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Installation av Midsummer SLIM

Svensk innovation med design, funktion 
och hållbarhet i fokus 
 
Midsummer utvecklar och säljer utrustning för produktion av flexibla tunnfilmsolceller 
samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Bolaget grundades 2004 och 
Midsummer äger hela kedjan från tillverkningsutrustning till installerade solcellstak. 
Genom att Bolaget äger relationen med slutkunden, möjliggörs snabb återkoppling 
som direkt går in i det löpande utvecklingsarbetet. Midsummers teknologi och 
produkter bedöms ha en gynnsam positionering för att möta framtida behov och 
förväntningar på en marknad som uppvisar stark global tillväxt. 

Genom produktionssystemet Midsummer DUO möjliggörs framgångsrik 
masstillverkning av tunnfilmssolceller. Ett högt produktionstempo och solceller 
med 90 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med konventionella solpaneler gör 
Midsummers produkter speciellt attraktiva. Midsummer AB är listat på Nasdaq First 
North Premier Growth Market.  
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Delårsrapport Q1 2021

• Nettoomsättningen för koncernen  
för första kvartalet 2021 uppgick till  
7 382 TSEK (34 099 TSEK). 

• Resultat per aktie uppgick till  
-0,46 SEK/aktie före såväl som  
efter utspädning (+0.02 SEK/aktie). 

• Orderingången inom produktlinjen 
Solcellstak uppgick till 9 870 TSEK 
(1 517 TSEK). Totala orderboken för 
produktlinjen Solcellstak uppgick till  
17 102 TSEK.

• Midsummer har levererat en DUO-
maskin till Ryssland. Detta är den 
första maskinen som levererats inom 
ramavtalet med Rusnano Group. 

• Samarbetsavtal har tecknats med 
Hiansa Panel, Spaniens ledande 
tillverkare av sandwichpaneler.  
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Midsummer AB (Publ) Nasdaq First North Premier Growth Market 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI - MARS 2021

• Midsummer har rekryterat till flertalet 
tjänster för att stärka organisationen 
inom produktlinjen Solcellstak. 

ÖVRIGA HÄNDELSER JANUARI - MARS 2021 

• Midsummer har utökat erbjudandet  
till kund med batterier och laddboxar. 

Nyckeltal

TSEK                                                                             Q1 2021
Nettoomsättning                                     
Rörelseresultat                                                         
EBITDA                                         
Resultat före skatt                                  
Periodens totalresultat
Rörelsemarginal                                                
EBITDA marginal                                                
Soliditet                                                              
Periodens kassaflöde                                      
Resultat per aktie
- före utspädning (SEK)                                              
- efter utspädning (SEK)

   Q1 2020
7 382

-23 672
-14 763
-27 318
-26 735
Negativ
Negativ
48,90%
-42 357

-0,46
-0,46

34 099
4 129

12 710
650
650

12,11%
37,27%
28,96%
-39 681

0,02
0,02



Midsummers utökade fokus på konsumentmarknaden för solpaneler har varit en stor framgång. 
Orderingången för solcellstak ökade med 550 procent under det första kvartalet 2021 jämfört med 
orderingången under samma kvartal föregående år. Det är ett kvitto på att vi är på helt rätt väg i vår 
strävan efter att erbjuda såväl privata som kommersiella fastighetsägare ”gröna” och snygga tak 
som alstrar energi.

Nu är vi mer än ett år in i pandemin med de konsekvenser och utmaningar denna inneburit. Jag 
är oerhört stolt över alla kollegors engagemang och det vi lyckats uppnå under dessa speciella 
månader. Vår kundbas växer och det gläder mig att Midsummers solcellstak finns installerade på 
fastigheter från Ystad i söder till Umeå i norr. 

