör derivatskulder, värderas till upplupet

anskaffningsvarde. Derivattillg5ngar värderas

enligt lagsta värdets princip och derivatskulder
enligt hogsta värdets princip.

Finansiella garantier

ModerfOretaget fina nsiella gara ntiavta I bestSr
I huvudsak av kapitaltckningsgarantier till

formS n for dotterforetag. Fina nsiella ga rantier

innebr att bolaget har ett Stagande att ersätta

innehavaren av ett skuldinstrument fOr

fOrluster som denne Sdrar sig p5 grund av att

en angiven gäldenar inte fullgOr betalning vid

fOrfall enligt avtalsvillkoren. FOr redovisning av

finansiella garantiavtal tillampar moder-
fOretaget en av R5det for finansiell
rapportering tiliSten lättnadsregel jamfOrt med
reglerna i IFRS 9. Lättnadsregeln avser

finansiella garantiavtal utställda till fOrmSn for
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dotterforetag och intresseforetag. Moder-

foretaget redovisa r finansiella gara ntiavta I som

avsättning I balansrakningen när foretaget har
ett 5tagande for vilken betaining sannolikt
erfordras for att reglera 5tagandet.

Leasing

Not 4: Nettoomsãttning

Moderforetagets nettoomsättning best5r i alit

väsentlig av koncerninterna tjä nster.

Fordelning av nettoomsättning

koncernextern respektive koncernintern 2021 2020
Koncernextern 0 0
Koncernintern 60 50

I moderforetaget redovisas samtliga leasing-

avtai som operationella leasingavtal.

Obeskattade reserver

I moderforetaget redovisas eventuella

obeskattade reserver inklusive uppskjuten

skatteskuld. I koncernredovisningen delas

obeskattade reserver upp pa uppskjuten

skatteskuld och eget kapital.

Not 2: Uppgifter om moderforetag

Solör Bioenergi Holding AB är dotterforetag till

BE Bio Energy Group AG, organisationsnummer

CHE-115.475.915 med sate i Zurich, Schweiz.

For mer information se not 17.

Not 3: Väsentliga bedomningar och
uppskattningar

Moderforetagets mest betydande bedöm ning

och uppskattning avser vardering av aktier i

dotterforetag. Forandringar i Iönsamhet och
fra mtida kassagenereringsform5ga i den
underliggande verksamheten kan komma att

p5verka värdet pa moderforetagets innehav i

dotterforetag.

Summa nettoomsättning 60 50

Av nettoomsättningen avser 37 MSEK (21)

vidarefakturerade kostnader.

Fordelning av nettoomsättning per land 2021 2020
Sverige 57 45
Ovriga Inder 3 5
Summa nettoomsattning 60 50

Not 5: Anställda och personalkostnader

I nedanstàende tabell redovisas medelantalet
anstäilda och konsfordelningen:

2021 2020
Medeantal anstätlda 3 3
(varav kvinnor) (0) (0)

Loner och andra ersattningar samt sociala
kostnader inklusive pensionskostnader uppgàr

for moderfOretaget till följande belopp:

2021 2020
Loner och andre ersättningar 27 14

Sociala avgifter 11 6
(varav pensionskostnader) (2) (2)

Av pensionskostnaderna avser 1 MSEK (1)

styrelse och VD. FOretaget har endast

avgiftsbestamda pensionsplaner och det finns
inga utestàende pensionsforpliktelser.
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I nedanst5ende tabell visas loner och andra

ersättningar fOrdelade p5 styrelse och VD

respektive Ovriga anställda:

2021 2020
Styrelse Ovrige Styrelse Ovrige

och VD anst3llda orb VO anstSllda
Lörrer och ertdr ersättrringor 14 13 8 6
(vorov tontiem orb dylikt) (11) (10) (5) (3)

VD har enligt gallande avtal en bruttolön p5 3

MSEK per Sr samt 6 mSnaders uppsägningstid.

Vid uppsägning frSn bolagets sida utg5r,

fOrutom Ion under uppsagningstiden, ett

avgSngsvederlag motsvarande 6 mSnadslOner.

