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Delårsrapport för andra kvartalet 2019 

Midsummer AB (Publ) Nasdaq First North Stockholm, MIDS  
Viktiga händelser april – juni 2019 

• Midsummer lanserade en ny solpanel exklusivt för Sveriges populäraste takpanna 
Palema från Benders. Den nya solpanelen kan monteras på befintliga och nya 
Benderstak. Solpanelen tillverkas av Midsummer i Järfälla och kommer att säljas av 
Benders. 

• Midsummer lanserade Midsummer Solar Roofs på den nordiska marknaden. Den nya 
modellen solcellstak är smalare, mer estetiskt tilltalande och med högre installerad 
effekt per kvadratmeter än tidigare produkter. Det går även att koppla samman paneler, 
så att Midsummer kan leverera sitt plåttak med integrerade solpaneler i längder upp till 
12 meter. 

• Midsummer emitterade sin första gröna obligation. Den gröna obligationen om 200 
MSEK har en löptid om fyra år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,5% 
och emitterades under ett ramverk om 500 MSEK. Den gröna obligationen avses 
noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List i augusti 2019. 

• Sustainalytics, en oberoende global aktör inom ESG-rating, gav Midsummer ett betyg i 
den övre kvartilen i den ESG-utvärdering som de gjorde i samband med att Midsummer 
emitterade sin gröna obligation. 

• Eva Kristensson, kommunikationsdirektör på Sodexo, valdes in som ny styrelsemedlem 
i Midsummer på den ordinarie bolagsstämman den 28 maj. 

• Till denna Q2-rapport har Midsummer ändrat redovisningsprinciper från K3 till IFRS, 
vilket gör att principen för intäktsföring skiljer sig jämfört med tidigare finansiella 
rapporter. Under not 5 beskrivs denna förändring i mer detalj och en brygga där tidigare 
finansiella rapporter räknats om till IFRS och RFR 2 kan hittas i denna not.  
 

Viktiga händelser efter periodens utgång 
• En ny fabrik invigd i Kina, där den första DUO-maskinen installerades på rekordtid. 

Fabriken är designad för 8 DUO-maskiner. 
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Januari – juni 2019 koncernen i sammandrag med nyckeltal 
 2019 2019 

Al la  belopp i  SEK  jan- jun  apr- jun 
Nettoomsät tn ing  133 356 024 106 472 521 
EBITDA 23 836 014  9 776 015  
Röre lseresul ta t  10 983 860  2 914 252  
Resul ta t  fö re skat t  7  347 641  -1 502 779  
Resul ta t  e f te r  skat t  6  025 818  -1 232 432  
Avkastn ing på genomsni t t l ig t  
to ta l t  kap i ta l  

2 ,02% -0,41% 

Avkastn ing på genomsni t t l ig t  
eget  kapi ta l  

4 ,20% -0,84% 

Röre lsemarg ina l  8 ,24% 2,74% 
EBITDA marg ina l  17,87% 9,18% 
   
Sol id i te t  38,20% 38,20% 
   
Röre lsens kassaf löde  139 330 798  149 770 007  
Resul ta t  per  ak t ie  0 ,19  -0 ,04  

Koncernen bildades den 27 december 2018, så inga jämförande siffror för 2018 existerar. 

Definition av nyckeltalen 
EBITDA 
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 
 
Avkastning på genomsnittligt totalt kapital    
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt totalt kapital 
 
Avkastning på genomsnittligt eget kapital 
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat / Nettoomsättning 
 
EBITDA-marginal 
EBITDA / Nettoomsättning 
 
Soliditet 
Eget kapital i relation till balansomslutningen 
 
Resultat per aktie 
Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier 
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VDs kommentarer 
Ett händelserikt kvartal med nya produkter 
Under kvartalet lanserade vi ett nytt samarbete med Benders och vår nya vågiga solpanel för 
de flesta av Sveriges hus med takpannor. Den har tagits emot väl och vi och vår partner har 
tagit emot många förfrågningar inför leveransstart nu till hösten. Vi är helt övertygade om att ett 
lättinstallerat, välintegrerat och estetiskt tilltalande tak kommer att få fler att välja solenergi. 
Sveriges snyggaste integrerade solcellstak har kompletterats med en produkt för Sveriges 
vanligaste takmaterial. 
 
Vi lanserade också vårt nya plåttak med integrerade solceller i en smalare variant, mer 
anpassad för solceller. Detta ger en högre energidensitet alltså mer watt per kvadratmeter, 
samtidigt som det ger oss möjlighet att skarva modulerna för att på så sätt täcka en större del 
av taket med solpaneler samtidigt som skarven är väl skyddad för snö och is. Sveriges 
snyggaste integrerade solcellstak har blivit ännu bättre. 
Vi har under kvartalet påbörjat installationer av DUO-maskiner i en ny fabrik i Kina. 
 
Sunflare 
Midsummers största kund, Sunflare, har erhållit HAZLOC certifiering för sina solpaneler. Detta 
innebär att de kan installeras i industriella miljöer där det finns stor brand- eller explosionsrisk 
(HAZardous LOCations). Detta öppnar för nya intressanta möjligheter. Vidare har Sunflare 
erhållit sin första order från en hustillverkare som planerar att förmontera solpaneler på de 
färdiga hus de levererar. En möjlighet som våra lätta flexibla paneler öppnar. 
 