Resultatet för perioden är väntat och Midsummer stänger ett kvartal med en stark orderingång 
inom segmentet solcellstak. Givet rådande restriktioner och nedstängningar finns fortsatta 
utmaningar i affären för Midsummers tillverkningsutrustning. Vi hanterar dessa negativa effekter 
och har under kvartalet reducerat avtalstillgångar kopplat till maskinförsäljningen genom att 
ytterligare två DUO-maskiner har accepterats och betalats av kund. Detta arbete kommer fortlöpa 
under 2021. 

VD-ord
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Sven Lindström, VD, Midsummer AB
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Förberedelserna för produktion i Italien fortsätter. Köpet av fabriken har slutförts och registrerats 
samtidigt som ett intensivt arbete med planering och myndighetskontakter fortskrider. 

Vidare arbetar vi med utveckling av befintliga erbjudanden för att möta samt överträffa kundens 
behov och förväntningar. Vi genomför riktade initiativ inom marknadsföring och PR för att öka 
kännedomen om våra solcellstak samt för att ytterligare stärka Midsummer som varumärke. 

Som en del av expansionsstrategin förstärker Midsummer samarbeten med lokala 
underentreprenörer och återförsäljare över Sverige. Detta skapar möjligheter att installera ännu fler 
solcellstak hos våra slutkunder. 

Nyttan med att producera elektricitet där den konsumeras är en stark långsiktig trend som talar för 
Midsummers erbjudande. Vi ser fram emot att växa affären för solcellstak och att fortsatt bidra till 
en hållbar omställning tillsammans med våra kunder.

Installation av Midsummer WAVE
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Utveckling av resultat och ställning under Q1 2021  
Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen för koncernen för första kvartalet 2021 var 7 382 TSEK (34 099 TSEK). För 
produktlinjen Solcellstak var nettoomsättningen 3 509 TSEK (3 583 TSEK) och för produktlinjen 
Produktionsutrustning var nettoomsättningen 3 873 TSEK (30 516 TSEK).  

Inga nya maskinförsäljningar skedde under det första kvartalet 2021. Detta faktum, tillsammans med 
att vi bygger på färre maskiner som vi får successivt vinstavräkna, innebar en kraftigt försämrad 
nettoomsättning för produktlinjen Produktionsutrustning. Corona-pandemin gör att det är omöjligt att 
resa i de länder och regioner där bolaget historiskt sett har sålt DUO-maskiner. Det är också omöjligt 
för potentiella kunder att besöka bolaget för att få demonstrationer av hur våra produktionsmaskiner 
tillverkar solceller och solpaneler. Historiskt sett har det varit mycket svårt att få till DUO-affärer utan 
dessa fysiska möten både i bolagets faciliteter och hos kund. Kina har mer eller mindre varit stängt 
för inresa sedan början på 2020 och sannolikheten att kunna resa till Kina bedöms som låg 
åtminstone till hösten 2021 då förhoppningsvis vaccinationsnivåerna gör att resandet kan återupptas. 

Övriga rörelseintäkter för koncernen bestod av bidrag på 243 TSEK (46 TSEK), och en valutavinst på  
6 946 TSEK (8 748 TSEK). 

Rörelseresultatet för koncernen för första kvartalet 2021 var -23 672 TSEK (4 129 TSEK), och 
resultatet före skatt slutade på -27 318 TSEK (650 TSEK).  

I moderbolaget var nettoomsättningen för första kvartalet 2021, 39 221 TSEK (16 690 TSEK). 
Rörelseresultatet för moderbolaget var -18 053 TSEK (-7 054 TSEK).  

Den stora skillnaden i nettoomsättning mellan koncernen och moderbolaget förklaras av att 
Midsummer slutlevererade två DUO-maskiner under kvartalet. Vid slutleverans intäktsförs en stor del 
av maskinvärdet i moderbolaget, medan intäktsföringen i koncernen sker kontinuerligt under tiden 
som maskinen färdigställs.   

