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Børsmeddelelse nr. 12.2022, Delårsrapport 1. kvartal 2022
Bestyrelsen for Ennogie Solar Group har d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2022. Adm. dir. Lars Brøndum Petersen udtaler:
”Vi har haft et meget travlt 1.kvartal. Forsynings- og logistiksituationen for solceller er
forbedret efter at have givet os store udfordringer i 2. halvår 2021. Vi har således endeligt
kunne levere til vores tålmodige kunder.
Interessen for solenergi og bygningsintegrerede solcelletage er fortsat stærkt stigende,
drevet af et ønske om bæredygtighed og ansvarlighed i kombination med stærkt stigende
energipriser. Vi ser derfor en rekordhøj ordreindgang i 1.kvartal.
De finansielle forventninger til 2022 opjusteres for resultatet og fastholdes for
omsætningen. Afgørende for at kunne indfri forventningen bliver vores evne til at skalere
organisationen og produktionen i takt med markedet og sikre tilstrækkelig og stabil
adgang til komponenter, primært solceller.”
Hovedpunkter fra delårsrapporten:


Omsætningen for 1. kvartal 2022 blev på DKK 11m. EBITDA blev på DKK 0,1m.
Resultatet for 1. kvartal 2022 blev på DKK -0,5m før og efter skat.



Kvartalets ordreindgang var på DKK 21,1m svarende til ca. 2 gange omsætningen.
Ordreindgangen for 1. kvartal 2021 i Ennogie ApS var på DKK 4,9m.



Selskabet modtog i kvartalet en ordre på solcelletage til et stort boligprojekt i Berlin.
Projektet er Ennogies første større B2B ordre i Tyskland og selskabets hidtil største
enkeltordre uanset geografi (selskabets børsmeddelelse nr. 06.2022).



Efter kvartalets udgang har selskabet modtaget ordre fra CASA A/S på solcelletage til
et stort boligprojekt udviklet af Plushusene og Nrep A/S. Projektet, der er beliggende i
Køge Nord, er på samlet 3.500 m2 solcelletag (selskabets børsmeddelelse nr.
11.2022).



Ennogie Solar Group har fået ny direktion og bestyrelse. I februar og april blev i alt fire
nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind, herunder en ny formand. Den 1. marts fik ESG
ny CEO, Lars Brøndum Petersen, der også er CEO i Ennogie ApS.



Ennogie Solar Group forventer i 2022 uændret en omsætning på DKK 35-45m, en
opjustering på EBITDA til mellem DKK -5m og DKK -3m og en opjustering på
resultatet før skat til mellem DKK -7m og DKK -5m.

Med venlig hilsen
Ennogie Solar Group A/S

Bestyrelsen
Kontaktperson: Adm. dir. Lars Brøndum Petersen +45 53 56 27 54 / LBP@ennogie.com
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Prisbelønnet design

Ennogies vision er at gøre grøn og ren energi fra
solen tilgængelig for flere af os og bæredygtig for
os alle. Derfor udvikler og leverer Ennogie æstetiske
og smarte solenergiløsninger til det bebyggede miljø
og vil omdanne alle bygninger til bæredygtige
producenter af solenergi.

Et ord fra CEO
Vi har haft et meget travlt 1.kvartal.
Forsynings- og logistiksituationen for solceller er forbedret efter at have givet

De finansielle forventninger til 2022 opjusteres for resultatet og fastholdes

os store udfordringer i 2. halvår 2021. Vi har således endeligt kunne levere til
vores tålmodige kunder.

for omsætningen. Afgørende for at kunne indfri forventningen bliver vores
evne til at skalere organisationen og produktionen i takt med markedet og

Interessen for solenergi og bygningsintegrerede solcelletage er fortsat stærkt
stigende, drevet af et ønske om bæredygtighed og ansvarlighed i kombination

sikre tilstrækkelig og stabil adgang til komponenter, primært solceller.

med stærkt stigende energipriser. Vi ser derfor en rekordhøj ordreindgang i
1.kvartal.
Vi oplever at den globale klimadagsorden med fokus på grøn energi og
bæredygtighed er en væsentlig drivkraft for interessen for Ennogies produkter
og løsninger. Interessen understøttes endvidere af de betydelige stigninger i
energipriserne som begyndte i 2021 og som er accelereret efter udbruddet af
krig i Ukraine. Med de nuværende energipriser er der en meget stærk
rentabilitet for kunderne i selskabets solcelletage.
Dog er prisen på solceller, transport og øvrige omkostninger er steget
markant startende i 2. halvår 2021. Vi arbejder løbende på at implementere
reguleringsmekanismer i tilbud og kontrakter.

