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Installation av Midsummer SLIM

Midsummer i korthet

Midsummer utvecklar och säljer utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller 
samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak. Bolaget grundades 2004 och 
Midsummer äger hela kedjan från tillverkningsutrustning till installerade solcellstak. 
Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt 
koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler. 

Midsummers teknologi och produkter bedöms ha en gynnsam positionering för 
att möta framtida behov och förväntningar på en marknad som uppvisar stark 
global tillväxt, och där estetik och minimala klimatavtryck blir allt viktigare faktorer 
för medvetna kunder. Tillverkningen sker i Sverige och fr o m slutet av 2022 även 
i Italien med företagets egna produktionssystem DUO som är det mest spridda 
produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Dotterbolaget Midsummer 
Italia färdigställer en fabrik i Bari som med 50 MW produktionskapacitet blir den 
största tillverkaren av tunnfilmssolceller i Europa. Aktien är listad på Nasdaq First 
North Premier Growth Market.
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• Samarbete inleds med det italienska 
forskningskonsortiet Hypatia för att tillhandahålla 
ultralätta tunnfilmssolceller för ett antal banbrytande 
projekt, bland annat en rymdfärd till stratosfären. 

• Försäljning av ultralätta tunnfilmssolpaneler till ett 
holländskt statsfinansierat projekt för utvinning av 
solenergi från paneler på flytande flottar till havs kallat 
Solar@Sea II. 

• Midsummer tillförs 130 miljoner före emissions-
kostnader i nytt kapital genom lösen av tecknings-
optioner vilket möjliggör fortsatt expansion på både 
marknads- och produktionssidan. 

• Midsummer ingår ett femårigt avtal med den 
italienska tillverkaren av böjda plåttak Medacciai enligt 
vilket Medacciai ska köpa solpaneler från Midsummer 
Italia för 6,3 miljoner euro per år i fem år. De båda 
företagen kommer också att tillsammans utveckla 
och lansera en ny produkt för den sydeuropeiska 
marknaden kallad Panel Energy.

Bokslutskommuniké 2021

• Nettoomsättningen för koncernen 2021 var 94 406 
TSEK (71 954 TSEK). Resultat per aktie för koncernen 
2021 var -2,18 SEK/aktie före såväl som efter 
utspädning (-2,65 SEK/aktie). 
 
Försäljningen av solceller, solpaneler och solcellstak 
under 2021 var 37 502 TSEK (10 694 TSEK). 

• Samarbetsavtal har tecknats med Hiansa Panel, 
Spaniens ledande tillverkare av sandwichpaneler. 

• Midsummer levererar en DUO-maskin till Ryssland 
som en del av ramavtalet med Rusnano Group. 

• Årsstämman i juni beslutade att välja fyra 
nya styrelseledamöter, inklusive en ny 
styrelseordförande. 

• Midsummer skeppade en maskin av modellen 
UNO till University of New South Wales i Sydney, 
Australien.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER HELÅRET 2021

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER – DECEMBER 2021

• Nettoomsättningen för koncernen för det fjärde 
kvartalet 2021 var 18 657 TSEK (5 966 TSEK). 
Resultat per aktie för det fjärde kvartalet var -0,77 SEK 
före såväl som efter utspädning (-0,82 SEK). 

• Leverans av två DUO-system för tillverkning av 
tunnfilmssolceller till det amerikanska företaget 
Sunflare för installation i kinesisk fabrik. 

• Invigning av Midsummers största solcellstaks-
installation någonsin, ett 1700 kvm stort tak täckt 
med paneler av modellen BOLD på industriföretaget 
Precimas nya klimatsmarta fabrik i Flen. 

• Italienska myndigheter beslutar att tilldela 
Midsummer etableringsstöd motsvarande cirka 390 
miljoner kronor i bidrag och mjuka lån för att starta 
storskalig tillverkning av solcellstak i Bari i Italien.  
Kapaciteten i Italien blir 50 MW per år vilket är tio 
gånger större än nuvarande produktionskapacitet 
vid fabriken i Järfälla. Den färdiga fabriken gör 
Midsummer till den största producenten av 
tunnfilmssolceller i Europa. 