Den fakturering från maskinförsäljningarna som skedde under det första kvartalet 2021 dyker i stället 
upp i koncernen som minskade avtalstillgångar i balansräkningen. Slutfakturering av maskinerna gav 
en minskning av avtalstillgångarna på -23 867 TSEK. Samtidigt genererade intäktsföring en ökning av 
avtalstillgångarna på 3 303 TSEK och en valutavinst på 6 454 TSEK gav ytterligare en ökning av 
avtalstillgångarna. Sammanslaget innebar detta att avtalstillgångarna minskade från 118 353 TSEK 
till 104 243 TSEK under det första kvartalet 2021.  

Orderingången under första kvartalet 2021 för produktlinjen Solcellstak var 9 870 TSEK (1 517 TSEK) 
och den totala orderboken för produktlinjen Solcellstak var vid kvartalets utgång 17 102 TSEK (10 741 
TSEK per sista december 2020).  

Orderingången under första kvartalet 2021 för produktlinjen Produktionsutrustning var 571 TSEK 
(28 396 TSEK) och den totala orderboken för produktlinjen Produktionsutrustning var vid kvartalets 
utgång 102 155 TSEK (100 792 TSEK per sista december 2020). 

Midsummer har inte erhållit några Corona-relaterade stöd från myndigheter förutom kompensation 
för sjuklönekostnader samt nedsättning av sociala avgifter. Midsummer har dock lämnat in en 
ansökan om omställningsstöd för perioden november och december 2020. 

Kassaflöde och finansiering 
Under första kvartalet 2021 var kassaflödet -42 357 TSEK (-39 681 TSEK). Kassan var 176 000 TSEK 
vid slutet av kvartalet (72 236 TSEK i slutet av Q1, 2020).  
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Varulagret i koncernen minskade något under kvartalet från 26 682 TSEK till 25 084 TSEK (22 007 
TSEK i slutet av Q1, 2020).  

 
Investeringar  
De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar under det första kvartalet 2021 för 
koncernen var 24 005 TSEK (197 TSEK). 

De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar under det första kvartalet 2021 för 
moderbolaget var 13 929 TSEK (197 TSEK).  

Investeringarna gjordes i produktionsutrustning och i fabriken i Italien. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
Midsummers verksamhet består dels av utveckling och tillverkning av produktionsutrustning för 
produktion av flexibla tunnfilmssolceller, dels av produktion och försäljning av solpaneler och 
integrerade solcellstak. Midsummers affär är därigenom förknippad med affärs- och 
verksamhetsbaserade, legala och regulatoriska samt finansiella risker.  

En detaljerad redogörelse för Midsummers väsentliga risker återfinns i förvaltningsberättelsen i 
årsredovisningen för 2020. 

 

COVID-19 
Utbrottet av Covid-19 har inneburit och kommer fortsätta att innebära en omfattande påverkan på de 
samhällen och marknader där Midsummer är verksamt eller där Midsummer har leverantörer, kunder 
och/eller samarbeten.  

Pågående pandemi påverkar våra möjligheter att besöka kunder utanför Sveriges gränser. Eftersom 
vår maskinförsäljning fram till idag har gått på 100% export, så innebär det att våra möjligheter att 
sälja DUO-maskiner är mycket begränsade så länge som nuvarande nedstängningar och 
reserestriktioner fortgår. Reserestriktionerna påverkar oss också på det sätt att våra kunder som 
redan har beställt våra DUO-maskiner inte har möjlighet att resa till Sverige för att delta i de 
acceptanstest som vi alltid gör på våra DUO-maskiner innan skeppning. Idag är det inte heller möjligt 
för oss att skicka installations- och serviceingenjörer från Sverige till Kina om de inte är kinesiska 
medborgare. Det finns en osäkerhet i när utländska medborgare igen kommer att kunna få 
inresetillstånd och visum för att åka in till Kina. För att hantera denna risk kopplad till 
reserestriktionerna har Midsummer idag kinesiska medborgare anställda både i Sverige och 
Hongkong samt att vi har även utbildat våra kunders personal i Kina. Vi har också tagit fram en 
process för acceptanstest via videolänk. 

