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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.Tillverkningen sker 
i Sverige. 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. 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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En installation av Midsummer SLIM



Delårsrapport kvartal 1, 2022

Nettoomsättning för koncernen 
uppgick till 10 505 TSEK (7 382 
TSEK) för första kvartalet 2022. 

Midsummer tecknar ett avtal 
med den italienska taktillverkaren 
Unimetal om leverans av solpaneler 
tillverkade av Midsummer Italia vid 
den nya fabriken i Bari. 
Unimetal avser köpa solpaneler till 
ett värde om upp till 90 miljoner 
per år i fem år, vilket ger ett 
sammantaget kontraktsvärde på 
drygt 450 miljoner kronor.

Resultatet per aktie uppgick till 
0,84 (-0,46) SEK före och efter 
utspädning.

Midsummer tecknar ett avtal med det 
italienska takföretaget PugliAsfalti 
om leverans av solpaneler tillverkade 
av Midsummer Italia vid den nya 
fabriken i Bari. PugliAsfalti avser köpa 
solpaneler till ett värde om upp till 
124 miljoner per år i fem år, vilket ger 
ett sammantaget kontraktsvärde på 
drygt 620 miljoner kronor. Det är det 
tredje liknande avtalet på kort tid och 
det största hittills.

2

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI - MARS 2022

Midsummer AB (Publ) Nasdaq First North Premier Growth Market

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Slutleverans och godkänt 
acceptanstest av Midsummers 
egenutvecklade UNO-maskin för 
forskning om tunnfilmssolceller till 
University of New South Wales i 
Sydney, Australien.

Slutleverans och godkända 
acceptanstest av de två DUO-
maskinerna som skeppades till Kina 
Q4 2021. 



En installation av Midsummer SLIM

TSEK                                                                             

Nyckeltal
Jan.-Mar. 2021Jan.-Mar. 2022

7 382
-23 672
-72 775
-27 318
-26 735
Negativ
Negativ

48,9%
-42 357 

-0,46

10 505
55 727
63 973
49 814
43 771

531%
609%
55,4%

-46 242 

0,84

Nettoomsättning
Rörelseresultat
EBITDA
Resultat före skatt
Periodens totalresultat
Rörelsemarginal
EBITDA marginal
Soliditet
Periodens kassaflöde
Resultat per aktie 
– före och efter utspädning (kr)
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Under det första kvartalet i år har vi gjort stora framsteg i arbetet med att etablera 
storskalig produktion av tunnfilmssolceller i Italien (Invitalia-projektet). Alla nödvändiga 
avtal med myndigheter och andra aktörer finns på plats och färdigställandet av fabriken 
i Bari pågår med bland annat el-, vatten- och gasinstallationer. Produktionsutrustning 
för fabriken av modellen DUO har parallellt tillverkats i Järfälla. Tre av dem är klara för 
leverans. Utöver dessa tre maskiner har Midsummer levererat två maskiner av modellen 
DUO R&D, avsedda för forskning.

I samband med att Invitalia-projektet har påbörjats har Midsummer börjat intäktsföra 
det bidrag som beslutades av italienska myndigheter under sista kvartalet 2021. Som ett 
resultat av detta visar kvartalet Q1, 2022 positiva siffror.

Midsummer har slutit tre femåriga ramavtal om leverans av solpaneler till italienska 
aktörer i bygg- och takbranschen. Två av avtalen slöts detta kvartal och ett slöts i slutet av 
förra året. Genom dessa avtal är närmare en tredjedel av fabrikens produktionskapacitet 
intecknad för de kommande fem åren.

VD har ordet
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Midsummers fabrik i Bari, Italien



Det här är ett första steg på vår internationella satsning. Vi och våra italienska partners 
är övertygade om att våra produkter kommer att få starkt genomslag på den italienska 
marknaden.

Kvartalet visade också fortsatt stark efterfrågan för Midsummers solcellstak. 
Orderingången av solcellstak under det första kvartalet ökade med drygt 26 procent 
jämfört med samma period förra året. Intäkterna från produktlinjen solcellstak var upp 77 
procent jämfört med det första kvartalet 2021.