• Midsummer sluter ett femårigt avtal med den 
italienska taktillverkaren Unimetal enligt vilket 
Unimetal kommer att köpa solpaneler från 
Midsummer Italia för nio miljoner euro per år i fem 
år. De båda företagen kommer också att tillsammans 
utveckla och lansera en ny produkt för den 
sydeuropeiska marknaden kallad Solar Metal.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT 



Nyckeltal

TSEK                                                                          Okt-Dec 2021

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

Okt-Dec 2020

18 657
-39 430
-29 217
-46 280
-45 683
Negativ
Negativ

51,5%
34 483

 
-0,77

5 966
-33 370
-35 204
-38 271
-38 711
Negativ
Negativ

49,2%
189 995

 
-0,82

Jan-Dec 2021 Jan-Dec 2020

94 406
-111 001

-72 775
-130 231
-129 294

Negativ
Negativ

51,5%
-59 762

 
-2,18

71 954
-74 488
-50 043
-92 302
-92 742
Negativ
Negativ

49,2%
105 897

 
-2,65
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Det har varit ett mycket händelserikt år för Sveriges enda tillverkare av solceller. Särskilt slutet 
av året gick många processer vi jobbat med länge slutligen i lås.  I november attraherade vi 130 
miljoner kronor före emissionskostnader i en sedan länge planerad teckningsemission. Efter 
en lång covidstiltje fick vi igång leveranserna av produktionsutrustning igen. Vårt italienska 
dotterbolag slöt ett stort avtal med en italiensk taktillverkare, följt av ett ännu större avtal efter 
årsskiftet. Framför allt kom beskedet i oktober att vi tilldelats ett massivt och mycket förmånligt 
stöd från italienska myndigheter för vår nya megafabrik i Bari – den största händelsen inte bara 
under 2021 utan under hela företagets historia. Fabriken i Bari blir tio gånger så stor, mätt i 
produktionskapacitet, som den nuvarande fabriken i Järfälla. 

Under året ökade försäljningen med över 30 procent jämfört med året innan, tack vare en mycket 
stor inhemsk efterfrågan på våra lätta och diskreta solcellstak. Orderingången på solcellstak 
för året ökade med 215 procent jämfört med föregående år. Kostnaderna för bolaget ökade 
dock mer än försäljningen under 2021 vilket gav ett sämre resultat. Tidigare år har nästan alla 
intäkter kommit från försäljning av produktlinjen Produktionsutrustning, men när vi nu skalar 
upp tillverkning och försäljning av produktlinjen Solcellstak så har vi initialt högre kostnader. 
Orsakerna till detta är de låga produktionsvolymerna i kombination med en relativt manuell 
produktion i vår svenska fabrik. Inom produktlinjen Solcellstak tar vi också kostnaderna tidigare 
(när panelerna lämnar lagret) än intäkterna (som fås när solcellstaket slutbetalas), medan 
intäkterna för Produktionsutrustning intäktsförs över tid när kostnaderna uppkommer. Med vår nya 
automatiserade fabrik i Italien kommer vi att nå skalfördelar och volymrabatter på material som 
kommer att avsevärt förbättra vår lönsamhet inom Solcellstak.

Utöver rena produktionskostnader har vi också haft ökade kostnader för nyrekryteringar samt 
uppskalning av produktion, installation och marknadsföring. Den snabba expansionen av 
solcellstaksinstallationer under 2021 innebar att vi inte hann med att installera solcellstaken med 
vår egen personal, vilket ledde till högre kostnader för underentreprenörer under året. Under andra 
halvåret 2021 har vi dock utökat vår egen personalstyrka parallellt med att vi har skrivit långsiktiga 
avtal med några utvalda underentreprenörer vilket gör att vi gradvis kommer att kunna sänka våra 
installationskostnader under 2022.

VD har ordet
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Marknaden för solcellstak är mycket stor och mogen för våra tak – stora målgrupper vill ha 
solcellstak som är diskreta och många, särskilt kommersiella kunder, vill ha solpaneler som är lätta 
för tak som inte klarar vikten av kiselpaneler. Avtalen med de två italienska taktillverkarna, som 
redan från start intecknar en sjättedel av den nya italienska fabrikens produktion, är ett kvitto på 
att den internationella satsningen är rätt. När vi lyckas med denna branta uppväxling så kommer vi 
att visa ett positivt resultat. Med vår senaste emission är vi väl finansierade, vår soliditet har ökat 
under året, och vi har en uthållighet att göra det som är långsiktigt rätt för att bli en stor aktör på 
den europeiska marknaden för solcellstak. 

Det är obestridligt att elbehovet kommer att öka. Många företag rapporterar stigande råvaru- 
och energipriser som en orsak till minskad lönsamhet. De måste ta ansvar för sin egen 
energiförsörjning. Och helt klart är att hushåll och de flesta företag egentligen bara har ett val 
om de vill producera egen elektricitet: solceller på tak. Vi ser därför en kraftig efterfrågeökning av 
solceller.