 

Beroende av insatsvaror och råmaterial 
Midsummer är beroende av ett antal viktiga insatsvaror, tekniska komponenter och råmaterial som är 
avgörande för vår tillverkning. Just nu råder det en global brist på halvledarkomponenter. Midsummer 
har idag säkrat materialtillgång till och med september 2021, men om den globala bristen på 
halvledare skulle förvärras mot slutet av året, så finns det en risk att produktionsvolymer och 
leveranstider kan påverkas. 

 

Motsvarande gäller även för moderbolaget. 
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Transaktioner med närstående  
Den sista av de två DUO-maskiner som färdigställts åt Sunflare Inc slutbetalades under det första 
kvartalet 2021. Sunflare ägs av Liang Gao, som också är styrelseledamot i Midsummer.  

Motsvarande gäller även för moderbolaget. 

 

Ägarstruktur per den 31 mars 2021 
Liang Gao  6 305 450 10,66% 

Philip Gao  6 305 400 10,66% 

Cidro Förvaltning AB  4 363 259 7,37% 

Nordea Nordic Small Cap 3 119 963 5,27% 

Infologix (BVI) Ltd. 3 037 293 5,13% 

Jan Lombach, privat och via bolag 3 023 980 5,11% 

Skandia fonder 2 723 639 4,60% 

H. Waldéus AB  1 996 188 3,37% 

Länsförsäkringar fonder 1 928 782 3,26% 

SEB Life International 1 421 365 2,40% 

Övriga aktieägare (7 127 st) 24 946 073 42,16% 

Totalt antal aktier  59 171 392 100,00% 
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen  
 
TSEK Not Jan-Mar. 

2021 
Jan-Mar. 

2020 

Nettoomsättning 3 7 382 34 099 

Övriga rörelseintäkter   7 202 8 748 

  14 585 42 847 

        

Aktiverat arbete för egen räkning  6 895 5 478 

Råvaror och förnödenheter   -13 909 -13 512 

Övriga externa kostnader  -3 144 -3 596 

Personalkostnader   -18 796 -18 309 

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -8 909 -8 580 

Övriga rörelsekostnader   -393 -198 

Rörelseresultat  -23 672 4 129 

        

Finansiella intäkter  875 1 200 

Finansiella kostnader   -4 521 -4 680 

Finansnetto  -3 645 -3 479 

Resultat före skatt   -27 318 650 

Periodens resultat  -27 318 650 

        

Övrigt totalresultat    
Periodens övriga totalresultat   583 - 

Periodens totalresultat  -26 735 650 

        

Periodens resultat hänförligt till:    
- Moderbolagets ägare   -27 318 650 

    
Periodens totalresultat hänförligt till:       

- Moderbolagets ägare  -26 735 650 

        

Resultat per aktie    
- före och efter utspädning (kr)   -0,46 0,02 

    
Antal utestående aktier vid rapportperiodens utgång       

- före utspädning och efter utspädning  59 171 392 30 902 200 

        

Genomsnittligt antal utestående aktier    
- före utspädning och efter utspädning   59 171 392 30 902 200 
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Rapport över finansiell ställning för koncernen  

 
TSEK Not 2021-03-31 2020-12-31 

Tillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar   48 535 45 436 

Materiella anläggningstillgångar  86 947 66 571 

Nyttjanderättstillgång   14 347 14 882 

Långfristiga fordringar  40 40 

Summa anläggningstillgångar   149 868 126 929 

    
Varulager   25 084 26 682 

Skattefordringar  711 1 322 

Kundfordringar   11 527 22 768 

Avtalstillgångar  104 243 118 353 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   403 478 

Övriga fordringar  2 409 6 253 

Likvida medel   176 000 217 610 

Summa omsättningstillgångar  320 377 393 465 

Summa tillgångar   470 245 520 394 

    
Eget kapital       

Aktiekapital  2 367 2 367 

Övrigt tillskjutet kapital   405 260 404 510 

Reserver i eget kapital  143 -440 

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat   -177 822 -150 504 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  229 947 255 933 