Det finns inga fasta bonussystem, men en

diskretionär bonus kan beslutas av styrelsen

fOr VD och övriga anställda och lOper vanligtvis

Over en treSrig utbetalningstid. En förut-

sättning fOr utbetalning är att de anställda som

omfattas av avtaIen fortlarande ar anställda
mom koncernen vid respektive

utbeta lningstil lfä lie.

I tillagg till den diskretionära bonusordningen

har koncernen tecknat avtal om kontant-
reglerade aktierelaterade ersättningar i form

av syntetiska aktier med verkställande

direktören samt ytterligare en anställd.
Ersattning utgSr vid en fOrsljning av

aktieägares aktieinnehav i moderfOretaget

Solör Bioenergi Holding AB, utifrSn aktie-
agarforhSliandena vid avtalets tecknande, till

utomstSende tredje part och baseras pS pris

per aktie. Ersattning utgSr även i samband med
utdelning till moderfOretagets aktieagare.

Utbetalning sker over en treSrsperiod; varav en

tredjedel utbetalas i samband med en

eventuell agarfOrandring, en tredjedel

utbetalas 18 mSnader efter en eventuell

agarfOrändring, samt en tredjedel utbetalas 36

mSnader efter en eventuell agarforandring.

Ersattning utgSr även i samband med utdelning

till moderforetagets aktieaga re. Utbeta Ining

sker vid ett tiilfälle i samband med utdelningen

till moderfOretagets aktieagare.

Avtalen omfattar totalt 204 678 syntetiska

aktier, varav 146 199 avser den verkstallande

direktOren. Det finns inget högre tak for

ersättningen, dock definieras 100 procents

ersättning vid ett pris om 171 kronor per aktie,

vilket skulle innebära en total kontantreglerad

ersättning om 35 MSEK, varav 25 MSEK till

verkställande direktOren. Den eventuella
ersättningen vid en ägarfOrandring kommer

därmed slutligen att beräknas baserat p5 priset

per aktie multiplicerat med antalet utställda
syntetiska aktier.

Utbetald utdelning till moderforetagets

aktieagare har betingat aktierelaterade

ersättningar om sammanlagt 3,3 MSEK (2,1)

exklusive sociala avgifter, varav 2,1 MSEK (1,5)

till den verkställande direktören.

Baserat p5 en agarfOrandring som inträffade
under rakenskapsSret 2019 och som betingade

aktierelaterad ersättning, utbetalades under

rakenskaps5 ret 2021 sammanlagt 2,0 MSEK (-)

exklusive sociala avgifter, varav 1,4 MSEK (-) till

den verkställande direktören. KvarstSende
skuld exklusive sociala avgifter hanfOrlig till

denna transaktion, uppgSr per balansdagen till

2,0 MSEK (4,0), varav 1,4 MSEK (2,8) till den

verkställande direktOren.

Under räkenskaps5ret beslutade styrelsen att

dela ut diskretionär bonus till de anställda i

moderfOretaget med totalt 17,4 MSEK (5,7)

exklusive sociala avgifter, varav 8,7 MSEK (3,0)

till den verkställande. Per balansdagen uppgSr

den obetalda bonusskulden exklusive sociala

avgifter till 14,3 MSEK (4,6), varav 7,3 MSEK

(2,5) till den verkställande direktOren.
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I nedanstende tabell redogors for utbetalda

ersättningar till styrelseledamöter och

verkställande direktör:

2021 5t0re1s0- Pensions-

sooentols kronor aroode Grnndion 00mm fOrrnlner kostnader S2nrnJa
S5yta6en

Martinns Brandal (ordflrande( 250 - - - - 250
ala Strom (nice ordfOrands) 250 - - - - 250

Jonathan F. Finn 250 - - - 250
£rikA.Lynne 250 - - - - 250
osorLundqvist - - - - - 0

VarkatOlianda d1re6365
Anders P500srsson - 3052 10777 66 676 14571

2020 Styrebe- Pensions-

Wotntolo kronor arvode 0rond16n Bonos parnnlner kostnadar Sonoma

stwelaen
Me-Since BrandO (ordfOrande( 250 - - - 250

Ola Strom (000 ordtOrande) 250 - - - - 250

Jonathan F. FInn 250 - - - 250
0660 Lynne 250 - - - - 250
056cr Backman - - - - - 0