Företag måste börja se elenergi och tillgång till den som en nyckelkomponent för lönsamhet och 
expansion. Att förlita sig på att någon annan kommer att lösa tillgången till elenergi kommer inte 
vara en vinnande strategi. De nya ”gröna” industriföretag som etablerar sig i främst norra Sverige 
kommer att förbruka stora mängder energi. Förbrukar man mycket energi måste man också 
producera energi. Då kan man säkra sin egen tillgång till elenergi och ta makten över sin egen 
framtid.

På en avreglerad elmarknad kommer de mest lönsamma företagen vara de som har råd att betala 
höga elpriser. För att säkra lönsamhet, klimatmål och framtida expansion måste privata företag 
investera i sin egen elförsörjning.

Egen tillgång till storskalig solkraft måste genomsyra hela den svenska industrin. Ett tak ska 
numera inte bara skydda från regn och snö och kyla utan ett modernt tak ska även förse 
byggnaden med en stor del av den elektricitet som behövs. Det kommer att bli en självklarhet för 
alla att lägga solcellstak där det är möjligt. Med Midsummers svensktillverkade solpaneler adderas 
minimal vikt utan att tätskiktet penetreras samtidigt som det är en lönsam investering i den mest 
hållbara elproduktion som är känd idag. Detta gör mig mycket hoppfull inför framtiden.

Sven Lindström, VD, Midsummer AB

5 Midsummers fabrik i Bari, Italien
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Utveckling av resultat och ställning under helåret 2021 samt 
fjärde kvartalet 2021  
Omsättning och resultat 
Orderingång 
Orderingången för helåret 2021 för produktlinjen Solcellstak var 53 467 TSEK (16 960 TSEK) och den 
totala orderboken för produktlinjen Solcellstak var vid slutet av 2021 26 704 TSEK (10 741 TSEK per 
sista december 2020).  

Orderingången för helåret 2021 för produktlinjen Produktionsutrustning var 2 968 TSEK (115 209 
TSEK) och den totala orderboken för produktlinjen Produktionsutrustning var vid årets utgång 53 689 
TSEK (100 792 TSEK per sista december 2020). 

För helåret 2021 ökade bolaget orderingången för produktlinjen Solcellstak med 215 procent jämfört 
med året innan. Vi ser en säsongsvariation för orderingången för solcellstak och även de långa 
kötiderna gjorde att orderingången i Q4 minskade jämfört med de två tidigare kvartalen. En snabb 
utbyggnad av installationsorganisationen under det sista kvartalet innebär att vi har kunnat sänka 
våra leveranstider igen både för SLIM och WAVE vilket öppnar för en ännu högre orderingång 2022.   

För produktlinjen Produktionsutrustning ser vi nu äntligen ljuset i tunneln. Corona-pandemin har gjort 
det omöjligt att resa i de länder och regioner där bolaget historiskt sett har sålt sina DUO-maskiner. 
Reserestriktionerna ligger fortfarande fast, men vi ser en ökad aktivitet bland våra kunder. Den 
enorma smittökningen under Omicron-utbrottet nu i vinter har varit ett kortsiktigt bakslag där speciellt 
de asiatiska länderna stängt sina gränser och infört ännu hårdare reserestriktioner, vilket har försenat 
våra planerade installationer och försäljningsaktiviteter. Vi ser dock signaler på att fler och fler länder 
lättar sina restriktioner under början 2022, vilket förhoppningsvis innebär att vår marknad mer och 
mer återgår till det normala under det kommande året. 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för koncernen 2021 var 94 406 TSEK (71 954 TSEK). Nettoomsättningen för 
fjärde kvartalet var 18 657 TSEK (5 966 TSEK).  

För produktlinjen Solcellstak var nettoomsättningen 2021 37 502 TSEK (10 694 TSEK) varav 17 000 
TSEK (2 928 TSEK) för fjärde kvartalet 2021.  

Vår utökade installationskapacitet och vår höga orderingång under sommarmånaderna har 
möjliggjort ett stort antal installationer och därmed en rekordfakturering av solcellstak i det fjärde 
kvartalet. 

För produktlinjen Produktionsutrustning var nettoomsättningen 2021 56 904 TSEK (60 696 TSEK) 
varav 1 657 TSEK (3 038 TSEK) för fjärde kvartalet 2021.  

Nettoomsättningen för Produktionsutrustning under 2021 har tyngts av Corona-pandemin på samma 
sätt som beskrivits om orderingången ovan. Ett antal maskiner skeppades innan Omicron-utbrottet 
på nytt stängde gränserna, men vi räknar med att kunna slutföra installationer i Kina och Australien 
under första halvåret 2022. 

