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Midsummer i korthet 
Midsummer grundades 2004. Bolaget utvecklar och tillverkar utrustning för produktion av 
flexibla tunnfilmssolceller samt producerar och säljer solpaneler och integrerade solcellstak. 
Bolagets 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 % lägre koldioxidavtryck 
jämfört med konventionella solpaneler gör Midsummers produkter speciellt attraktiva. 
Midsummer AB är sedan 2018 noterat på Nasdaq First North Stockholm. 

Installation av Midsummer SLIM
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Bokslutskommuniké 2020

Nettoomsättningen för koncernen 2020 blev 71 
954 TSEK (184 467 TSEK). Resultat per aktie för 
koncernen 2020 blev -2,65 SEK/aktie före såväl som 
efter utspädning (-1,30 SEK/aktie).

Försäljningen av solceller, solpaneler och solcellstak 
under 2020 var 10 693 MSEK (5 217 MSEK).

Midsummer expanderar till Europa och startar dotter-
bolag i Italien, Midsummer Italia. Syftet är att etablera 
en fabrik i Italien med storskalig tillverkning av sol-
paneler för att möta ökad efterfrågan på hållbara och 
lättviktiga solceller. 

Rusnano Group lägger sin första order till Midsum-
mer på en produktionslina under det ramavtal som 
presenterades i september 2019. 

Midsummer byter handelsplats till Nasdaq First 
North Premier Growth Market. Första handelsdag var 
2020-05-26.

Midsummers byggnadsintegrerade solpaneler 
lanseras på Iberiska halvön. Bolaget tecknar 

samarbetsavtal med Rollgum för att erbjuda tak 
med integrerade solpaneler till kommersiella kunder i 
Spanien, Portugal och Andorra. 

Midsummers solpaneler är nästan tio gånger mer 
miljövänliga än marknadens vanligaste solpaneler. 
En ny livscykelanalys (LCA) visar att koldioxidavtryck-
et från Midsummers svensktillverkade solpaneler är 
nästan 90% mindre än från konventionella kiselbase-
rade solpaneler tillverkade i Kina. 

Pandemin har medfört att Bolaget har fått genom-
föra en rad åtgärder under året för att möjliggöra 
acceptanstester av maskiner på distans. Detta har 
resulterat i färdigställande och skeppning av två 
tidigare orderlagda maskiner. 

Midsummer utses till årets mest innovativa företag 
inom tekniklösningar för solenergi. I utmärkelsen 
’’Most Innovative SolarTech Solutions” (Europe), 
utfärdad av kapitalmarknadspublikationen Capital 
Finance International, motiveras utmärkelsen av 
företagets teknologiska försprång och framtida 
expansionsmöjligheter.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER – DECEMBER 2020 
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Nettoomsättningen för koncernen för det fjärde kvar-
talet 2020 var 5 966 TSEK (28 837 TSEK). Resultat 
per aktie för det fjärde kvartalet var -0,82 SEK före 
såväl som efter utspädning (-0,68 SEK). 

Midsummer får in sin största solpanelsorder någon-
sin. Nära 800 paneler av modellen Midsummer BOLD 
kommer installeras på en industrifastighet i Flen, 
motsvarande ca 158 kW på en yta av 1700 m2.

Midsummer köper en fabrikslokal i södra Italien 
för att starta storskalig tillverkning av solpaneler. 
Regionen där fabriken ligger är rankad etta i Italien för 
elproduktion från solcellsinstallationer. Som ytterlig-
are ett steg i etableringen lämnar Midsummer in en 
ansökan om etableringsstöd till Invitalia, en italiensk 
statlig investeringsorganisation. 

Midsummer genomför en fullt garanterad nyemission 
av Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga 
aktieägare. Företrädesemissionen övertecknas och 

genom denna tillförs Midsummer 253,5 MSK före 
emissionskostnader. Intresset för emissionen var 
stort och Bolaget har stort stöd från befintliga institu-
tioner och nya aktiva ägare. Intresset var också stort 
hos småsparare.

Midsummer stärker närvaron på Iberiska halvön 
i samarbete med den ledande portugisiska lever-
antören av takpappsprodukter, Imperalum. Midsum-
mer kommer tillhandahålla integrerade solpaneler 
till kommersiella kunder i Spanien, Portugal och 
portugisisktalande länder i Afrika.

Midsummer vinner den prestigefyllda upphandlin-
gen av ett forskningssystem, Midsummer-UNO, till 
University of New South Wales, Sydney. Systemet 
ska användas till att utveckla en ny innovativ typ av 
tandemsolcell.  