Den europeiska marknaden för solcellstak beräknas vara värd 300 miljarder kronor 
år 2030 och det kan till och med gå snabbare om tillväxttakten ökar. EU har lagt fram 
mycket ambitiösa program för en snabb övergång till förnyelsebar energi med mål om en 
mycket större inhemsk tillverkning av solceller och solpaneler. I denna omställning kan 
Midsummer, som en av få europeiska tillverkare av solpaneler, spela en nyckelroll då våra 
solpaneler ger lägre koldioxidavtryck än andra solpaneler och lägre koldioxidavtryck än 
vind- och vattenkraft.

Europa står inför en stor och omfattande omställning i sin energiproduktion. Här ska vi 
vara med. Vår ambition är att nå 1 GW produktionskapacitet i Europa till år 2030. Sverige 
kommer att spela en viktig roll för vår expansion av produktionskapacitet. 2022 kommer 
att bli ett mycket spännande år.
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Sven Lindström, VD, Midsummer AB
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Utveckling av resultat och ställning under Q1 2022  
Omsättning och resultat 
 Nettoomsättningen för koncernen för första kvartalet 2022 var 10 505 TSEK (7 382 

TSEK). För produktlinjen Solcellstak var nettoomsättningen 6 230 TSEK (3 509 TSEK) 
och för produktlinjen Produktionsutrustning var nettoomsättningen 4 275 TSEK (3 873 
TSEK).  

 Övriga rörelseintäkter för koncernen bestod av bidrag på 97 035 TSEK (243 TSEK), 
och en valutavinst på 1 914 TSEK (6 946 TSEK). 

 Rörelseresultatet för koncernen för första kvartalet 2022 var 55 727 TSEK (-23 672 
TSEK), och resultatet före skatt slutade på 49 814 TSEK (-27 318 TSEK).  

 I moderbolaget var nettoomsättningen för första kvartalet 2022, 357 685 TSEK (39 221 
TSEK). Rörelseresultatet för moderbolaget var 198 438 TSEK (-18 053 TSEK).  

Under det fjärde kvartalet 2021 skrev italienska myndigheter under beslutet att Midsummer, 
tillsammans med Stellantis och ENEL, skulle bli ett av de tre första bolagen att tilldelas 
etableringsstöd inom ramen för Italiens ”Recovery and Resilience Plan”. Detta innebär att 
bolaget kunnat påbörja arbetet med att färdigställa vår solcellsfabrik i Bari.  

Vid slutet av första kvartalet 2022 har Midsummer färdigställt fem DUO-maskiner för Bari-
fabriken (av totalt 12 planerade). En DUO-maskin skeppades under perioden och en andra 
DUO-maskin har skeppats ned till Italien i början av andra kvartalet. Parallellt med att 
produktionsutrustningen tillverkas, förbereds också fabriken med el-, vatten-, gas- och 
renrumsinstallationer.  

Det italienska etableringsstödet intäktsförs utifrån projektets färdigställandegrad och 
parallellt med att projektet kostnadsförs. Under det första kvartalet 2022 har Midsummer 
intäktsfört 96 764 TSEK av det italienska bidraget. Utbetalningen av etableringsstödet sker i 
efterhand till dotterbolaget Midsummer Italia, när det redovisar kostnader i projektet.  

Den stora skillnaden i nettoomsättning mellan koncernen och moderbolaget förklaras av att 
DUO-maskinerna säljs från moderbolaget till dotterbolaget till ett marknadsmässigt pris. 
Dessa intäkter elimineras i koncernen men återfinns i nettoomsättningen hos moderbolaget. 
Fakturering har skett under det första kvartalet, vilket gör att moderbolaget visar upp en stor 
nettoomsättning på 357 685 TSEK, där 348 051 TSEK härrör från internförsäljningar i Invitalia-
projektet, som är eliminerade i koncernsiffrorna. Eftersom etableringsstödet betalas ut till det 
italienska dotterbolaget syns det inte i moderbolagets siffror. 

Bolaget vände till vinst under det första kvartalet, tack vare att Invitalia-projektet började 
intäktsföras under kvartalet. När vi skalar upp vår tillverkning och försäljning av solcellstak så 
har vi initalt högre kostnader och vi är beroende av dessa bidrag för att finansiera vår 
expansion. Med vår nya fabrik i Italien kommer vi dock att nå skalfördelar och volymrabatter 
på material som kommer att avsevärt förbättra vår lönsamhet inom Solcellstak. 

 

Orderingång 
 Orderingången under första kvartalet 2022 för produktlinjen Solcellstak var 12 490 

TSEK (9 870 TSEK) och den totala orderboken för produktlinjen Solcellstak var vid 
kvartalets utgång 32 969 TSEK (26 704 TSEK per sista december 2021).  