Nettoomsättningen för moderbolaget 2021 var 145 440 TSEK (71 250 TSEK). Nettoomsättningen för 
fjärde kvartalet var 18 587 TSEK (24 459 TSEK).  

Den stora skillnaden i nettoomsättning mellan koncernen och moderbolaget förklaras av att 
Midsummer slutlevererade fem DUO-maskiner under perioden.  
Vid slutleverans intäktsförs en stor del av maskinvärdet i moderbolaget, medan intäktsföringen i 
koncernen sker kontinuerligt under tiden som maskinen färdigställs.   
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Den fakturering från maskinförsäljningarna som skedde under 2021 dyker i stället upp i koncernen 
som minskade avtalstillgångar i balansräkningen. Sammantaget innebar detta att avtalstillgångarna 
minskade från 118 353 TSEK vid årets början till 66 661 TSEK vid årets slut.  

Övriga rörelseintäkter  
Övriga rörelseintäkter under 2021 för koncernen bestod av bidrag på 3 982 TSEK (1 264 TSEK), samt 
valutavinster på 13 013 TSEK (10 317 TSEK). 

Resultat 
Rörelseresultatet för koncernen 2021 var -111 001 TSEK (-74 488 TSEK), och för fjärde kvartalet var 
rörelseresultatet -39 430 TSEK (-33 370 TSEK).  

Resultatet före skatt 2021 slutade på -130 231 TSEK (-92 302 TSEK). För fjärde kvartalet var 
resultatet före skatt - 46 280 TSEK (-38 271 TSEK). 

Rörelseresultatet för moderbolaget 2021 var -95 916 TSEK (-58 042 TSEK). Rörelseresultatet för 
fjärde kvartalet blev –38 424 TSEK (-19 228 TSEK). 

Kostnaderna för bolaget ökade mer än försäljningen under 2021 vilket gav ett sämre resultat. Tidigare 
år har nästan alla intäkter kommit från försäljning av Produktionsutrustning, men när vi nu skalar upp 
tillverkning och försäljning av Solcellstak så har vi initialt högre kostnader. Orsakerna till detta är de 
låga produktionsvolymerna i kombination med en ganska manuell produktion i vår svenska fabrik. 
Inom produktlinjen Solcellstak tar vi också kostnaderna tidigare (när panelerna lämnar lagret) än 
intäkterna (som fås när solcellstaket slutbetalas), medan intäkterna för Produktionsutrustning 
intäktsförs över tid när kostnaderna uppkommer. Med vår nya fabrik i Italien kommer vi att nå 
skalfördelar och volymrabatter på material som kommer att avsevärt förbättra vår lönsamhet inom 
Solcellstak.  
 
Utöver rena produktionskostnader har vi också haft ökade kostnader för nyrekryteringar samt 
uppskalning av produktion, installation och marknadsföring. Den snabba expansionen av 
solcellstakinstallationer under 2021 innebar att vi inte hann med att installera solcellstaken med vår 
egen personal, vilket ledde till högre kostnader för underentreprenörer under året. Under andra 
halvåret 2021 har vi dock utökat vår egen personalstyrka parallellt med att vi har skrivit långsiktiga 
avtal med några utvalda underentreprenörer vilket gör att vi gradvis kommer att kunna sänka våra 
installationskostnader under 2022.  

Kassaflöde och finansiering 
Kassaflödet under 2021 var -59 762 TSEK (+105 897 TSEK). Kassaflödet under det fjärde kvartalet 
var +34 483 TSEK (+189 995 TSEK). Kassan uppgick till 159 161 TSEK vid slutet 2021 (217 610 TSEK 
vid slutet 2020).  

Under sista kvartalet 2021 tillfördes bolaget 125 870 TSEK i en optionslösen efter 
emissionskostnader. Midsummer beviljades också 38 734 TEUR (397 089 TSEK) i finansiering från 
INVITALIA under samma kvartal för investeringen i en fabrik i Bari i Italien, varav 23 390 TEUR 
(239 785 TSEK) i bidrag och 15 343 TEUR (157 293 TSEK) i mjuka lån. Finansieringen från INVITALIA 
kommer att börja betalas ut under 2022. 

Varulagret i koncernen ökade under 2021 från 26 682 TSEK till 30 384 TSEK. Under fjärde kvartalet 
minskade dock lagret från 36 907 TSEK vid kvartalets början.  

Investeringar  
De totala investeringarna i maskiner och byggnader under 2021 för koncernen var 90 347 TSEK (29 
081 TSEK). Av dessa gjordes investeringar på 64 859 TSEK (27 394 TSEK) under det fjärde kvartalet. 
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Huvuddelen av dessa investeringar är för den nya fabriken i Bari som kommer att färdigställas under 
2022.  