Video link: https://tinyurl.com/Ennogie

Sammenligningstal

Ennogie Solar Group A/S (“ESG”), tidligere SmallCap Danmark A/S, skiftede ved månedsskiftet november/december 2021 karakter og aktivitet ved erhvervelsen af Ennogie ApS
(”Ennogie”)
DKK m
ESG’s resultatopgørelse og balance for sammenligningsperioden 1. januar til 31. marts
2021 fremgår af regnskabet i denne meddelelse på siderne 12-13.
For at give indblik i Ennogies udvikling har ESG valgt nedenfor at inkludere hovedtal for
Ennogie for 1. kvartal 2022 samt tilgængelige sammenligningstal for 2021.
Ennogie har ikke historiske regnskabstal for 1. kvartal 2021 opgjort efter samme
principper som de der er gældende for Ennogie og ESG for 1. kvartal 2022. Ennogie Aps
har historiske regnskabstal opgjort efter samme principper for 1. halvår 2021 og hele
2021. Disse er i hovedtal gengivet i tabellen.
Mere detaljerede historiske regnskabstal for 1. halvår 2021 findes i ESGs børsprospekt af
d. 29. november 2021 (selskabets børsmeddelelse nr. 27.2021) og i ESGs årsrapport for
2021 af d. 29. marts 2022 (selskabets børsmeddelelse nr. 07.2022).

Nettoomsætning
EBITDA
EBIT
Resultat før skat
Ordreindgang

1.kvartal 2022
(3 måneder)
11,0
0,1
-0,5
-0,5
21.1

1.halvår 2021
2021 helår
(6 måneder) (12 måneder)
7,1
15,7
-3,0
-11,1
-4,2
-13,0
-4,4
-13,8
10.7

Tallene i tabellen er for Ennogie koncernen, dvs. for Ennogie ApS og
datterselskaber til Ennogie ApS.

21.9

Periodens resultat

Med en stor ordrebeholdning fra 2021 og en forbedret Logistik- og
forsyningssituation blev ESG’s omsætning i 1. kvartal 2022 på DKK 11m.
Ordreindgangen i kvartalet blev på DKK 21.1m – mere end fire gange niveauet
for 1. kvartal 2021. Ordreindgangen svarer til ca. 2 gange kvartalets omsætning.
EBITDA hhv. EBITA blev i 1. kvartal 2022 DKK 0,1m og DKK -0,5m. Resultat før
og efter skat blev på DKK -0,5m.
Ennogies høje ordreindgang og omsætningsvækst betyder, at Ennogie binder
betydelig driftskapital i forudbetalinger og varelagre. Pengestrømme fra
driftsaktivitet (CFFO) blev på DKK -3,6m. Det frie cash flow blev på DKK -4m.
Koncernens egenkapital udgjorde d. 31. marts 2022 DKK 14,5m.
Delårsrapporten er aflagt efter samme principper som årsrapporten for 2021 og
indeholder ikke usædvanlig usikkerhed ved indregning og måling.

Åbenrå Krematorium

Markeder – stor fremgang i Tyskland
Markeder – stor fremgang i Tyskland
Ennogie har igennem en periode arbejdet på at opbygge og udbygge sin tilstedeværelse i
Tyskland. Resultatet af indsatsen begynder at være tydelig og i 1. kvartal 2022 var 52% af

Nettoomsætning 1. kvartal 2022
Danmark
Tyskland
I alt

selskabets omsætning i Tyskland.
Danmark
Kvartalet var præget af høj aktivitet i både tilbudsgivning, ordreindgang og leverancer.
Kvartalets omsætning blev på DKK 5,3m.
Tyskland
Omsætningen i 1. kvartal 2022 blev på DKK 5,7m. Også i Tyskland var der høj aktivitet i
både tilbudsgivning, ordreindgang og leverancer.
Ennogie modtog i kvartalet (d. 17. marts 2022, selskabets børsmeddelelse nr. 06.2022) sin
første større B2B ordre i Tyskland og selskabets hidtil største enkeltordre uanset geografi.
Der er tale om leverance af solcelletage til et stort boligprojekt i Berlin, Kokoni One
(www.kokoni.de), beliggende i forstanden Pankow.
Ordreværdien placerer ordren i niveau C (DKK 5-10m) i selskabets ordrehieraki. Ordren
levereres successivt over en periode startende i 4. kvartal 2022 og afsluttes 1.kvartal 2024.

Berlin – Kokoni One

DKKm
%
5,3 47,8%
5,7 52,2%
11,0 100,0%

Forventninger til 2022
EGS’ finansielle forventninger til 2022 opjusteres.
Ennogie var i anden halvdel af 2021 påvirket af betydelige prisstigninger samt logistik og
forsyningsproblemer for solceller. Logistik og forsyningssituationen er forbedret omend
fortsat sårbare. Solceller indkøbes i Kina. Aktuelt er produktionen af solcellerne hos EGS’
leverandører ikke berørt af covid-19 relaterede nedlukninger, men det er en risiko.