 Koncernens orderingång under första kvartalet 2022 för produktlinjen 
Produktionsutrustning var 3 059 TSEK (571 TSEK) och den totala orderboken för 
produktlinjen Produktionsutrustning var vid kvartalets utgång 53 024 TSEK (53 689 
TSEK per sista december 2021). 
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Orderingången inom affärsområdet solcellstak ökade med drygt 26 procent jämfört med 
samma period förra året. Under perioden har Midsummer dessutom tecknat två ramavtal på 
sammanlagt 103,5 MEUR med de italienska taktillverkarna Unimetal och PugliAsfalti. 
Ramavtalen redovisas separat från orderingång fram tills att dessa ramordrar tilldelas 
specifika projekt. 

Kassaflöde och finansiering 
 Under första kvartalet 2022 var kassaflödet -46 242 TSEK (-42 357 TSEK). Kassan var 

111 599 TSEK vid slutet av kvartalet (176 000 TSEK i slutet av Q1, 2021).  

 Varulagret i koncernen ökade något under kvartalet från 30 384 TSEK till 32 228 TSEK 
(25 084 TSEK i slutet av Q1, 2021).  

Koncernens kassaflöde var negativt trots det positiva resultatet. Det beror på att det 
italienska etableringsstödet utbetalas i efterhand efter att det italienska dotterbolaget har 
redovisat projektkostnaderna till Invitalia (den italienska myndighet som administrerar 
bidragsutbetalningarna för projektet). Inget etableringsstöd utbetalades under det första 
kvartalet. 

I kassaflödet för koncernen har rörelsefordringarna ökat med 122 743 TSEK, vilket ger en 
negativ effekt på kassaflödet. Förändringen i rörelsefordringarna härrör till största del från 
intäktsförda bidrag (129 304 TSEK) som ännu ej är utbetalade. Däremot har 
investeringsverksamheten en positiv effekt på kassaflödet på 29 685 TSEK vilket beror på att 
materiella anläggningstillgångar i koncernen på 32 540 TSEK har skrivits av mot intäktsförda 
bidrag på motsvarande belopp. Dessa belopp tas inte upp i resultaträkningen utan denna 
bokning sker endast på balansräkningen. 

 
Investeringar  
De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar under det första kvartalet 2022 
för koncernen var -29 685 TSEK (24 005 TSEK). Anledningen till att de totala investeringarna 
är negativa är att en del av etableringsstödet från Invitalia (32 540 TSEK) minskar de 
materiella anläggningstillgångarna för de DUO-maskiner som ingår i projektet eftersom 
investeringskostnaden minskar med detta belopp. Om vi bortser från denna 
bokföringsmässiga effekt så var de totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar i 
koncernen för kvartalet 2 855 TSEK.  

De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar under det första kvartalet 2022 
för moderbolaget var 41 TSEK (13 929 TSEK).  

 

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 2021. 

Motsvarande gäller även för moderbolaget. 
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Transaktioner med närstående  
Inga transaktioner med närstående har skett i koncernen. Däremot har det skett 
närståendetransaktioner i moderbolaget. 

Midsummer AB startade under 2020 det helägda dotterbolaget Midsummer Italia S.r.l. i 
samband med att bolaget ansökte om etableringsstöd från den italienska myndigheten 
Invitalia. Etableringsstöd för att sätta upp massproduktion av solcellstak och solpaneler i 
Midsummers fabrik i Bari beviljades under fjärde kvartalet 2021. Upplägget för 
etableringsstödet är att dotterbolaget erhåller bidraget från den italienska staten och köper 
in en nyckelfärdig produktionsanläggning av moderbolaget till ett marknadspris som har 
beslutats tillsammans med Invitalia baserat på moderbolagets försäljningspris av liknande 
anläggningar till externa kunder. 

I samband med att Invitalia-projektet officiellt har påbörjats och bolaget har kunnat börja ta 
investeringar i projektet, har ovan nämnda transaktioner mellan moderbolag och dotterbolag 
initierats under kvartalet. 

Moderbolaget har fakturerat dotterbolaget totalt 559 781 TSEK, varav 348 051 TSEK 
intäktsförts under det första kvartalet. Övriga 211 730 TSEK ligger som skulder till 
koncernföretag i balansräkningen och kommer att intäktsföras allteftersom projektet 
fortskrider.  Dotterbolaget hade vid kvartalets utgång betalat fakturor på 342 138 TSEK, och 
det återstod därmed 217 643 TSEK i kundfordringar hos dotterbolaget. 