De totala investeringarna i maskiner och byggnader under 2021 för moderbolaget var 77 711 TSEK (3 
982 TSEK). 70 267 TSEK av dessa investeringar var i maskiner och utrustning som senare kommer 
att säljas vidare till dotterbolaget i Italien. Dessa 70 267 TSEK ligger i varulagret i moderbolaget. 

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 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. Vår 
maskinförsäljning har fram till idag uteslutande gått på export. Med nuvarande nedstängningar och 
restriktioner har våra möjligheter att sälja DUO-maskiner varit begränsade. Restriktionerna påverkar 
oss också genom att de kunder som har beställt våra maskiner har svårt resa till Sverige för att delta i 
de acceptanstest som vi alltid gör på DUO-maskinerna före skeppning.  

Vi såg en viss lättnad i reserestriktioner under hösten, men Omicron-mutationens spridning över 
världen har gjort att dessa lättnader reverserats i många länder. Vår bedömning är att de borttagna 
restriktionerna i Sverige kommer att vara positivt för vår verksamhet här och vår möjlighet att ta emot 
kunder och samarbetspartners. Däremot är det nu ännu svårare att skicka installations- och 
serviceingenjörer från Sverige till Kina, med alla reguljära flyg mellan Sverige och Kina inställda. 
Generellt sett är vi mer hoppfulla för utvecklingen i Europa och Australien, medan vi ser fortsatt stora 
problem med Covid-19-restriktioner i Östasien. 

För att hantera denna risk har Midsummer kinesiska medborgare anställda i Sverige och Hongkong, 
samt även utbildat våra kinesiska kunders personal. Vi har också tagit fram en process för 
acceptanstest via videolänk, samt utbildar vår kinesiska personal i att installera DUO-system med 
endast videolänk-support från Sverige. 

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. För att  
säkra tillgången på halvledardioder har Midsummer under året certifierat två nya leverantörer. Detta  
innebär att vi idag har säkrad materialtillgång i linje med vår uppskalningsplan, men om den globala  
bristen på halvledare skulle förvärras, så finns det en risk att produktionsvolymer och leveranstider 
kan påverkas.  
 
Utvecklingen i Ukraina och möjliga sanktioner mot Ryssland 
Rysslands invasion av Ukraina inträffade dagen innan presentationen av denna rapport. Därför vet vi 
inte exakt hur situationen kommer att utvecklas. Vi kommer att analysera eventuella konsekvenser, 
men vi har i dagsläget låg exponering mot Ryssland. 
 
Motsvarande gäller även för moderbolaget. 



9 

Transaktioner med närstående  
Det amerikanska företaget Sunflare räknades tidigare som närstående till Midsummer, eftersom 
Liang Gao fram till den 4 juni 2021 var styrelseledamot i Midsummer samtidigt som att han hade ett 
bestämmande inflytande över Sunflare. Nu när Liang Gao inte längre sitter i styrelsen och inte är en 
nyckelperson i ledande ställning är inte längre Sunflare närstående till Midsummer. 

 

Ägarstruktur per 31 december 2021 
 

Liang Gao  6 305 450 9,31% 

Philip Gao  6 305 400 9,31% 

H. Waldaeus AB  5 154 695 7,61% 

Cidro Förvaltning AB 4 199 018 6,20% 

Nordea Nordic Small Cap 4 057 640 5,99% 

Jan Lombach, privat och via bolag 3 653 975 5,39% 

Infologix (BVI) Ltd. 3 037 293 4,48% 

Skandia fonder 2 105 191 3,11% 

Avanza Pension 1 949 914 2,88% 

Länsförsäkringar fonder 1 845 626 2,72% 

Övriga aktieägare (10 414 st.) 29 127 207 43,00% 

Totalt antal aktier  67 741 409 100,00% 
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Resultat och övrigt totalresultat för koncernen  
 

TSEK Not Jan.-Dec. 
2021 

Jan.-Dec. 
2020 

Okt.-Dec. 
2021 

Okt.-Dec. 
2020 

Nettoomsättning 3 94 406 71 954 18 657 5 966 

Övriga rörelseintäkter   16 995 14 811 3 285 6 841 

  111 401 86 764 21 942 12 807 

            

Aktiverat arbete för egen räkning  24 867 23 562 4 944 6 170 

Råvaror och förnödenheter   -91 968 -41 199 -21 535 -11 142 

Övriga externa kostnader  -33 969 -17 995 -12 209 -5 733 

Personalkostnader   -78 118 -72 175 -20 868 -19 225 

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  -38 226 -24 445 -10 212 1 833 