Summa eget kapital   229 947 255 933 

    
Skulder       

Långfristiga räntebärande skulder  208 474 209 294 

Övriga avsättningar   125 188 

Summa långfristiga skulder  208 599 209 482 

        

Kortfristiga räntebärande skulder  6 601 6 331 

Leverantörsskulder   11 878 34 387 

Avtalsskulder  2 555 2 555 

Skatteskulder   - 803 

Övriga skulder  3 205 3 542 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   7 460 7 362 

Summa kortfristiga skulder  31 699 54 980 

Summa skulder   240 298 264 462 

Summa eget kapital och skulder   470 245 520 395 
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital  
 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 

 

TSEK Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Reserver i 
eget kapital 

Balanserade 
vinstmedel  

inkl. 
periodens 

resultat 

Summa 
Innehav utan 

bestämmande 
inflytande 

Totalt eget  
kapital 

Ingående eget kapital 2020-01-01 1 236 157 238 - -58 203 100 271 - 100 271 

Periodens totalresultat               

Periodens resultat    650 650 - 650 

Periodens övriga totalresultat       - - - - 

Periodens totalresultat    650 650 - 650 

Utgående eget kapital 2020-03-31 1 236 157 238 - -56 903 100 921 - 101 571 

        
Ingående eget kapital 2021-01-01 2 367 404 510 -440 -150 505 255 932 - 255 932 

Periodens totalresultat - -  - - - - 

Periodens resultat - -   -27 318 -27 318   -27 318 

Periodens övriga totalresultat - - 583  583 - 583 

Periodens totalresultat - -   -27 318 -26 735 - -26 735 

Nyemission - 750 - - 750 - 750 

Utgående eget kapital 2021-03-31 2 367 405 260 143 -177 823 229 947 - 229 947 
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Rapport över kassaflöden för koncernen  
 
TSEK Not Jan-Mar. 2021 Jan-Mar. 2020 

Den löpande verksamheten    
Resultat före skatt   -26 325 650 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  7 685 7 818 

Betald inkomstskatt   - 26 

    
Ökning (–) / Minskning (+) av varulager   1 598 1 726 

Ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar  29 879 -38 522 

Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder   -23 551 -7 654 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -10 713 -35 956 

        

Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -24 005 -197 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -6 907 -5 500 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -30 912 -5 697 

    
Finansieringsverksamheten       

Aktieemission  750 - 

Upptagna lån   - 3 805 

Amortering av leasingskulder  -1 481 -1 833 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -731 1 972 

    
Periodens kassaflöde   -42 357 -39 681 

Likvida medel vid periodens början  217 610 111 015 

Valutakursdifferens i likvida medel   746 903 

Likvida medel vid periodens slut   176 000 72 236 
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Resultaträkning för moderbolaget  
 

TSEK Not Jan-Mar 
2021 

Jan-Mar 
2020 

Nettoomsättning 3 39 221 16 690 
Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt pågående arbeten för 
annans räkning   -11 922 10 338 

Aktiverat arbete för egen räkning  6 895 5 173 

Övriga rörelseintäkter   2 724 2 122 

  36 918 34 323 

Råvaror och förnödenheter   -25 654 -11 975 

Övriga externa kostnader  -4 532 -5 520 

Personalkostnader   -18 416 -18 309 

Av/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -6 102 -5 376 

Övriga rörelsekostnader   -267 -198 

Rörelseresultat  -18 053 -7 054 

        

Resultat från finansiella poster    
Ränteintäkter och liknande resultatposter   875 1 199 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -4 432 -4 598 

Resultat efter finansiella poster   -21 610 -10 453 

    
Resultat före skatt   -21 610 -10 453 

Skatt  - - 

Periodens resultat   -21 610 -10 453 
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Balansräkning för moderbolaget  
 
TSEK Not 2021-03-31 2020-03-31 

Tillgångar    
Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar  48 381 33 458 