Midsummer AB (Publ) Nasdaq First North Premier Stockholm, MIDS 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER HELÅRET 2020

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



VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT 

Midsummer levererar en DUO-maskin till Ryssland. 
Detta är den första maskinen som levereras inom 
ramavtalet med Rusnano Group. 

Midsummer tecknar ännu ett samarbetsavtal på den 
spanska marknaden. Tillsammans med Hiansa Panel, 
Spaniens ledande tillverkare av sandwichpaneler, 
erbjuder nu Midsummer kunder inom industri- och 
jordbrukssektorn en sandwichpanel integrerad med 
Midsummers solpanel Midsummer SLIM. Detta 
är Midsummers tredje samarbete på den Iberiska 
halvön på kort tid.
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Januari – December 2020 koncernen i sammandrag med 
nyckeltal 

kr Jan-Dec. 2020 Jan-Dec. 2019 Okt-Dec. 2020 Okt-Dec. 2019 

Nettoomsättning 71 954 271 184 466 724 5 965 847 28 836 957 

EBITDA -50 042 494 9 011 842 -35 203 722 -4 054 104 

Rörelseresultat -74 487 363 -23 096 419 -33 370 294 -16 014 821 

Resultat före skatt -92 301 506 -35 449 128 -38 271 490 -21 083 682 

Resultat efter skatt -92 301 506 -40 291 841 -38 271 490 -21 083 682 

Rörelsemarginal negativt negativt negativt negativt 

EBITDA marginal negativt 4,89% negativt negativt 

Soliditet 49,18% 28,51% 49,18% 28,51% 

Periodens kassaflöde 105 897 240 57 662 445 189 995 143 -29 138 717 

Resultat per aktie 

- före utspädning -2,65 -1,30 -0,82 -0,68 

- efter utspädning -2,65 -1,30 -0,82 -0,68 

Definition och beskrivning av nyckeltalen 
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. 

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. 



Midsummer avslutar 2020 med ett kvartal som präglats av en god orderutveckling av våra solpaneler. 
Vi har under ett utmanande år med stora omställningar lyckats öka vår affär mot både privata och 
kommersiella kunder tack vare attraktiva produkter samt fokuserade insatser. Nuvarande restriktioner 
och nedstängningar påverkar dock delar av Midsummers affär och resultatet för helåret är väntat. 
Tack vare att vi nu utvecklat ett sätt för slutgodkännande av maskiner utan fysisk närvaro har 
Midsummer kunnat sänka avtalstillgångarna under det fjärde kvartalet. Det arbetet kommer att 
fortsätta även under 2021.

Midsummer accelererar den gröna omställningen
Varje dag väljer människor och bolag att bli en del av den gröna omställningen. Midsummer 
erbjuder produkter och produktionssystem som gör detta enklare, snyggare och med mindre 
co₂-avtryck än konkurrerande bolag och teknologier. Vår historia sträcker sig från tillverkning av 
CD-skivor till utveckling av produktionssystem för tunnfilmssolceller och försäljning av integrerade
solcellstak. Midsummers solpaneler är energieffektiva och lämpar sig såväl för stora industritak
med viktbegränsning som för privatbostäder där utseendet är av stor vikt. Vi ser en ständigt växande
marknad där våra produkter har en fördelaktig och unik positionering. Vår ambition sträcker sig bort-
om försäljning av solpaneler, och vi avser sprida Midsummers teknologi genom försäljning av pro-
duktionsutrustning för att verkligt accelerera omställningen till ren energi. Accelerationen sker genom
att allt fler får tillgång till attraktiva, tunna och lätta solpaneler direkt från oss eller genom köpare av
Midsummers tillverkningsutrustning.

Enorm marknadspotential
Marknaden för solpaneler har en enorm potential. Bara den europeiska marknaden har en ackumul-
erad potential på över 73 GW från 2020 till 2023. En stor del av den marknaden blir svår för tradition- 
ella solpaneler att konkurrera om, då många stora kommersiella byggnader i södra Europa är belagda

Kommentar av Sven Lindström, VD
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med viktbegränsningar som gör det omöjligt att installera kiselpaneler med glas och aluminiumram. 
Det senaste årets förändringsarbete och investeringar har varit viktiga för att ta Midsummers sol-
paneler till marknaden. För fortsatt realisering av våra ambitioner har vi förstärkt vår finansiella ställn-
ing genom en övertecknad nyemission om ca 250 Mkr. Viktigt blir expansionen av produktions- 
kapaciteten, som möjliggör tillverkning och försäljning av Midsummers solpaneler på den europeiska 
marknaden. 