Va,k,3lllanda direknlr
Anderopetteroson - 3064 4530 63 585 8242

tumma 1200 3064 4530 63 505 9242

lemma 1000 3052 10777 66 676 15571
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Not 6: Ovriga externa kostnader

2021 2020
Konsultarvoden, koncerninterna - -7

Konsultarvoden, narst8ende parter -62 -12

Konsultarvoden, Ovriga -2 -6
Försäkringspreniier -15 -12
Ovrigt -3 -5

Summa övriga externa kostnader -82 -42

Koncerninterna konsulta rvoden avser fore -

trädesvis personairelaterade tjänster som

utförs for moderforetagets rakning av personal

som är anställd i andra koncernfOretag jmte

reskostnader och andra därmed fOrknippade

administrativa omkostnader. FOr information

om konsultarvoden frSn närst5ende parter, se

not 18. FOrsakringspremier har

vidarefakturerats till ovriga koncernfaretag.

Arvoden till revisorer - PwC 2021 2020
Revisionsuppdrag 0 0

Ovrigatjänster 0 0

Summa 0 0

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad

revision av 5 rsredovisningen och bokforingen

samt styrelsens och verkställande direktörens

forvaltning samt revision och annan granskning

utförd I enlighet med Overenskommelse eller

avtal. Detta inkluderar Ovriga arbetsuppgifter

som det ankommer p5 bolagets revisor att

utföra samt rSdgivning eller annat biträde som

fOranleds av iakttagelser vid s5dan granskning

eller genomfOrandet av s5dana ovriga

a rbetsu ppgifter.

Not 8: Ränteintäkter och liknande
resultatposter

2021 2020
Rnteint3kter, koncernexterna - 0

Summa 0 0

ErhSllna ränteintäkter uppgSr till - MSEK (0).

Not 9: Räntekostnader och liknande
resultatposter

2021 2020

Rdntekostnader, koncernexterna
Valutakursforluster, koncernexterna
ValutakursfOrluster, koncerninterna

0 0
- 0
- -3

Summa 0 -3

Erlagda räntekostnader uppgSr till 0 MSEK (0).

Not 10: Bokslutsdispositioner

2021 2020

Ldmnade koncernbidrag

trhâllna koncernbidrag
0 0
6 98

Summa 6 98

Not 11: Skatt p5 Srets resultat

Periodens skattekostnad/skatteintä kt best5r

av följande uppdelning mellan aktuell och
uppskjuten skatt:

2021 2020

Not 7: Resultat fran andelar i koncernforetag
Aktuell skatt - -

Uppskjuten skatt - -

Summa skatt 0 0

2021 2020

utdelning 1407 834

Realisationsresultat - -14

Nedskrivningar - -45

Summa resultat fr8n andelar I koncernföretag 1407 775

I nedanstSende tabell Sterges avstämningen

mellan faktisk och teoretisk skatte-

kostnad/skatteintäkt:
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2021 2020
Resultat fore skatt 1 352 856

Skatt baserad pa gallande

skattesats 20,6 procent (21,4) -278 -183
Ej avdragsgilla kostnader -12 -14
Icke skattepliktiga intäkter 290 178

Effekt av oredovisat skattevärde I
arets skattemassiga underskotts-
avdrag - -

Effekt av utnyttjat oredovisat
skattevärde i tidigare ars
skattemassiga underskottsavdrag - 19

Summa skatt 0 0

Vid utg5ngen av rkenskaps5ret har bolaget

inget outnyttjat skattemassigt underskotts-
avd rag.

Not 12: Immateriella anläggningstillgângar

2021 2020
Ackumulerade anskaffningsvãrden
Ingaende balans ijanuari 8 8
Utrangering -7 -

Utgàende balans 31 december 1 8

Ackumulerade avskrivningar

Ingaende balans ijanuari -7 -6
Avskrivningar -1 -1
Utrangering 7 -

Utgende balans 31 december -1 -7

Redovisat värde 0 1

Avser program och databaser for uppfoljning

och analys av dotterfaretagens resultat och

utveckl ing.

Not 13: Materiella anlãggningstillgângar

Inventarier 2021 2020

Ackumulerade anskaffningsvarden
Ing5endebaIans1januari 1 0

Arets anskaffningar - 1
Utgende balans 31 december 1 1

Ackumulerade avskrivningar
Ingâende balans ljanuari -1 0

Arets avskrivningar 0 -1

Utgáende balans 31 december -1 -1

Moderforetagets materiella tillgàngar avser

huvud kontorets kontorsinventarier och

kontorsutrustning.