Övriga rörelsekostnader   -4 988 -29 001 -1 490 -18 081 

Rörelseresultat  -111 001 -74 488 -39 430 -33 370 

            

Finansiella intäkter  1 944 876 800 157 

Finansiella kostnader   -21 174 -18 690 -7 651 -5 058 

Finansnetto  -19 230 -17 814 -6 851 -4 901 

Resultat före skatt   -130 231 -92 302 -46 280 -38 271 

Skatt  719 - 719 - 

Årets resultat   -129 512 -92 302 -45 561 -38 271 

      
Övrigt totalresultat           

Periodens övriga totalresultat  218 -440 -121 -440 

Periodens totalresultat   -129 294 -92 742 -45 683 -38 711 

      
Periodens resultat hänförligt till:           

- Moderbolagets ägare  -129 512 -92 302 -45 561 -38 271 

            

Periodens totalresultat hänförligt till:      
- Moderbolagets ägare   -129 294 -92 742 -45 683 -38 711 

      
Resultat per aktie           

- före och efter utspädning (kr)  -2,18 -2,65 -0,77 -0,82 

            

Antal utestående aktier vid rapportperiodens utgång      
- före och efter utspädning    67 741 409 59 171 392 67 741 409 59 171 392 

      
Genomsnittligt antal utestående aktier           

- före och efter utspädning   59 406 186 34 883 912 59 406 186 46 553 359 
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Finansiell ställning för koncernen 
 

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

Tillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar   53 249 45 436 

Materiella anläggningstillgångar  142 186 66 571 

Nyttjanderättstillgång   12 333 14 882 

Långfristiga fordringar  40 40 

Summa anläggningstillgångar   207 808 126 929 

    
Varulager   30 384 26 682 

Kundfordringar  22 782 22 767 

Avtalstillgångar   66 661 118 353 

Skattefordringar  1 537 1 322 

Övriga fordringar   1 541 6 252 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 362 478 

Likvida medel   159 161 217 610 

Summa omsättningstillgångar  283 428 393 464 

Summa tillgångar   491 236 520 394 

    
Eget kapital       

Aktiekapital  2 710 2 367 

Övrigt tillskjutet kapital   530 037 404 510 

Reserver i eget kapital  224 -440 

Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat   -280 015 -150 504 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  252 956 255 933 

Summa eget kapital   252 956 255 933 

    
Skulder       

Långfristiga räntebärande skulder  207 823 209 294 

Övriga avsättningar   - 187 

Summa långfristiga skulder  207 823 209 481 

        

Kortfristiga räntebärande skulder  7 710 6 331 

Avtalsskulder   611 2 555 

Leverantörsskulder  10 107 34 387 

Skatteskulder   273 803 

Övriga kortfristiga skulder  3 832 3 542 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   7 924 7 362 

Summa kortfristiga skulder  30 457 54 980 

Summa skulder   238 280 264 461 

Summa eget kapital och skulder   491 236 520 394 
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Förändringar i Eget kapital - koncernen 
 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 

 
TSEK Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Omräknings 
reserv 

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 

Årets totalresultat - - - - - - - 

Årets resultat - - - -92 302 -92 302 - -92 302 

Årets övriga totalresultat - - -440 - -440 - -440 

Årets totalresultat - - -440 -92 302 -92 741 - -92 741 

Nyemission 1 131 247 272 - - 248 403 - 248 403 

Utgående eget kapital 2020-12-31 2 367 404 510 -440 -150 504 255 933 - 255 933 

                

Ingående eget kapital 2021-01-01 2 367 404 510 -440 -150 504 255 933 - 255 933 

Årets totalresultat - - - - - - - 

Årets resultat - - - -129 512 -129 512 - -129 512 

Årets övriga totalresultat - - 664 - - - 664 

Årets totalresultat - - - -129 512 -129 512 - -129 512 

Nyemission1 343 125 527 - - 125 870 - 125 870 

Utgående eget kapital 2021-12-31 2 710 530 037 224 -280 016 252 291 - 252 956 
1 Emissionskostnaderna uppgår till ett belopp om 4 395 TSEK per 2021-12-31   
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Kassaflöden för koncernen 
 
 
TSEK Not Jan.-Dec.      