Materiella anläggningstillgångar   34 421 33 897 

Finansiella anläggningstillgångar    
- Andelar i koncernföretag   33 326 50 

- Andra långfristiga fordringar  40 40 

Summa finansiella anläggningstillgångar   33 366 90 

Summa anläggningstillgångar  116 168 67 445 

        

Omsättningstillgångar    
Varulager med mera   90 221 96 660 

    
Kortfristiga fordringar       

- Kundfordringar  11 527 27 245 

- Avtalstillgångar   49 102 29 319 

- Skattefordringar  711 439 

- Övriga fordringar   2 042 1 747 

- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 594 1 559 

Summa kortfristiga fordringar   64 976 60 308 

    
Kassa och bank   173 656 72 186 

Summa omsättningstillgångar  328 852 229 154 

Summa tillgångar   445 021 296 599 
 
Balansräkning för moderbolaget i sammandrag fortsätter på nästa sida  
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Fortsättning Balansräkning för moderbolaget  
 
 
TSEK Not 2021-03-31 2020-03-31 

Eget kapital och skulder    
Eget kapital       

Bundet eget kapital    
- Aktiekapital   2 367 1 236 

- Fond för utvecklingsutgifter  51 203 35 312 

        

Fritt eget kapital    
- Överkursfond   405 260 157 238 

- Balanserat resultat  -226 843 -135 502 

- Periodens resultat   -21 610 -10 453 

Summa eget kapital  210 377 47 831 

        

Avsättningar    
- Övriga avsättningar   125 1 083 

Summa avsättningar  125 1 083 

        

Långfristiga skulder    
- Obligationslån   194 000 200 000 

- Skulder till kreditinstitut  7 601 7 624 

Summa långfristiga skulder   201 601 207 624 

    
Kortfristiga skulder       

- Förskott från kunder  2 562 14 800 

- Leverantörsskulder   11 864 9 715 

- Leverantörsskulder till dotterföretag  8 033 - 

- Övriga kortfristiga skulder   2 999 6 851 

- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7 460 8 695 

Summa kortfristiga skulder   32 917 40 061 

Summa eget kapital och skulder   445 021 296 599 
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Not 1 Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för 
moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För 
koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats 
som i den senaste årsredovisningen. 

 

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande 
noter även i övriga delar av delårsrapporten. 

 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar  
Företagsledningen har med styrelsen diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende 
koncernens viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer 
och uppskattningar. 

Vissa viktiga redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar beskrivs nedan.  

Leasingavtal 
Koncernen har leasingavtal för såväl fordon som lokaler. Vid framtagande av leasingskuldens och 
leasingtillgångens storlek krävs bedömningar om det är rimligt säkert att koncernen kommer nyttja 
förlängningsoptionerna. Vid bedömning av om det är rimligt säkert att förlängningsoptioner kommer 
nyttjas avseende lokalerna har koncernen tagit i beaktande deras framtida tillväxt och utifrån det 
bedömt hur länge de kan använda nuvarande lokaler. Utifrån detta har koncernen kommit fram till att 
det inte är rimligt säkert att koncernen kommer nyttja förlängningsoptionerna. Detta är dock något 
som kan ändras i framtiden och då påverka leasingskuldens och leasingtillgångens storlek.  

 

Intäktsredovisning 
Intäkt värderas utifrån den ersättning som specificeras i avtalet med kunden. Koncernen redovisar 
intäkten när kontroll över en vara eller tjänst överförs till kunden. Att bestämma tidpunkten för 
överföring av kontroll, dvs vid en viss tidpunkt eller över tid, kräver bedömningar. I kontrakt som 
skrivits med kunder görs bedömningen att vissa av dessa kontrakt uppfyller kraven för 
intäktsredovisning över tid, medan andra inte gör det. Därav att intäkterna från vissa kontrakt 
redovisas över tid och inte vid en viss tidpunkt, medan intäkterna från andra kontrakt behandlas som 
att prestationsåtagandena uppfylls vid en viss tidpunkt. 
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Not 3 Rörelsesegment och uppdelning av intäkter  
Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på de delar av verksamheten företagets 
högsta verkställande beslutshavare följer upp, så kallad ”management approach” eller 
företagsledningsperspektiv. Koncernens interna rapportering är uppbyggd utifrån att 
koncernledningen följer upp verksamheten i sin helhet. Koncernen har utifrån denna interna 
rapportering identifierat att koncernen endast har ett segment. 