Tillverkningsutrustning och forskningssystem för hela världen
Vi bygger marknaden för tunnfilmssolceller med minimala co₂-avtryck tillsammans med våra pro-
duktionssystemskunder. Midsummer fortsätter hantera de negativa effekterna av omvärldsläget och 
under slutet av året tog vi fram en metod för kunder att godkänna systemen för våra maskiner via 
videolänk. Detta resulterade i en leverans till Ryssland under det första kvartalet 2021 och påvisar hur 
Midsummer kontinuerligt arbetar för att stärka upp affären.

Något som gjort oss speciellt stolta i år är resultatet av den prestigefyllda upphandlingen av ett 
forskningssystem till University of New South Wales, Sydney, Australien. UNSW har haft världsrekor-
det i verkningsgrad på solceller under flera decennier och de har nu valt att gå vidare med sin 
forskning på en plattform levererad av Midsummer. Vår teknik har även under det gångna kvartalet 
både vunnit utmärkelse för innovation och möjliggjort deltagande i intressant utvecklingsprojekt 
tillsammans med bland andra Scania. 

Vårt förändringsarbete fortsätter med full kraft och vi fokuserar på att förse marknaden med 
framtidens tunnfilmssolpaneler samt nyckelfärdig tillverkningsutrustning.

Sven Lindström, VD, Midsummer AB
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Redovisning orderingång av solpaneler 
Midsummer har under det fjärde kvartalet fokuserat på uppskalning av produktion och försäljning av 
solpaneler. För att tydligare kommunicera denna uppskalning av produktion och solpanelsförsäljning 
kommer Midsummer att redovisa orderingång per kvartal från och med Q4 2020. Orderingången för 
aktuellt kvartal kommer att jämföras med motsvarande kvartal föregående år. Detta för att ge en 
rättvisande bild i en säsongsbetonad marknad.  

I kommande rapporter jämförs kvartalen för 2021 med motsvarande kvartal 2020. För 2019 redovisas 
dock orderingången per helår. 

Orderingången har under helåret 2020 ökat med 476 procent jämfört med 2019. 

Midsummers orderingång av solpaneler fördelat per kvartal 2020. 

Orderingången per kvartal skiljer sig från redovisad försäljning per kvartal då slutfakturering styrs av 
produktions- och installationstid. Midsummer siktar på att korta tiden mellan order och avslutad 
installation. Idag ligger leveranstiden från order till påbörjad installation på ca 12 veckor, givet att kund 
inte begärt en installation längre fram i tiden. Installationerna tar normalt mellan en och fyra veckor 
beroende på storlek och mängden takarbete. 
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Inom branschen för solceller jämförs priset per Watt installerad effekt kr/W. Under 2019 låg priset i 
snitt på 14.29 kr/W för ett villasystem för Sverige.*  

Midsummer hade under 2020 ett snittpris på 21.65 kr/W. Utöver försäljning av rena solpaneler 
tillhandahåller Midsummer lösningar för kompletta takrenoveringar där solpanelen är integrerad med 
takmaterialet. Dessa lösningar blir prismässigt attraktiva för kund.  

Försäljning sker idag huvudsakligen med egna säljare till såväl privatkunder som företagskunder. 
Installation sker dels med egna installatörer, dels med underentreprenörer. För att påskynda 
uppskalningen av försäljningen byggs ett parallellt nätverk av kontrakterade återförsäljare som 
hanterar försäljning och installation.  

* IEA PVPS National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2019
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Utveckling av resultat och ställning under helåret 2020 samt 
Q4 2020  
Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen för koncernen 2020 var 71 954 TSEK (184 467 TSEK). Nettoomsättningen för 
fjärde kvartalet 2020 var 5 966 TSEK (28 837 TSEK). 

Intäkter från bidrag för koncernen var 1 264 TSEK under 2020 (2 823 TSEK). Bolaget tilldömdes även 
en konfliktersättning på 3 224 TSEK i en skiljedom under det andra kvartalet på grund av en utebliven 
leverans från en underleverantör. Konfliktersättningen redovisas som en del av övriga rörelseintäkter. 

Rörelseresultatet för koncernen för 2020 var -74 487 TSEK (-23 096 TSEK), och för det fjärde kvartalet 
2020 var rörelseresultatet -33 370 TSEK (-16 015 TSEK). Resultatet före skatt slutade på -92 
302 TSEK för 2020 (-35 449 TSEK). För det fjärde kvartalet 2020 var resultatet före skatt -38 271 
TSEK (-21 084 TSEK). 

På grund av att den svenska kronan ytterligare stärktes mot den amerikanska dollarn under det fjärde 
kvartalet gjorde Bolaget en valutaförlust på avtalstillgångarna på -11 114 TSEK. För 2020 var därmed 
den samlade effekten av valutaförluster på -16 154 TSEK. 