2021 
Jan-Dec.     

2020 
Okt.-Dec.     

2021 
Okt.-Dec.     

2020 

Den löpande verksamheten      
Periodens totalresultat   -129 294 -92 302 -45 683 -38 271 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  41 138 19 726 13 832 -9 574 

Betald inkomstskatt   - - - 265 

      
Ökning (–) / Minskning (+) av varulager   -3 892 -2 949 6 326 5 461 

Ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar  54 563 -24 846 1 204 24 903 

Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder   -25 902 20 677 5 270 26 812 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -63 387 -79 694 -19 050 9 597 

            

Investeringsverksamheten      
Förvärv/försäljning netto av materiella 
anläggningstillgångar   -90 347 -29 081 -64 859 -27 394 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -25 000 -23 919 -5 043 -6 320 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -115 347 -53 000 -69 902 -33 714 

      
Finansieringsverksamheten           

Aktieemission  125 870 247 963 125 120 217 513 

Amortering av lån   -535 -6 480 - -5 913 

Amortering av leasingskulder  -6 363 -2 891 -1 685 2 513 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   118 972 238 592 123 435 214 112 

      
Periodens kassaflöde   -59 762 105 897 34 483 189 995 

Likvida medel vid periodens början  217 610 111 015 124 121 27 635 

Valutakursdifferens i likvida medel   1 313 698 557 -20 

Likvida medel vid periodens slut   159 161 217 610 159 161 217 610 
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Resultaträkning för moderbolaget 
 

 

TSEK Not 
Jan.-Dec.   

2021 
Jan.-Dec.   

2020 
Okt.-Dec.   

2021 
Okt.-Dec. 

2020 

Nettoomsättning 3 145 440 71 250 18 587 24 459 

Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt 
pågående arbeten för annans räkning   35 154 17 310 55 616 -5 837 

Aktiverat arbete för egen räkning  24 867 23 562 4 943 6 170 

Övriga rörelseintäkter   10 268 8 185 2 068 664 

  215 730 120 306 81 215 25 456 

Råvaror och förnödenheter   -165 932 -58 882 -77 018 -18 735 

Övriga externa kostnader  -39 704 -23 666 -13 753 -5 787 

Personalkostnader   -76 013 -72 175 -20 304 -19 225 
Av/nedskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  -26 430 -13 673 -7 061 3 144 

Övriga rörelsekostnader   -3 567 -9 952 -1 503 -4 081 

Rörelseresultat  -95 916 -58 042 -38 424 -19 228 

            

Resultat från finansiella poster      
Ränteintäkter och liknande resultatposter   1 943 876 799 159 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -20 836 -18 285 -7 572 -4 868 

Resultat efter finansiella poster   -114 809 -75 450 -45 198 -23 937 

      
Resultat före skatt   -114 809 -75 450 -45 198 -23 937 

Skatt  - - - - 

Periodens resultat   -114 809 -75 450 -45 198 -23 937 
 
 
 
 
 

Resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget 
 
 

TSEK Not 
Jan.-Dec.   

2021 
Jan.-Dec.   

2020 
Okt.-Dec.   

2021 
Okt.-Dec. 

2020 

Periodens resultat  -114 809 -75 450 -45 198 -23 937 

Övrigt totalresultat   - - - - 

Periodens totalresultat   -114 809 -75 450 -45 198 -23 937 
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Balansräkning för moderbolaget 
 
 
TSEK Not 2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångar    
Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar  53 095 45 285 

Materiella anläggningstillgångar   32 801 36 130 

Finansiella anläggningstillgångar    
- Andelar i koncernföretag   33 326 15 771 

- Andra långfristiga fordringar  40 40 

Summa finansiella anläggningstillgångar   33 366 15 811 

Summa anläggningstillgångar  119 263 97 226 

        

Omsättningstillgångar    
Varulager med mera   137 297 102 142 

    
Kortfristiga fordringar       

- Kundfordringar  22 782 22 768 

- Avtalstillgångar   29 927 44 161 

- Skattefordringar  810 1 322 

- Övriga fordringar   648 6 077 

- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 598 1 612 

Summa kortfristiga fordringar   56 766 75 940 

    
Kassa och bank   155 573 214 650 

Summa omsättningstillgångar  349 636 392 732 

Summa tillgångar   468 898 489 958 
 
 
 
 
 
Balansräkning för moderbolaget fortsätter på nästa sida  
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Fortsättning Balansräkning för moderbolaget 
 

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

Eget kapital och skulder    
Eget kapital       

Bundet eget kapital    
- Aktiekapital   2 710 2 318 

- Fond för utvecklingsutgifter  54 273 48 091 

        

Fritt eget kapital    
- Överkursfond   530 037 404 559 

- Balanserat resultat  -229 913 -148 281 

- Periodens resultat   -114 809 -75 450 

Summa eget kapital  242 298 231 237 

        