Intäktsströmmar  
Koncernen generar intäkter från de två produktlinjerna Produktionsutrustning och Solcellstak. 
Produktlinjen Produktionsutrustning delas upp i försäljning av produktionsutrustning för 
solcellstillverkning, process för solcellstillverkning och service av produktionsutrustning. I 
produktlinjen Solcellstak ingår försäljning och installation av solpaneler och solcellstak, samt 
omläggning av tak.  

Fördelning av intäkter från avtal med kunder  
Fördelningen av intäkter från avtal med kunder på större produkt- och tjänsteområden sammanfattas 
nedan.  

           

 Produktlinje Produktionsutrustning  Solcellstak Summa 

Produkt-/tjänsteområde Jan-Mar 2021 Jan-Mar 2020 Jan-Mar 2021 Jan-Mar 2020 Jan-Mar 2021 Jan-Mar 2020 

Produktionsutrustning för 
solcellstillverkning 3 313 18 871 - - 3 313 18 871 

Process för solcellstillverkning - 9 327 - - - 9 327 

Service och support 560 2 317 -  560 2 317 

Solcellstak - - 3 509 3 580 3 509 3 580 

Övrigt - -  - 3 -        3 

Summa 3 873 30 516 3 509          3 583 7 382 34 099 

 

Geografiska områden 
 
           

Produktlinje  Produktionsutrustning  Solcellstak Summa 

Geografiskt område Jan-Mar 2021 Jan-Mar 2020 Jan-Mar 2021 Jan-Mar 2020 Jan-Mar 2021 Jan-Mar 2020 

Sverige - - 3 508 2 203 3 313 2 203 

Kina/Hongkong 1 026 6 664 - 38 - 6 702 

EU 1 1 320 - 1 298 560 2 618 

Ryssland 2 837 22 531 - - 3 509 22 531 

Övrigt 9 - 1 45 -        45 

Summa 3 873 30 516 3 509          3 583 7 382 34 099 

 

Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder efter det land kunden har sin hemvist. 
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Bolaget hade under det första kvartalet 2021 två kunder som var för sig utgjorde mer än 10% av 
intäkterna. Försäljningen till dessa kunder var 2 837 TSEK och 1 026 TSEK. 

Koncernens anläggningstillgångar är till största delen lokaliserade till Sverige, men Koncernens 
dotterbolag Midsummer Italia S.l.r. har även gjort investeringar i sina lokaler i Italien. Av Koncernens 
totala anläggningstillgångar på 149 868 TSEK, återfinns anläggningstillgångar i Sverige för 127 593 
TSEK och i Italien för 22 275 TSEK. 

 

Not 4 Verkligt värde för finansiella instrument 
Redovisat värde på samtliga finansiella tillgångar och skulder utgör en rimlig approximation av 
verkligt värde. 

 

Not 5 Rättelse 
I Bokslutskommunikén och Årsredovisningen för 2020 gjordes en dubbelräkning i varulagret i 
moderbolaget. Detta har korrigerats i denna rapport genom att den ingående balansen per 1 januari 
2021 har justerats.  

Ingående balans för varulagret har justerats ned från 115 197 TSEK till 102 142 TSEK i 
balansräkningen. Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt pågående arbeten för 
annans räkning i resultaträkningen för helåret 2020 har justerats ned från 30 365 TSEK till 17 010 
TSEK. Detta innebär att Årets resultat för helåret 2020 i moderbolaget justerats från -62 395 TSEK till 
-75 450 TSEK. 