Kommentarer till periodens Resultat- och Balansräkning  

Bolagets resultat har påverkats av lägre maskinförsäljning och lägre intäkter från serviceavtal. De 
produktionssystem Midsummer saluför är komplexa med en lång införsäljningsprocess som 
förutsätter fysiska möten både på plats i Bolagets faciliteter samt på plats hos kund. Nuvarande 
pandemi har begränsat möjligheterna att fysiskt närvara i de länder samt regioner där Midsummer 
traditionellt sålt DUO-maskiner. Inga nya DUO-försäljningar skedde under det tredje eller fjärde 
kvartalet 2020 och den UNO som såldes till Australien kommer att intäktsföras först under 2021. 
Detta faktum, tillsammans med att Bolaget byggde på färre maskiner som Bolaget successivt får 
vinstavräkna, innebar ett försämrat resultat under andra halvåret 2020. 

Midsummer vidtar åtgärder för att hantera de negativa effekterna av pandemin och har under det 
fjärde kvartalet fått två maskiner slutgodkända för leverans. Genom att arbeta fram ett 
tillvägagångssätt för acceptanstest av maskiner via videolänk, samt med hjälp av externa experter, 
har Bolaget fått slutgodkännande från kund. 

Kommentar gällande påverkan av COVID-19 

Midsummer har inte erhållit några statliga stöd kopplade till Covid-19 förutom kompensation för höga 
sjuklönekostnader samt nedsättning av sociala avgifter.  

Moderbolaget 

Under 2020 gjorde moderbolaget ett rörelseresultat på -44 986 TSEK (-55 957 TSEK). Under det fjärde 
kvartalet 2020 var rörelseresultatet i moderbolaget -6 172 TSEK (-3 152 TSEK). Nettoomsättningen i 
moderbolaget för 2020 var 71 250 TSEK (90 262 TSEK). Under det fjärde kvartalet var 
nettoomsättningen 24 459 TSEK (53 456 TSEK). I moderbolaget tillämpar vi färdigställandemetoden i 
intäktsföringen och då får vi en intäkt vid nyförsäljning (processen) och en intäkt vid skeppning 
(maskinen), men ingen intäkt däremellan. 
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Kassaflöde och finansiering 
Kassaflödet under 2020 var +105 897 TSEK (+57 662 TSEK). Vid slutet av 2020 var kassan 217 610 
TSEK (111 015 TSEK).  

Under det fjärde kvartalet genomförde Bolaget en företrädesemission om totalt 253 516 TSEK att 
adderas till den riktade nyemission på totalt 30 450 TSEK som Bolaget genomförde under det tredje 
kvartalet 2020. Efter emissionskostnader gav dessa två emissioner ett tillskott i kassan på 247 963 
TSEK.  

Båda emissionerna hade en teckningskurs på 10,50 SEK per Unit, där varje Unit bestod av en ny aktie 
och en vederlagsfri teckningsoption där varje två teckningsoptioner ger rätt att fr o m 1 november 
2021 och t o m 30 november 2021 teckna en ny aktie till en kurs om 15,20 SEK per aktie. I 
företrädesemissionen gav varje sju befintliga aktier rätt att teckna fem Units. 

Syftet med de två emissionerna var att (i) finansiera behovet av en utökad produktionskapacitet 
hänförlig till den förestående europeiska expansionen, (ii) utöka marknads- och 
försäljningsorganisationen, både på huvudkontoret i Järfälla och i Italien, samt (iii) övrigt/löpande 
rörelsekapital.  

Varulagret i koncernen ökade under 2020 från 23 732 TSEK till 26 682 TSEK. 

Avtalstillgångarna minskade under det fjärde kvartalet från 141 485 TSEK till 118 353 TSEK och var 
därmed nästan tillbaka på samma nivå som vid årets början då avtalstillgångarna var 115 145 TSEK. 

Rådande pandemi försvårar avsevärt proceduren för acceptanstest samt installation av Midsummers 
redan sålda DUO-maskiner. Tack vare att Bolaget nu utvecklat ett sätt för slutgodkännande utan 
fysisk närvaro har Midsummer kunnat sänka avtalstillgångar under det fjärde kvartalet. Midsummer 
arbetar med att slutgodkänna fler maskiner genom denna nya metod och Bolagets bedömning är att 
avtalstillgångarna ska fortsätta minska under 2021.  

Investeringar 
De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar under 2020 var för koncernen 29 081 
TSEK (31 293 TSEK). Av dessa var 25 099 TSEK relaterade till den nya fabriken i Italien. 