Not 14: Andelar i koncernforetag

2021 2020
Ackumulerade anskaffningsv8rden

lngâende balans 1 januari 2931 6224

FdrvSrv - 376
Avyttring 0 -4 799
AktieSgartiUskott 133 1 130
Utgáende baans 31 december 3 064 2 931

Ackumulerade nedskrivningar

1ng3ende balans 1 januari -45 -3443
Avyttring - 3443
Nedskrivningar - -45

Utg3ende balans 31 december -45 -45

Redovisat värde 3 019 2 886

I nedanstàende tabell specificeras det

redovisade värdet per dotterforetag:

2021 2020
Solar Bioenergi Holding 2 AB 2763 2630

Rindi Energi AB 256 256
SolOr 8ioenergi HoldCo EttAB - 0
Utgáende balans 31 december 3019 2886

Antal agda andelar I respektive dotterforetag

och procentuelit aktieinnehav:

2021 Antal
andelar Innehav

Solör Bioenergi Holding 2 AB 500 100%
Rindi Energi AB 1578542 100%

2020 Antal
andelar Innehav

SolOr 8ioenergi Holding 2 AB 500 100%

Rindi Energi AB 1578542 100%

Soldr Bioenergi HoldCo EttAB 100 100%

Antal anclelar avse bade antal aktier och roster.

Dotterföretagens organisationsnummer och

sate:

Org.
nr. Sate

Solon Bioenergi Holding 2 AB 556982-SasS Stockholro, Sverige

Rindi Energi AB 556495-8758 Vadstena, Sverige

For fullständig information om koncernstruktur

hänvisas till koncernens not 2.

Redovisat vãrde 0 0

70



solørbioenergi

Not 15: Kassa och bank

Moderforetagets Iikvida medel bestr av

banktillgodohavanden.

Not 16: Finansietla instrument och
riskhantering

Sen:r;Ar 2-5 Tntalt
n,fldr rnànder

L:nertntbrtnklder - -

SkIder till konnernfornttg 255 - - - 255
önige tklder 33 185 - - 218

Uppkpne kostneder 1 - - - 1

Sttnt 289 185 0 0 474

LenerntorttkIdnr -

Ar 2-5

-

Senare an

-

Totelt

5kIder till koncernflretog 122 - - - 122
Onniga nkIder 14 - - - 14
Upplopne kootnader 2 - - - 2

Sttnttna 039 0 0 0 139

Nedanstende tabeller visar en översikt over
förfaltostrukturen for moderforetagets

finansiella skulder baserat p5 odiskonterade

avtalsentiga betalningar:
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Not 17: Antal aktier, aktiekapital och uppgifter om aktieagare

2021 2020

Antal stamaktier, kvotvärde 10,85 SEK 37 044 856 31 330 570

Samtliga aktier har samma rätt till bolagets kvarvarande nettotillg5ngar. Innehavare av stamaktier är

berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berattigar till rösträtt vid

5rsstämman med en röst per aktie. Samtliga aktier är fuilt betalda och inga aktier är reserverade for

överl5telse. Inga aktier innehas av foretaget själv eller dess dotterforetag. Forandringar i

moderforetagets aktiekapital och överkursfond framg5r av tabellen nedan:

tusentals kronor
Stamaktier emitterade och
betalda vid ârets borjan

Stamaktier emitterade och
betalda vid ârets slut 402007 3091939 3493946

2020
Overkurs-

ital fond Summa

339996 2153950 2493946
0

339996 2153950 2493946

Under rakenskapsSret 2021 beslutades det om utdelning till moderforetagets aktieagare om totalt 2

502 MSEK, varav 250 MSEK p5 extra bolagsstamma i juni och 2 252 MSEK p5 tv5 extra bolagsstammor

i december. Utdelningen beslutad p5 extra bolagsstamma ijuni utbetalades under juli m5nad med 235

MSEK, medan utdelning beslutad p5 tv5 extra bolagsstammor i december utbetalades med 2 082 MSEK

under samma m5nad.