Moderbolaget har totalt finansierat dotterbolaget med 178 856 TSEK i aktieägartillskott, samt 
180 327 TSEK i aktieägarlån, där aktieägarlånen kommer att återbetalas i takt med att 
utbetalningar sker från Invitalia till dotterbolaget. 

 

Ägarstruktur per den 31 mars 2022 
 

Liang Gao  6 305 450 9,31% 

Philip Gao  6 305 400 9,31% 

H. Waldeaus AB  5 154 695 7,61% 

Nordea Fonder 4 116 381 6,08% 

Jan Lombach inkl. bolag 3 653 975 5,39% 

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

Avanza Pension 2 572 221 3,80% 

Jörgen Persson inkl. bolag 2 130 000 3,14% 

Skandia fonder 1 947 695 2,88% 

Länsförsäkringar fonder 1 841 626 2,72% 

Övriga aktieägare (11 050 st) 30 676 673 45,28% 

Totalt antal aktier  67 741 409 100,00% 
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för 
koncernen  
 

TSEK Not Jan-Mar. 
2022 

Jan-Mar. 
2021 

Nettoomsättning 3 10 505 7 382 

Övriga rörelseintäkter   98 949 7 202 

  109 454 14 585 

        

Aktiverat arbete för egen räkning  5 229 6 895 

Råvaror och förnödenheter   -18 328 -13 909 

Övriga externa kostnader  -11 552 -3 144 

Personalkostnader   -20 518 -18 796 

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -8 246 -8 909 

Övriga rörelsekostnader   -312  -393 

Rörelseresultat  55 727 -23 672 

        

Finansiella intäkter  37 875 

Finansiella kostnader   -5 950 -4 521 

Finansnetto  -5 913 -3 645 

Resultat före skatt   49 814 -27 318 

Periodens resultat  49 814 -27 318 

        

Övrigt totalresultat    

Periodens övriga totalresultat   -6 043 583 

Periodens totalresultat  43 771 -26 735 

        

Periodens resultat hänförligt till:    

- Moderbolagets ägare   49 814 -27 318 

    

Periodens totalresultat hänförligt till:       

- Moderbolagets ägare  43 771 -26 735 

        

Resultat per aktie    

- före och efter utspädning (kr)   0,84 -0,46 

    

Antal utestående aktier vid rapportperiodens utgång       

- före utspädning och efter utspädning  67 741 409 59 171 392 

        

Genomsnittligt antal utestående aktier    

- före utspädning och efter utspädning   67 741 409 59 171 392 
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Rapport över finansiell ställning för koncernen  
 

TSEK Not 2022-03-31 2021-12-31 

Tillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar   54 104 53 249 

Materiella anläggningstillgångar  110 345 142 186 

Nyttjanderättstillgång   10 994 12 333 

Långfristiga fordringar  40 40 

Summa anläggningstillgångar   175 483 207 808 

    

Varulager   32 228 30 384 

Avtalstillgångar  68 846 66 661 

Skattefordringar   1 774 1 537 

Kundfordringar  11 940 22 782 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   131 443 1 362 

Övriga fordringar  2 623 1 541 

Likvida medel   111 599 159 161 

Summa omsättningstillgångar  360 454 283 428 

Summa tillgångar   535 937 491 236 

    
Eget kapital     

Aktiekapital  2 710 2 710 

Övrigt tillskjutet kapital   530 037 530 037 

Reserver i eget kapital  -5 819 224 

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat   -230 201 -280 015 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  296 726 252 956 

Summa eget kapital   296 726 252 956 
    

Skulder     

Långfristiga räntebärande skulder  199 700 202 770 

Leasingskuld  3 897 5 053 

Övriga avsättningar   1 297 - 

Summa långfristiga skulder  204 876 207 823 

      

Kortfristiga räntebärande skulder  1 369 1 367 

Leasingskuld  6 198 6 343 

Leverantörsskulder   11 980 10 107 

Avtalsskulder  261 611 

Skatteskulder   - 273 

Övriga skulder  2 544 3 832 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   11 983 7 924 

Summa kortfristiga skulder  34 335 30 457 

Summa skulder   239 210 238 280 

Summa eget kapital och skulder   535 937 491 236 
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Rapport över förändringar i koncernens eget 
kapital  
 