I moderbolaget var de totala investeringarna under 2020 i materiella anläggningstillgångar 3 982 
TSEK (31 293 TSEK).  
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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 tekniska, finansiella och 
regulatoriska risker. För mer utförlig information kring risker hänvisas till årsredovisningen för 2019. 

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 samt där Midsummer har leverantörer, 
kunder och/eller samarbeten. Risken för fortsatta nedstängningar samt restriktioner är påtaglig. 
Bolaget ser förhoppningsfullt på acceleration av vaccinering och ett återöppnande av gränser.   

Pågående pandemi påverkar Bolagets möjligheter att besöka kunder utanför Sveriges gränser. Då 
Midsummers maskinförsäljning fram till idag har gått på 100% export, innebär det begränsade 
möjligheter att sälja DUO-maskiner så länge som nuvarande nedstängningar och reserestriktioner 
fortgår. Reserestriktionerna påverkar även Bolaget genom att kunder som redan beställt DUO-
maskiner inte har möjlighet att resa till Sverige för att delta i de acceptanstest som Bolaget genomför 
på samtliga DUO-maskiner innan skeppning. För att hantera denna risk kopplad till reserestriktionerna 
har Midsummer tagit fram en process för acceptanstest via videolänk. 

Rörande kunder på den kinesiska marknaden är det idag inte heller möjligt för Midsummer 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 Bolaget har utbildat kunders 
personal i Kina. 

Beroende av insatsvaror och råmaterial 
Midsummer är beroende av ett antal viktiga insatsvaror, tekniska komponenter och råmaterial som är 
avgörande för tillverkning. Inga av de ingående materialen är särskilt sällsynta eller omöjliga att få tag 
på från olika leverantörer eller geografiska regioner. Det kan dock uppstå situationer där leveransen 
av olika material påverkas av politiska beslut, handelsrestriktioner, ökade tullar eller skatter, 
naturkatastrofer eller andra extraordinära situationer. Som en konsekvens därav kan 
produktionsvolymer och leveranstider kunna påverkas eller leveranser och produktion upphöra helt. 
Detta skulle påverka bolagets verksamhet negativt. 

Motsvarande gäller även för moderbolaget. 

Transaktioner med närstående 
Två maskiner från en order som kom in i december 2018 från Sunflare Inc kommer att installeras i 
Sunflares nya fabrik i Kina, när vi och de bedömer att det är möjligt i nuvarande Corona-situation. 
Sunflare ägs av Liang Gao, som också är styrelseledamot i Midsummer.  

Motsvarande gäller även för moderbolaget. 
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Ägarstruktur per den 31 december 2020 
Liang Gao  6 305 450 10,66% 

Philip Gao  6 305 400 10,66% 

Cidro Förvaltning AB  4 363 259 7,37% 

Infologix (BVI) Ltd. 3 042 293 5,14% 

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

Skandia fonder 2 723 639 4,60% 

Nordea Nordic Small Cap 2 653 533 4,48% 

H. Waldéus AB 1 996 188 3,37% 

Länsförsäkringar fonder 1 941 782 3,28% 

Nordnet Pension 1 519 315 2,57% 

Övriga aktieägare (6 015 st) 25 296 553 23,56% 

Totalt antal aktier 59 171 392 100,00% 
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Resultat och övrigt totalresultat för koncernen i 
sammandrag 
kr Not Jan-Dec. 2020 Jan-Dec. 2019 Okt-Dec.2020 Okt-Dec. 2019 

Nettoomsättning 3 71 954 271 184 466 724 5 965 847 28 836 957 

Övriga rörelseintäkter 14 810 799 2 822 590 6 841 440 52 818 

86 765 070 187 289 314 12 807 287 28 889 775 

Aktiverat arbete för egen räkning 23 561 649 13 845 986 6 169 617 3 833 370 

Råvaror och förnödenheter -41 198 703 -107 153 342 -11 141 684 -13 596 516 

Övriga externa kostnader -17 994 702 -18 627 417 -5 732 993 -6 495 243 

Personalkostnader -72 175 126 -65 904 395 -19 224 964 -16 263 696 
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -24 444 869 -32 108 261 1 833 428 -11 960 717 

Övriga rörelsekostnader -29 000 682 -438 303 -18 080 985 -421 794 

Rörelseresultat -74 487 363 -23 096 419 -33 370 294 -16 014 821 

Finansiella intäkter 876 184 1 322 178 156 844 -588 497 

Finansiella kostnader -18 690 327 -13 674 887 -5 058 040 -4 480 364 

Finansnetto -17 814 143 -12 352 709 -4 901 196 -5 068 861 

Resultat före skatt -92 301 506 -35 449 128 -38 271 490 -21 083 682 

Skatt - -4 842 713 - - 

Periodens resultat -92 301 506 -40 291 841 -38 271 490 -21 083 682 

Övrigt totalresultat 

Periodens övriga totalresultat -439 895 - -439 895 - 

Periodens totalresultat -92 741 401 -40 291 841 -38 711 385 -21 083 682 

Periodens resultat hänförligt till: 