DKKm
Nettoomsætning
EBITDA
Resultat før skat

Udover forsyningssituationen for solceller vil Ennogies evne til at skalere organisation og
produktion være afgørende for at kunne levere som forventet.
Ordreindgangen er efter kvartalets afslutning fortsat på et højt niveau. Ordreindgangen
fra årets start og indtil d. 18. maj 2022 er på DKK 37m, til sammenligning var
ordreindgangen i perioden 2021 på DKK 7.4m
Ennogie arbejder på at hjemtage et antal større B2B ordrer. Enkeltordrer og timingen
heraf, særligt indenfor B2B segmentet, kan have stor indflydelse på ordreindgang og
omsætning. Ennogie har som en del af sin IR-politik vedtaget principper for offentliggørelse af større ordrer – læs mere herom på side 10.
Ennogie vil løbende skulle investere i organisation, kapacitet og arbejdskapital.
Omsætningen i ESG forventes fortsat i 2022 at blive i niveauet DKK 35-45m. Indtjeningen i
ESG forventes på EBITDA niveau i 2022 at blive mellem DKK -5m og DKK -3m, mens
resultat før skat forventes at blive DKK -7m til DKK -5m.

Ikast privat bolig

Forventet 2022 Realiseret 2021
ESG koncernen
Ennogie ApS
Mellem 35 og 45
15,7
Mellem -5 og -3
-11,1
Mellem -7 og -5
-13,8

Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb
Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb
Den 3. maj 2022 indgik Ennogie aftale med CASA A/S om levering af
bygningsintegrerede solcelletage til et stort projekt udviklet af NREP
A/S og Plushusene. Projektet er beliggende i Køge Nord og omfatter en
samlet leverance på ca. 3.500 m2 solcelletag.
Ordreværdien placerer ordren i niveau C (DKK 5-10m) i selskabets
ordrehieraki.
Ordren forventes leveret successivt over en periode startende i 2.
kvartal 2022 og igennem første kvartal 2023.
Der er ikke herudover indtruffet væsentlige begivenheder efter
regnskabsperiodens udløb.

Plushusene Køge Nord

Finanskalender 2022
Finanskalender 2022

Berlin – Kokoni One

Årsrapport 2021

29. marts 2022

Ordinær generalforsamling

25. april 2022

Delårsrapport, 1. kvartal 2022

19. maj 2022

Delårsrapport, 1. halvår 2022

30. august 2022

Delårsrapport, 1-3. kvartal 2022

8. november 2022

Principper for offentliggørelse af ordrer

Ennogie vil ved ordremodtagelse oplyse om væsentlige ordrer.
Ennogie har af konkurrencehensyn valgt ikke at oplyse den
specifikke ordreværdi, men valgt at niveauinddele ordrer efter
værdi. Ordreværdien vil være baseret på faste ordrer, eksklusive

Niveau
A
B
C
D

Ordresum
Under DKK 2m
DKK 2 – 5m
DKK 5 – 10m
Over DKK 10m

eventuelle muligheder for følgeordrer, udvidelser, optioner el.lign.
Såfremt en udvidelsesmulighed på et senere tidspunkt bliver
udnyttet, vil den dette blive anset for en særskilt ordre.
Eventuelle væsentlige betingelser og forudsætninger vil blive
oplyst.
Henset til et kriterie om væsentlighed vil ordrer på under DKK
2m vil ikke blive offentliggjort.
Ordrer over DKK 2m vil blive offentliggjort og inddelt i kategorier
som følger:
Tærskelværdierne vil blive opdateret i takt med virksomhedens
udvikling. Opdatering af tærskelværdier vil blive meddelt
markedet.

Brædstrup Sønderhaven

Offentliggørelse
Ingen offentligørelse
Offentliggøres med angivelse af niveau B
Offentliggøres med angivelse af niveau C
Offentliggøres med angivelse af niveau D samt
supplerende niveauindikation

Ny direktion og ny bestyrelse

ESG har siden årets start skiftet ledelse til at reflektere den ændrede
aktivitet. I februar og april blev i alt fire nye bestyrelsesmedlemmer valgt
ind, herunder en ny formand. Bestyrelsen består nu af fem medlemmer.
Den 1. marts fik ESG ny Adm.direktør, Lars Brøndum Petersen, der også
er CEO i Ennogie ApS.

Bente Overgaard
Formand

Lars Brøndum Petersen
Adm.direktør

Silke Weiss

Peter Ott

Henrik Lunde

Klaus Lorentzen

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for
perioden 1. januar – 31. marts 2022 for Ennogie Solar Group A/S.
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af
EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede
selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som
årsrapporten for 2021. Delårsrapporten er ikke revideret og ikke reviewet af
selskabets revisor.