Avsättningar    
- Övriga avsättningar   - 188 

Summa avsättningar  - 188 

        

Långfristiga skulder    
- Obligationslån   197 070 194 000 

- Skulder till kreditinstitut  5 700 7 601 

Summa långfristiga skulder   202 770 201 601 

    
Kortfristiga skulder       

- Förskott från kunder  611 10 887 

- Leverantörsskulder   9 831 34 361 

- Aktuella skatteskulder  273 803 

- Övriga kortfristiga skulder   5 190 3 519 

- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7 924 7 362 

Summa kortfristiga skulder   23 830 56 932 

Summa eget kapital och skulder   468 898 489 958 
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Not 1 Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport 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 genererar 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-Dec 2021 Jan-Dec 2020 Jan-Dec 2021 Jan-Dec 2020 Jan-Dec 2021 Jan-Dec 2020 

Produktionsutrustning för 
solcellstillverkning 53 996 22 620 - - 53 996 22 620 

Process för solcellstillverkning - 31 873 - - - 31 873 

Service och support 2 908 6 203 -  2 908 6 203 

Solcellstak - - 37 502 10 694 37 502 10 694 

Övrigt - -  - 563 -        563 

Summa 56 904 60 696 37 502 11 257 94 406 71 954 

 

Geografiska områden 
           

Produktlinje  Produktionsutrustning  Solcellstak Summa 

Geografiskt område Jan-Dec 2021 Jan-Dec 2020 Jan-Dec 2021 Jan-Dec 2020 Jan-Dec 2021 Jan-Dec 2020 

Sverige - 140 29 482 9 798 29 482 9 938 

Kina/Hongkong 45 646 36 141 - - 45 646 36 141 

EU 51 1 355 7 876 1 513 7 927 2 868 

Övriga världen 11 207 23 060 144 -54 11 351 23 006 

Summa 56 904 60 696 37 502 11 257 94 406 71 954 
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Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder efter det land kunden har sin hemvist. 

Bolaget hade under 2021 en kund som utgör mer än 10% av intäkterna. Försäljningen till denna kund 
var 41 778 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 materiella och immateriella anläggningstillgångar på 195 435 TSEK, återfinns 
anläggningstillgångar i Sverige för 169 218 TSEK och i Italien för 26 217 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 17 310 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. 

Denna rättelse har också kommunicerats i kvartalsrapporterna under 2021. 

 

 

Kommande rapporteringstillfällen  
• Årsredovisning 2021 – 22 april 2022 

• Delårsrapport Q1 – 18 maj 2022 

• Årsstämma – 7 juni 2022 

• Delårsrapport Q2 – 31 augusti 2022 

• Delårsrapport Q3 – 16 november 2022 

• Bokslutskommuniké 2022 – 24 februari 2023 
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Styrelseledamot 

Philip Gao  

Styrelseledamot 

Claes Hofmann 

Styrelseledamot 

Johan Magnusson 

Styrelseledamot  

Jan Lombach 

Styrelseledamot 

Jan Johansson   

Styrelseordförande 

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 25 februari 2022
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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. 
 
Orderbok 
Värdet av befintliga ordrar vid utgången av den aktuella perioden. 
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EBITDA Jan.-Dec. 2021 Jan.-Dec. 2020 Okt.-Dec. 2021 Okt.-Dec. 2020 

Rörelseresultat -111 001 -74 488 -39 430 -33 370 

Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 38 226 24 445 10 212 -1 833 

EBITDA -72 775 -50 043 -29 217 -35 204 

          

          

Rörelsemarginal Jan.-Dec. 2021 Jan.-Dec. 2020 Okt.-Dec. 2021 Okt.-Dec. 2020 

Rörelseresultat -111 001 -74 488 -39 430 -33 370 

Nettoomsättning 94 406 71 954 18 657 5 966 

Rörelsemarginal Negativ Negativ Negativ Negativ 

          

          

EBITDA-marginal Jan.-Dec. 2021 Jan.-Dec. 2020 Okt.-Dec. 2021 Okt.-Dec. 2020 

EBITDA -72 775 -50 043 -29 217 -35 204 

Nettoomsättning 94 406 71 954 18 657 5 966 

EBITDA-marginal Negativ Negativ Negativ Negativ 

          

          

Soliditet Jan.-Dec. 2021 Jan.-Dec. 2020 Okt.-Dec. 2021 Okt.-Dec. 2020 

Summa eget kapital 252 956 255 933 252 956 255 933 

Summa tillgångar 491 236 520 394 491 236 520 394 

Soliditet 51,49% 49,18% 51,49% 49,18% 
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