Under rakenskaps5ret 2020 beslutades det om utdelning till moderforetagets aktieagare om totalt 300

MSEK, varav 150 MSEK p5 extra bolagsstamma i mars och 150 MSEK p5 extra bolagsstämma I juli.

Utdelningen beslutad p5 extra bolagsstamma i mars utbetalades under samma m5nad, medan

utdelningen beslutad p5 extra bolagsstamma i juli utbetalades med 80 MSEK under samma m5nad,

medan resterande del om 70 MSEK utbetalades under augusti.

31 Dec 2021 31 Dec 2020

Procentuell Procentuell

Aktieagare Antal aktier agarandel Antal aktier agarandel

Nordic Infrastructure AG* 22 197 454 59,92% 15 640 079 49,92%

Highview Finance Holding Company Limited 0 0,00% 7 798 630 24,89%

Polhem Infra KB 14817937 40,00% 6 719 329 21,45%

YRC Worldwide, Inc. Master Pension Plans Trust 0 0,00% 1 146 532 3,66%
BE Bio Energy Group AG 29465 0,08% 26 000 0,08%

Summa 37 044 856 100,00% 31 330 570 100,00%

*Bolaget ägts till 100% av BE Blo Energy Group AG

Solör Bioenergi Holding AB är ett dotterforetag till BE Bio Energy Group AG med sate i Schweiz.

Moderföretagets adress är: Zollikerstrasse 226, 8008 Zurich, Schweiz. BE Bio Energy Group AG's direkta

och indirekta aktieinnehav I Solör Bioenergi Holding AB uppg5r per balansdagen till 22 226 919

aktier, vilket motsvarar 60 procent.
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Not 18: Transaktioner med närstende

Moderföretaget har genomfort olika transaktioner med närstàende parter. Samtliga transaktioner
genomförs som en del av den ordinarie verksamheten och till marknadsmassiga villkor. Inga säkerheter
har ställts Ut av moderforetaget till förmàn for närstàende parter.

Närstáende part Relation
Solör Bioenergi Holding ABs moderforetag, som per
balansdagen, direkt eller indirekt via sitt dotterforetag

BE Bio Energy Group AG
Nordic Infrastructure AG, innehar 60,00 procent (50,00) av
aktierna och rösterna I Solör Bioenergi Holding AB.

Polhem Infra KB innehar per balansdagen 40,00 procent

Polhem Infra KB (21,45) av aktierna och rästerna i Solör Bioenergi Holding

AB.

I nedanstàende tabell redogörs Solör Bioenergi Holding AB:s transaktioner med närst5ende parter

förutom for transaktioner med närstàende koncernfOretag. FOr transaktioner med koncernfOretag
hänvisas till noterna 4, 6, 9 och 16.

2021 Varav med direkt
effekt i form av

Totalt belopp / kostnad I Skuld per
Närstende part fakturerat resultatrakningen balansdagen *

BE Blo Energy Group AG -60 -60 0
Nordic Infrastructure AG - - -111

Polhem Infra KB -1 -1 -74

-61 -61 -185

* Avser obetald utdelning.

2020 Varav med direkt
effekt I form av

Totalt belopp / kostnad i Skuld per
Närstende part fakturerat resultatrakningen balansdagen
BE Bio Energy Group AG -11 -11 -

Polhem Infra KB -1 -1 -

-12 -12 -
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Not 19: Leasingforpliktelser

2021
Inonr 1 Or Ar 2-5

Sen:re
Tothit

Fronrtida noninrileaoeovgifter 2 1 - 3

2020
floor 1 Or Ar 2-5

Ser:or
Totalt

Frenrtid rnjnjnrjleooeovgjfter 2 3 - 5

Framtida leasingforpliktelser avser

kontorsioka ler. Leasingkostnaderna uppgick

under rakenskapsSret till 2 MSEK (2), varav

variabla avgifter uppgick till 0 MSEK (0).

Not 21: Händelser efter rakenskapsrets

utgSng

Inga händelser av vasentlig karaktär har

inträffat efter rakenskaps5rets utg5ng som har
en vasentlig p5verkan p5 moderforetagets

resultat och ställning.