- Moderbolagets ägare -92 741 401 -40 291 841 -38 711 385 -21 083 682 

- Innehav utan bestämmande inflytande - - - - 

Resultat per aktie 

- före utspädning (kr) -2,65 -1,30 -0,82 -0,68 

- efter utspädning (kr) -2,65 -1,30 -0,82 -0,68 

Antal utestående aktier  
vid rapportperiodens utgång 

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

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

Genomsnittligt antal utestående aktier 

- före utspädning 34 883 912 30 902 200 46 553 359 30 902 200 

- efter utspädning 34 883 912 30 902 200 46 553 359 30 902 200 
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Rapport över finansiell ställning för koncernen 

kr Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 45 436 038 31 434 111 

Materiella anläggningstillgångar 66 571 114 35 904 153 

Nyttjanderättstillgång 14 882 345 25 203 873 

Långfristiga fordringar 40 000 40 000 

Summa anläggningstillgångar 126 929 498 92 582 137 

Varulager 26 681 756 23 732 372 

Skattefordringar 1 321 863 1 649 885 

Kundfordringar 22 767 544 6 464 039 

Avtalstillgångar 118 352 619 115 145 233 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 478 011 977 248 

Övriga fordringar 6 252 564 89 966 

Likvida medel 217 610 153 111 015 273 

Summa omsättningstillgångar 393 464 511 259 074 016 

Summa tillgångar 520 394 008 351 656 153 

Eget kapital 

Aktiekapital 2 317 865 1 236 088 

Övrigt tillskjutet kapital 404 558 999 157 237 914 

Reserver i eget kapital -439 895 - 

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -150 504 210 -58 202 704 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 255 932 759 100 271 298 

Innehav utan bestämmande inflytande - - 

Summa eget kapital 255 932 759 100 271 298 

Skulder 

Långfristiga räntebärande skulder 209 294 063 213 774 497 

Övriga avsättningar 187 500 1 484 375 

Summa långfristiga skulder 209 481 563 215 258 872 

Kortfristiga räntebärande skulder 6 330 624 8 154 117 

Leverantörsskulder 34 386 523 16 248 829 

Avtalsskulder 2 555 077 6 445 

Skatteskulder 803 417 - 

Övriga skulder 3 542 440 2 153 735 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 361 605 9 562 857 

Summa kortfristiga skulder 54 979 686 36 125 982 

Summa skulder 264 461 249 251 384 854 

Summa eget kapital och skulder 520 394 008 351 656 153 
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  

kr Aktie 
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Reserver i 
eget kapital 

Balanserade 
vinstmedel  

inkl. periodens 
resultat 

Summa 
Innehav utan 

bestämmande 
inflytande 

Totalt eget  
kapital 

Ingående eget kapital 2019-01-01 1 236 088 157 237 914 - -17 910 863 140 563 139 - 140 563 139

Periodens totalresultat 

Periodens resultat -40 291 841 -40 291 841 - -40 291 841

Periodens övriga totalresultat - - - - 

Periodens totalresultat -40 291 841 -40 291 841 - -40 291 841

Utgående eget kapital 2019-12-31 1 236 088 157 237 914 - -58 202 704 100 271 298 - 100 271 298

Ingående eget kapital 2020-01-01 1 236 088 157 237 914 - -58 202 704 100 271 298 - 100 271 298

Periodens totalresultat - - - - - - 

Periodens resultat - - -92 301 506 -92 301 506 -92 301 506

Periodens övriga totalresultat - -439 895 - -439 895 - -439 895

Periodens totalresultat - -439 895 -92 301 506 -92 741 401 - -92 741 401

Nyemission 1 081 777 247 321 085 - 248 402 862 - 248 402 862

Utgående eget kapital 2020-12-31 2 317 865 404 558 999 -439 895 -150 504 210 255 932 759 - 255 932 759
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Rapport över kassaflöden för koncernen 

kr Not Jan-Dec. 
2020 

Jan-Dec. 
2019 

Okt-Dec. 
2020 

Okt-Dec. 
2019 

Den löpande verksamheten 

Resultat före skatt -92 301 506 -35 449 128 -38 271 490 -21 166 084 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 19 725 688 31 375 722 -9 573 578 12 538 280 