København, den 19. maj 2022
Direktion
Lars Brøndum Petersen

Bestyrelse
Bente Overgaard, formand

Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den
samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende. Det er ledelsens
opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets
aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden.

Henrik Golman Lunde

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en
retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og
økonomiske forhold, periodens resultat og af selskabets finansielle stilling
som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og
usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for.

Silke Weiss

Peter Ott
Klaus Lorentzen

Koncernregnskab
RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. marts

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. januar - 31. marts
1. kvartal 2022
10.951

1. kvartal 2021
0

156
-7.215
-1.164

0
0
-348

Bruttoresultat

2.728

-348

Personaleomkostninger
Afskrivninger
Resultat før finansielle omkostninger

-2.649
-533
-453

-160
0
-508

Finansielle poster i alt
RESULTAT FØR SKAT (EBT)

-96
-549

977
469

Skat
RESULTAT

0
-549

0
469

Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Omkostninger til råvarer og hjælpemat.
Andre eksterne omkostninger

tDKK

1. kvartal 2022

1. kvartal 2021

Resultat før finansielle poster

-453

-508

Regulering af ikke-likvide driftsposter mv.
- Ændring i andre hensatte forpligtigelser
- Af- og nedskrivninger

-26
533

0
0

53

-508

Ændringer i driftskapital
- Ændring i varebeholdninger
- Ændring i tilgodehavender mm
- Ændring i kortfristetgæld mv.
- Ændring i periodeafgrænsningsposter
- Ændring i forudbetalinger
Pengestrømme fra primær drift

738
-1.332
-2.935
-156
141
-3.490

0
0
-2
0
0
-510

Kursgevinster og udbytter på aktier
Betalte renter
Pengestrømme fra driftsaktivitet

0
-96
-3.587

1.007
-30
467

Salg af aktiever bestemt for salg
Køb af finansielle aktiver
Aktiverede omkostninger som udviklingsprojekter
Pengestrømme til investeringsaktivitet

0
-6
-408
-414

17.859
0
0
17.859

Optagelse/Afdrag på lån
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-240
-240

0
0

Årets pengestrømme

-4.241

18.326

Likvider pr. 1. januar
Likvider pr. 31. december

10.909
6.668

9.878
28.204

Pengestrøm fra primær drift før ændring af driftskapital

Note, Geografiske oplysninger
Aktiviteterne fordeles således:
1. kvartal 2022

1. kvartal 2021

Omsætning
Danmark (domicil land)
Tyskland
Omsætning i alt

5.239
5.711
10.951

0
0
0

Langfristede aktiver
Danmark (domicil land)
Tyskland
Langfristede aktiver i alt

14.430
89
14.519

0
0
0

Koncernregnskab
BALANCE pr. 31. marts
AKTIVER
Langfristede aktiver
Immaterielle aktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Udviklingsprojekter under udførelse
Immaterielle aktiver i alt

1. kvartal 2022

1. kvartal 2021

7.385
5.195
12.580

0
0
0

430
355
110
895

0
0
0
0

751
294
1.045

0
0
0

14.519

0

OMSÆTNINGSAKTIVER
Varebeholdninger
Færdigvarer og handelsvarer
Forudbetalte varer
Varebeholdninger i alt

7.831
1.339
9.170

0
0
0

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser
Selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt

4.114
18
1.068
473
5.673

0
0
0
0
0

Likvider

6.668

28.204

Kortfristede aktiver i alt

21.511

28.204

AKTIVER I ALT

36.030

28.204

Materielle aktiver
Brugsret aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægaktiver i alt
Finansielle aktiver
Andre finansielle aktier
Deposita
Finansielle anlægsaktiver i alt
Langfristede aktiver i alt

BALANCE pr. 31. marts
PASSIVER
Egenkapital
Virksomhedskapital
Egne aktier
Overkurs ved emission
Reserve for udviklingsomkostninger
Overført resultat
Egenkapital i alt
Gældforpligtelser
Langfristede gældsforpligtigelser
Rentebærende gæld
Periodeafgrænsningsposter
Langfristede gældsforpligtigelser i alt

1. kvartal 2022

1. kvartal 2021

26.250
-561
0
0
-11.237
14.452

3.750
-561
0
0
24.638
27.827

4.782
2.996
7.778

0
0
0

Kortfristede gældsforpligtelser
Andre hensatte forpligtelser
Kortfristet del af langfristede rentebærende
gæld
Gæld til banker
Leasinggæld
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgræsningsposter
Kortfristet gæld i alt

226

0

943
575
450
3.909
3.757
3.316
624
13.800

0
0
0
0
0
377
0
377

PASSIVER I ALT

36.030

28.204