Not 22: Arets resultat och forslag till

vinstdisposition

Not 20: Ställda säkerheter och
eventualforpliktelser

Allo belopp I MSEK om rot, oogiv,t oo,rorIoodo 2021 2020
Stailda säkerheter
Andelar i koncernfOretag - -

0 0

Eventualförptiktelser
Moderbolagsgarantier och borgens-
fOrbindelser till fOrmAn for dotterforetag - -

0 0

Till 5rsstammans forfogande stSr följande

medel:

kronor

Overkursfond 3091 939 051
Balanserat resultat -2 145 267 117

Arets resultat 1 351 851 950

Summa 2298523884

Styrelsen föreslSr att fritt eget kapital om

kronor 2 298 523 884 skall disponeras enligt

fo Ijande:

kronor
Utdelning till aktieagarna 0

Balanseras i fly rakning 2298523 884

Summa 2298523884
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rsredovisningen har upprättats i enlighet med

god redovisningssed I Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de

internationella redovisningsstandarder som avses I Europaparlamentets och Ràdets forordning (EG) nr

1606/2002 av den 19 juli 2002 om tiIImpning av internationella redovisningsstandarder.

Arsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bud av moderforetagets och

koncernens stallning och resultat. Forvaltningsberattelsen for moderforetaget respektive koncernen

ger en rättvisande översikt over utvecklingen av moderforetagets och koncernens verksamhet,

stallning och resultat samt beskriver vaseritliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderforetaget och
de foretag som ingr i koncernen stàr inför.

iiartinus Brandal
styrelsens ordf" rande

/41
Jonathan F. Finn

/ styrelseledamot

Stockholm den 27 april 2022

Ola StrØm
styrelsens vice ordförande

Os9rdqvist
styrelseleda mot

Erik AiL4nne
styrelje'f'eda mot

Anders ttersson

verkställande direktör

V5r revisionsberättelse har Iämnats den 27 april 2022.

Pricewaterhouse Coopers AB

Fartin Johansson
ai&toriserad revisor

huvudansvarig revisor

9.

L--lohan Wirén
auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstamman i SolOr Bioenergi Holding AB, org.nr 556907-9535

Rapport om ársredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfOrt en revision av rsredovisningen och koncernredovisningen fOr SolOr Bioenergi Holding AB for r
2021 med undantag for hIIbarhetsrapporten p sidorna 8-10.

Enligt vr uppfattning har àrsredovisningen uppraftats i enlighet med ãrsredovisningslagen och ger en i alla
vasentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella stallning per den 31 december 2021 och av
dess finansiella resultat och kassaflOde for ret enligt rsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats
i enlighet med rsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden rättvisande bild av koncernens
finansiella stallning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflOde fOr ret enligt
International Financial Reporting Standards (IFRS), ssom de antagits av EU, och rsredovisningslagen.
FOrvaltningsberattelsen är forenlig med &sredovisningens och koncernredovisningens Ovriga delar.

Vi tillstyrker därfOr aft bolagsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen fOr moderbolaget samt
koncernens rapport Over resultatet och rapport Over finansiell stallning.

Grund for uttalanden

Vi har utfOrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vkt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i fOrhIIande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vrt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser aft de revisionsbevis vi har inhämtat är tillrackliga och andamlsenIiga som grund for vra uttalanden.

Annan information an àrsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehIIer även annan information an rsredovisningen och koncernredovisningen och terfinns
p sidorna 8-10. Det är styrelsen och verkställande direktOren som har ansvaret for denna andra information.

Vrt uttalande avseende rsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gOr
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vr revision av Arsredovisningen och koncernredovisningen ar det vrt ansvar att Iasa den
information som identifieras ovan och Overvaga om informationen i vasentlig utstrackning är ofOrenlig med
&sredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgng beaktar vi även den kunskap vii Ovrigt
inhämtat under revisionen samt bedOmer om informationen i Ovrigt verkar innehIIa vasentliga felaktigheter.

Om vi, baserat pa det arbete som har utfOrts avseende denna information, drar slutsatsen aft den andra
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget aft rapportera i det
avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktOren som har ansvaret for aft àrsredovisningen och
koncernredovisningen upprattas och att de ger en rättvisande bild enligt àrsredovisningslagen och, vad galler
koncernredovisningen, enligt IFRS, sa som de antagits av EU, och ârsredovisningslagen. Styrelsen och
verkstaHande direktOren ansvarar även fOr den interna kontroll som de bedOmer är nOdvandig for att uppratta en
arsredovisning och koncernredovisning som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller misstag.