Betald inkomstskatt - -287 979 265 402 -85 386 

Ökning (–) / Minskning (+) av varulager -2 949 384 46 686 196 5 461 437 -3 778 155 

Ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar -24 846 230 -109 388 885 24 902 703 -2 083 995 

Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder 20 677 197 -5 813 734 26 812 255 9 471 703 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -79 694 237 -72 877 807 9 596 729 -5 103 638 

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -29 081 398 -31 293 545 -27 393 890 -18 381 293 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -23 918 721 -13 894 761 -6 320 095 -3 851 137 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -53 000 119 -45 188 306 -33 713 985 -22 232 430 

Finansieringsverksamheten 

Aktieemission 247 962 967 - 217 512 967 - 

Upptagna lån - 200 000 000 - - 

Amortering av lån -6 480 094 -9 439 449 -5 913 440 -34 687 

Amortering av leasingskulder1 -2 891 277 -14 831 993 2 512 873 -1 767 962 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 238 591 596 175 728 558 214 112 400 -1 802 649 

Periodens kassaflöde 105 897 240 57 662 445 189 995 143 -29 138 717 

Likvida medel vid periodens början 111 015 273 53 078 543 27 634 914 140 220 112 

Valutakursdifferens i likvida medel 697 641 274 285 -19 904 -66 122 

Likvida medel vid periodens slut 217 610 154 111 015 273 217 610 154 111 015 273 

1) Leasingbetalningarna har varit för höga i tidigare kvartal under året varför det under kvartal 4 uppkommit ett positivt belopp
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Resultaträkning för moderbolaget 

kr Not Jan-Dec. 
2020 

Jan-Dec. 
2019 

Okt-Dec. 
2020 

Okt-Dec. 
2019 

Nettoomsättning 71 249 958 90 262 275 24 458 861 53 456 228 
Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor 
samt pågående arbeten för annans räkning 30 365 422 16 091 898 7 218 618 1 070 628 

Aktiverat arbete för egen räkning 23 561 649 13 845 986 6 169 617 3 833 370 

Övriga rörelseintäkter 8 184 569 2 822 590 664 331 52 818 

133 361 598 123 022 749 38 511 427 58 413 044 

Råvaror och förnödenheter -58 881 709 -60 467 147 -18 734 812 -27 715 007 

Övriga externa kostnader -23 666 026 -29 834 686 -5 787 329 -8 381 557 

Personalkostnader -72 175 126 -65 904 395 -19 224 964 -16 263 696 
Av/nedskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -13 673 004 -22 335 568 3 144 113 -8 783 203 

Övriga rörelsekostnader -9 951 684 -438 303 -4 080 747 -421 794 

Rörelseresultat -44 985 952 -55 957 350 -6 172 313 -3 152 214 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 876 184 1 344 767 158 639 -858 372 

Räntekostnader och liknande resultatposter -18 285 481 -13 439 829 -4 868 159 -4 389 514 

Resultat efter finansiella poster -62 395 250 -68 052 412 -10 881 834 -8 400 100 

Resultat före skatt -62 395 250 -68 052 412 -10 881 834 -8 400 100 

Skatt - -6 725 773 - - 

Periodens resultat -62 395 250 -74 778 185 -10 881 834 -8 400 100 
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Balansräkning för moderbolaget 

kr Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 45 285 476 31 434 111 

Materiella anläggningstillgångar 36 130 027 35 904 153 

Finansiella anläggningstillgångar 

- Andelar i koncernföretag 15 770 895 50 000 

- Andra långfristiga fordringar 40 000 40 000 

Summa finansiella anläggningstillgångar 15 810 895 90 000 

Summa anläggningstillgångar 97 226 398 67 428 264 

Omsättningstillgångar 

Varulager med mera 115 196 831 86 510 466 

Kortfristiga fordringar 

- Kundfordringar 22 767 544 6 464 039 

- Avtalstillgångar 44 161 311 33 912 023 

- Skattefordringar 1 321 863 291 128 

- Övriga fordringar 6 077 038 1 448 723 

- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 611 888 1 750 555 

Summa kortfristiga fordringar 75 939 644 43 866 468 

Kassa och bank 214 649 660 110 965 273 

Summa omsättningstillgångar 405 786 135 241 342 207 

Summa tillgångar 503 012 533 308 770 471 

Balansräkning för moderbolaget i sammandrag fortsätter på nästa sida. 
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Fortsättning Balansräkning för moderbolaget 

kr Not 2020-12-31 2019-12-31 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