Justeringen av varulagret i moderbolaget har ingen påverkan på räkenskaperna i koncernen. 

 

 

Kommande rapporteringstillfällen  
• Årsstämma – 4 juni 2021 

• Delårsrapport andra kvartalet 2021 – 31 augusti 2021 

• Delårsrapport tredje kvartalet 2021 – 1 november 2021 

• Bokslutskommuniké 2021 – 25 februari 2022 
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Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande 

översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 

koncernen står inför. 

Underskrifter/avgivande av rapporten 
Stockholm den 17 maj 2021 

Eva Kristensson Liang Gao 

Styrelseledamot Styrelseledamot 

Philip Gao  Sven Lindström 

Styrelseledamot Verkställande Direktör / Styrelseledamot 

Granskning 
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. 

Jan Lombach   

Styrelseordförande 
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Definition och beskrivning av alternativa nyckeltal 
 
 
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget 
anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och Bolagets ledning då 
de möjliggör utvärdering av Bolagets prestation. 
 
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet är resultatet före finansnetto och skatter. 
Rörelseresultat är ett mått som syftar till att visa lönsamheten i den löpande verksamheten. 
 
EBITDA 
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 
EBITDA är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå  
resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat / Nettoomsättning 
Rörelsemarginal är ett mått som syftar till att visa lönsamhetsgraden i den löpande verksamheten. 
 
EBITDA-marginal 
EBITDA / Nettoomsättning 
EBITDA-marginal är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå 
resultatgenereringen i relation till omsättningen före investeringar i anläggningstillgångar. 
 
Soliditet 
Eget kapital i relation till balansomslutningen 
Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital 
och kan användas som en indikation på Bolagets betalningsförmåga på lång sikt. 
 
Orderingång 
Värdet av erhållna ordrar och förändringar i befintliga ordrar under den aktuella perioden. 
 
Orderstock 
Värdet av befintliga ordrar vid utgången av den aktuella perioden. 
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Avstämningstabeller alternativa nyckeltal 
 
 
 
EBITDA 
Koncernen, TSEK 

 
Q1 2021 

  
Q1 2020 

Rörelseresultat -23 672  4 129 
Av/nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar (+) 

 
8 909 

  
8 580 

EBITDA -14 763  12 710 
 
 
 
Rörelsemarginal 
Koncernen, TSEK 

 
Q1 2021 

  
Q1 2020 

Rörelseresultat -23 672  4 129 
Nettoomsättning 7 382  34 099 
Rörelsemarginal negativ  12,11% 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Soliditet 
Koncernen, TSEK 

 
Q1 2021 

  
Q1 2020 

Eget kapital 229 947  100 921 
Balansomslutning 470 245  348 428 
Soliditet 48,90%  28,96% 

 

EBITDA-marginal 
Koncernen, TSEK 

 
Q1 2021 

  
Q1 2020 

EBITDA -14 763  12 710 
Nettoomsättning 7 382  34 099 
EBITDA-marginal negativ  37,27% 


	Utveckling av resultat och ställning under Q1 2021
	Omsättning och resultat
	Kassaflöde och finansiering
	Investeringar
	Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
	Transaktioner med närstående
	Ägarstruktur per den 31 mars 2021
	Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
	Rapport över finansiell ställning för koncernen
	Rapport över förändringar i koncernens eget kapital
	Rapport över kassaflöden för koncernen
	Resultaträkning för moderbolaget
	Balansräkning för moderbolaget
	Fortsättning Balansräkning för moderbolaget
	Not 1 Redovisningsprinciper
	Not 2 Uppskattningar och bedömningar
	Leasingavtal
	Intäktsredovisning
	Not 3 Rörelsesegment och uppdelning av intäkter
	Intäktsströmmar
	Fördelning av intäkter från avtal med kunder
	Not 4 Verkligt värde för finansiella instrument
	Not 5 Rättelse
	Kommande rapporteringstillfällen
	Intygande
	Underskrifter/avgivande av rapporten
	Granskning