Vid upprattandet av arsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktOren
for bedOmningen av bolagets och koncernens fOrmaga att fortsatta verksamheten. De upplyser, när sa är
tillampligt, om fOrhâllanden som kan pâverka fOrmàgan att fortsatta verksamheten och aft använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om styrelsen och verkställande direktOren avser
att Iikvidera bolaget, upphOra med verksamheten eller inte har nagot realistiskt alternativ till att gOra nagot av
detta.
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Revisorns ansvar

Vra ml är att uppn en rimlig grad av säkerhet om huruvida rsredovisningen och koncernredovisningen som
heihet inte innehller ngra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p oegentligheter efler misstag, och all
lämna en revisionsberättelse som innehàller vra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hog grad av säkerhet, men är
ingen garanti for aft en revision som utfOrs enligt ISA och god revisionssed I Sverige alltid kommer aft upptacka
en vasentlig felaktighet om en sâdan finns. Felaktigheter kan uppstà pa grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fOrväntas pãverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i àrsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vart ansvar fOr revisionen av arsredovisningen och koncernredovisningen finns pa
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enhigt lagar och andra forfattningar

Uttalanden
UtOver var revision av arsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfOrt en revision av styrelsens och
verkställande direktOrens forvaltning for SolOr Bioenergi Holding AB for ar 2021 samt av fOrslaget till dispositioner
betraffande bolagets vinst eller fOrlust.

Vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberaftelsen och beviljar styrelsens
ledamOter och verkställande direktOren ansvarsfrihet fOr rakenskapsãret.

Grund for uttalanden
Vi har utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Van ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende I forhàllande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i Ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser all de revisionsbevis vi har inhamtat är tillrackliga och andamalsenliga som grund for vara uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret for fOrslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller fOrlust. Vid fOrslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedOmning av om utdelningen är fOrsvarlig med hansyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfaftning och risker ställer pa storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stallning i Ovrigt.

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och forvaltningen av bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlOpande bedOma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och all tillse att bolagets
organisation är utformad sa aft bokfOringen, medelsforvaitningen och bolagets ekonomiska angelagenheter i
Ovrigt kontrolleras pa eft betryggande sätt. Den verkställande direktOren ska skOta den lopande forvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de atgarder som är nodvandiga fOr aft bolagets
bokfOring ska fullgOras i Overensstämmelse med lag och for att medelsforvaltningen ska skOtas pa ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vart mal betraffande revisionen av forvaltningen, och därmed vart uttalande om ansvarsfrihet, är att inhamta
revisionsbevis for att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedOma om nãgon styrelseledamot eller verkställande
direktOren i ngot vasentligt avseende:

fOretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon fOrsummelse som kan fOranleda
ersaftningsskyldighet mot bolaget

pa nagot annat saft handlat i strid med aktiebolagslagen, arsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Van mal beträffande revisionen av forslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fOrlust, och därmed van
uttalande om detta, är att med rimlig grad av sakerhet bedOma om fOrslaget är fOrenligt med aktiebolagslagen.

77

A'



solørbioenergi

pwc

Rimlig säkerhet är en hog grad av säkerhet, men ingen garanti fOr att en revision som utfOrs enligt god
revisionssed i Sverige ailtid kommer att upptacka tgarder eller fOrsummelser som kan fOranleda
ersattningsskyldighet mot bolaget, eVer att ett forslag till dispositioner av bolagets vinst eller fOrlust inte är fOrenligt
med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vrt ansvar fOr revisionen av fOrvaltningen finns p Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen .se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Revisorns yttrande avseende den Iagstadgade hâllbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret for hàllbarhetsrapporten p sidorna 8-10 och fOr aft den är upprattad i enlighet
med rsredovisningslagen.

Var granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hàllbarhetsrapporten. Detta innebär att var granskning av hallbarhetsrapporten har en annan inriktning och en
vasentligt mindre omfattning jämfOrt med den inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser aft denna granskning ger oss tillracklig grund
fOr vart uttalande.

En hallbarhetsrapport har upprattats.

Stockholm den 27 april 2022

r terhouseCoopers AB

Mahsn
/ Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor
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