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     
2022-01-01 2 710 530 037 224 -280 015 252 956 - 252 956 

Periodens totalresultat               

Periodens resultat - - - 49 814 49 814 - 49 814 

Periodens övriga totalresultat - - -6 043 - -6 043 - -6 043 

Periodens totalresultat - - -6 043 49 814 43 771 - 43 771 

Utgående eget kapital     
2022-03-31 2 710 530 037 -5 819 -230 201 296 726 - 296 726 

 
 

TSEK Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Omräknings 
reserv 

Balanserade 
vinstmedel  

inkl. 
periodens 

resultat 

Summa 
Innehav utan 

bestämmande 
inflytande 

Totalt eget  
kapital 

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

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. 2022 Jan-Mar. 2021 

Den löpande verksamheten    

Resultat före skatt   43 771 -26 325 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  -118 814 7 685 

Betald inkomstskatt   - - 

    
Ökning (–) / Minskning (+) av varulager   -1 844 1 598 

Ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar  6 561 29 879 

Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder   953 -23 551 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -69 373 -10 713 

       

Investeringsverksamheten    
Förvärv/försäljning netto av materiella anläggningstillgångar   29 685 -24 005 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -5 253 -6 907 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   24 432 -30 912 

    
Finansieringsverksamheten      

Aktieemission  - 750 

Amortering av leasingskulder  -1 301 -1 481 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -1 301 -731 

    
Periodens kassaflöde   -46 242 -42 357 

Likvida medel vid periodens början  159 161 217 610 

Valutakursdifferens i likvida medel   -1 319 746 

Likvida medel vid periodens slut   111 600 176 000 

  



13 

Resultaträkning för moderbolaget  
 

TSEK Not Jan-Mar 
2022 

Jan-Mar 
2021 

Nettoomsättning 3  357 685      39 221     

Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt pågående 
arbeten för annans räkning 

 -88 949     -11 922     

Aktiverat arbete för egen räkning   5 229      6 895     

Övriga rörelseintäkter    1 439      2 724     

   275 403      36 918     

Råvaror och förnödenheter   -20 173     -25 654     

Övriga externa kostnader  -12 596     -4 532     

Personalkostnader   -19 796     -18 416     

Av/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -6 554     -6 102     

Övriga rörelsekostnader   -17 847     -267     

Rörelseresultat   198 438     -18 053     

        

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter    37      875     

Räntekostnader och liknande resultatposter  -7 198     -4 432     

Resultat efter finansiella poster    191 277     -21 610     

  
  

Resultat före skatt    191 277     -21 610     

Skatt   -   -  
Periodens resultat    191 277     -21 610     

 

Resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget 
 

TSEK Not Jan-Mar 
2022 

Jan-Mar 
2021 

Periodens resultat                                           191 277        -21 610 
Övrigt totalresultat                          -             - 
Periodens totalresultat  191 277        -21 610 
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Balansräkning för moderbolaget  
 

TSEK Not 2022-03-31 2021-03-31 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar  
       53 949          48 381  

Materiella anläggningstillgångar           30 814           34 421  
Finansiella anläggningstillgångar  

  
- Andelar i koncernföretag          178 856          33 326  
- Fordringar hos koncernföretag        180 327  

                     
-  

- Andra långfristiga fordringar                    
40  

                  
40  

Summa finansiella anläggningstillgångar   359 222 33 366 
Summa anläggningstillgångar  

443 986 116 168 
        

Omsättningstillgångar    

Varulager med mera   56 408 90 221 

    

Kortfristiga fordringar       

- Kundfordringar  11 940 11 527 

- Fordringar hos koncernföretag  217 643 - 

- Avtalstillgångar   30 176 49 102 

- Övriga fordringar   2 539 2 497 

- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 346 1 594 

Summa kortfristiga fordringar   265 645 64 720 

    

Kassa och bank   108 760 173 656 

Summa omsättningstillgångar  430 813 328 597 

Summa tillgångar   874 799 444 765 

 
Balansräkning för moderbolaget fortsätter på nästa sida  
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Fortsättning Balansräkning för moderbolaget  
 
 

TSEK Not 2022-03-31 2021-03-31 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital       

Bundet eget kapital    

- Aktiekapital   2 710 2 367 

- Fond för utvecklingsutgifter  54 273 51 203 

        