- Aktiekapital 2 317 865 1 236 088 

- Fond för utvecklingsutgifter 48 090 699 32 759 870 

Fritt eget kapital 

- Överkursfond 404 558 999 157 237 914 

- Balanserat resultat -148 280 573 -58 171 559 

- Periodens resultat -62 395 250 -74 778 185 

Summa eget kapital 244 291 741 58 284 128 

Avsättningar 

- Övriga avsättningar 187 500 1 484 375 

Summa avsättningar 187 500 1 484 375 

Långfristiga skulder 

- Obligationslån 194 000 000 200 000 000 

- Skulder till kreditinstitut 7 601 358 - 

- Övriga långfristiga skulder - 7 756 129 

Summa långfristiga skulder 201 601 358 207 756 129 

Kortfristiga skulder 

- Förskott från kunder 10 887 059 13 151 862 

- Leverantörsskulder 34 360 867 16 248 829 

- Aktuella skatteskulder 803 417 - 

- Övriga kortfristiga skulder 3 518 987 2 282 291 

- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 361 605 9 562 857 

Summa kortfristiga skulder 56 931 934 41 245 839 

Summa eget kapital och skulder 503 012 533 308 770 471 
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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 de kontrakt som 
Koncernen ingått fram till och med 2018 har Koncernen gjort bedömningen att kontrakten inte 
uppfyller kraven för att prestationsåtagandena uppfylls över tid, utan vid en viss tidpunkt. I kontrakt 
som skrivits med kunder under 2019 och 2020 görs bedömningen att vissa av dessa kontrakt 
uppfyller kraven, 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. 

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.  
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Intäktsströmmar 
Koncernen generar intäkter främst från försäljning av maskinutrustning för solcellstillverkning, 
process för solcellstillverkning, service av maskinutrustning och byggnadsintegrerade solpaneler. För 
närvarande erhåller koncernen till största delen sina intäkter från försäljning av maskinutrustning för 
solcellstillverkning och process för solcellstillverkning varför endast intäkter från dessa presenteras.  

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

Maskinutrustning för 
solcellstillverkning och process 

för solcellstillverkning 
Övrigt Summa 

Produkt-/tjänsteområde Jan-Dec 2020 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2020 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2020 Jan-Dec 2019 

Maskinutrustning för 
solcellstillverkning 22 620 330 114 685 417 - - 22 620 330 114 685 417 

Process för solcellstillverkning 31 873 458 47 549 100 - - 31 873 458 47 549 100 

Övrigt 6 203 005 16 565 658  11 257 478 5 666 549 17 460 483  22 232 207 

Summa 60 696 794 178 800 175 11 257 478    5 666 549 71 954 271 184 466 724 

Den övriga försäljningen inom ”Maskinutrustning för solcellstillverkning och process för 
solcellstillverkning” (6 203 005 SEK) härrör från försäljning av service, support och reservdelar. Den 
övriga försäljningen som inte ingår i ”Maskinutrustning för solcellstillverkning och process för 
solcellstillverkning” härrör till allra största del (10 693 728 SEK) från försäljning av solpaneler och 
solcellstak.  

Geografiska områden 

Koncernen 
kr Jan-Dec 2020 Jan-Dec 2019 

Sverige 9 938 567 2 743 780 

Kina/ Hongkong 36 141 266 153 737 216 

EU 2 868 254 27 842 645 

Ryssland 22 994 434 - 

Övrigt 11 750 143 083 

Summa 71 954 271 184 466 724 

Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder efter det land kunden har sin hemvist. 

Koncernens anläggningstillgångar är i sin helhet lokaliserade till Sverige.  

Information om större kunder 
Försäljningen till Ryssland härrör från Midsummers försäljning inom ramavtalet med Rusnano Group. 
Den största delen av försäljningen i Kina går genom Midsummers distributör i Hongkong, United Goal 
Development Ltd. 
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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 
• Årsredovisning 2020 – 15 april 2021

• Delårsrapport första kvartalet 2021 – 17 maj 2021

• 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 26 februari 2020 

Jan Lombach   Eva Kristensson     Liang Gao 

Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 

Philip Gao  Sven Lindström 

Styrelseledamot Verkställande Direktör / Styrelseledamot 

Granskning 
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. 


	Januari – December 2020 koncernen i sammandrag med nyckeltal
	Definition och beskrivning av nyckeltalen
	Redovisning orderingång av solpaneler
	Utveckling av resultat och ställning under helåret 2020 samt Q4 2020
	Omsättning och resultat
	Kassaflöde och finansiering
	Investeringar
	Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
	Ägarstruktur per den 31 december 2020
	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
	Information om större kunder
	Not 4 Verkligt värde för finansiella instrument
	Kommande rapporteringstillfällen
	Intygande
	Underskrifter/avgivande av rapporten