Fritt eget kapital    

- Överkursfond   530 037 405 260 

- Balanserat resultat  -344 722 -226 843 

- Periodens resultat   192 596 -21 610 

Summa eget kapital  434 894 210 377 

        

Avsättningar    

- Övriga avsättningar   1 279 125 

Summa avsättningar  1 279 125 

        

Långfristiga skulder    

- Obligationslån   194 000 194 000 

- Skulder till kreditinstitut  5 700 7 067 

Summa långfristiga skulder   199 700 201 067 

    

Kortfristiga skulder       

- Skulder till kreditinstitut  1 367 535 

- Förskott från kunder  261 2 562 

- Leverantörsskulder   11 327 11 864 

- Skulder till koncernföretag  211 730 8 033 

- Övriga kortfristiga skulder   2 257 2 743 

- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  11 983 7 460 

Summa kortfristiga skulder   238 926 33 195 

Summa eget kapital och skulder   874 799 444 765 
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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 
2022 

Jan-Mar 
2021 

Jan-Mar 
2022 

Jan-Mar 
2021 

Jan-Mar 
2022 

Jan-Mar 
2021 

Produktionsutrustning för 
solcellstillverkning 3 580 3 313 - - 3 580 3 313 

Process för 
solcellstillverkning - - - - - - 

Service och support 695 560 - - 695 560 

Solcellstak - - 6 215 3509 6 215 3 509 

Övrigt - - 15 - 15        - 

Summa 4 275 3 873 6 230 3 509 10 505 7 382 
 

Geografiska områden 
 

Produktlinje  Produktionsutrustning  Solcellstak Summa 

Geografiskt område Jan-Mar 
2022 

Jan-Mar 
2021 

Jan-Mar 
2022 

Jan-Mar 
2021 

Jan-Mar 
2022 

Jan-Mar 
2021 

Sverige - - 5 710 3 508 5 710 3 508 

Kina/Hongkong 2 200 1 026 - - 2 200 1 026 

EU - 1 520 - 520 1 

Övrigt 2 075 2 846 - 1 2 075 2 847 

Summa 4 275 3 873 6 230 3 509 10 505 7 382 

 
Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder efter det land kunden har sin 
hemvist. Bolaget hade under det första kvartalet 2022 två kunder som var för sig utgjorde 
mer än 10% av intäkterna. Försäljningen till dessa kunder var 2 134 TSEK och 1 782 TSEK. 

Koncernens anläggningstillgångar är till största delen lokaliserade till Sverige, men 
Koncernens dotterbolag Midsummer Italia S.r.l. har även gjort investeringar i sina lokaler i 
Italien. Av Koncernens totala anläggningstillgångar på 175 483 TSEK, återfinns 
anläggningstillgångar i Sverige för 96 000 TSEK och i Italien för 79 483 TSEK. 
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Not 4 Verkligt värde för finansiella instrument 
Redovisat värde på samtliga finansiella tillgångar och skulder utgör en rimlig approximation av 
verkligt värde. 

 

 

Kommande rapporteringstillfällen  
• Årsstämma – 7 juni 2022 

• Delårsrapport andra kvartalet 2022 – 31 augusti 2022 

• Delårsrapport tredje kvartalet 2022 – 16 november 2022 

• Bokslutskommuniké 2022 – 24 februari 2023 
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Lisa Pers-Ohlsén 

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 18 maj 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. 
 

Orderstock 
Värdet av befintliga ordrar vid utgången av den aktuella perioden. 
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EBITDA 
Koncernen, TSEK 

 
Q1 2022 

  
Q1 2021 

Rörelseresultat 55 727  -23 672 
Av/nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar (+) 

8 246  8 909 

EBITDA 63 973  -14 763 
 
 
 
Rörelsemarginal 
Koncernen, TSEK 

 
Q1 2022 

  
Q1 2021 

Rörelseresultat 55 727  -23 672 
Nettoomsättning 10 505  7 382 
Rörelsemarginal 531%  Negativ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Soliditet 
Koncernen, TSEK 

 
2022-03-31 

  
2021-03-31 

Eget kapital 296 726  229 947 
Balansomslutning 535 937  470 245 
Soliditet 55,37%  48,90% 

 

EBITDA-marginal 
Koncernen, TSEK 

 
Q1 2022 

  
Q1 2021 

EBITDA 63 973  -14 763 
Nettoomsättning 10 505  7 382 
EBITDA-marginal 609%  Negativ 
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