Sunflare’s nya LiteMount 60 panel som är speciellt designad för att kunna appliceras på alla 
typer av plåttak är i slutstegen av certifiering. Det finns över 2900 miljarder m2 plåttak i världen 
varav minst 10 % inte klarar vikten av konventionella solpaneler. Om 2 % av dessa svaga tak 
förses med solceller kommer det varje år de kommande 10 åren behövas 50 GW solpaneler 
endast för denna marknad. 
 
Gröna obligationen ger nya möjligheter 
Med den gröna obligationen på plats har vi fortsatt vår expansion i Järfälla. 
Produktionskapaciteten byggs ut och under sommaren har vi tagit emot ny utrustning för att 
ytterligare höja vår produktionskapacitet. Vi har under sommaren slutfört nya rekryteringar för 
att förstärka vårt team på sälj- och marknadsföringssidan samtidigt som våra medarbetare ökar 
produktionskapaciteten. 
 
Vi förhandlar om flera större projekt i Asien där vår gröna obligation spelar en nyckelroll i 
möjligheten att kunna slutföra dessa affärer till bra villkor.  
 
Med noteringen av den gröna obligationen på en reglerad marknad (Nasdaq Sustainable debt) 
inom kort kommer vi att följa ett nytt regelverk beträffande redovisning (IFRS) och rapportering. 
Q2 resultatet redovisas alltså enligt dessa nya regler och nya siffror för jämförelse har även 
tagits fram för helår 2017 samt 2018 och godkänts av Midsummers revisor. De nya 
redovisningsreglerna påverkar framförallt intäktsföring och leasingkostnader.  
 
I samband med utgivandet av den gröna obligationen har Midsummer förutom en granskning 
av vårt gröna ramverk erhållit en riskanalys med avseende på företagets Miljö- 
samhälle/sociala och bolags-styrning av Sustainalytics (på engelska ESG: Environment, Social 
and Governance). Vi fick då ett kvitto på att vårt arbete med att ta fram de mest energieffektiva 
produktionsprocesserna för solceller lönar sig och Midsummer fick även ett väldigt bra betyg 
när det gäller våra medarbetares arbetsmiljö och säkerhet. Vi kommer under hösten än mer 
fokusera vår marknadsföring på att Midsummers solceller är i en klass för sig när det gäller 
hållbara och energisnåla produktionsprocesser, ett budskap som vi tror kommer att få allt större 
betydelse för framtida investeringar i grön energi. Att välja solceller med ett minimalt 
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koldioxidavtryck, tillverkade i Sverige med 100 % förnyelsebar energi, bl.a. från våra egna 
solceller är ett självklart val och kanske ett måste för att Sverige skall uppnå uppsatta mål.  
 
Mot framtiden med en stark organisation 
Med nya kompetenta och motiverade medarbetare har vi stärkt organisationen och med stärkta 
finanser ligger Midsummer otroligt väl positionerade för att klara av kommande ordrar på både 
solpaneler och maskiner. Vi är helt övertygade om att vi ligger rätt positionerade inför den 
ökade satsning på grön energi som både företag, myndigheter och regeringar planerar inför.  
 
Sven Lindström, VD Midsummer AB 
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Utveckling av resultat och ställning under det första halvåret och Q2 2019  
Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen för koncernen för det första halvåret 2019 blev 133 356 TSEK (106 473 
TSEK för Q2, 2019). Huvuddelen av dessa intäkter härrör från färdigställande av DUO-
maskiner till den nya fabriken i Kina som invigdes under sommaren.  
 
Till denna Q2-rapport har Midsummer ändrat redovisningsprinciper från K3 till IFRS, vilket gör 
att principen för intäktsföring skiljer sig jämfört med tidigare finansiella rapporter. Intäkt 
värderas utifrån den ersättning som specificeras i avtalet med kunden. Koncernen redovisar 
intäkten när kontroll över en vara eller tjänst överförs till kunden. Tidpunkten för överföring av 
kontroll kan vara vid en viss tidpunkt eller över tid. Under not 5 beskrivs denna förändring i mer 
detalj och en brygga där tidigare årsredovisningar räknats om till IFRS och RFR 2 kan hittas i 
denna not.  
 
Intäkter från bidrag för koncernen var 2 139 TSEK, varav 1 424 TSEK härrör från EU-projekt 
och 715 TSEK från svenska statliga forskningsprojekt. 
 
Rörelseresultatet för koncernen det första halvåret 2019 blev 10 984 TSEK, och resultatet före 
skatt hamnade på 7 347 TSEK. 
 
Midsummer har valt att använda Completed contract method som intäktsredovisningsprincip i 
RFR2 för moderbolaget. Det innebär att vi senarelägger intäkterna i den redovisningen till 
tidpunkten när arbetena med DUO maskinerna i princip är fullgjorda. För första halvåret 
innebar detta att moderbolaget gjorde ett rörelseresultat på -24 736 TSEK (14 049 TSEK), och 
motsvarande siffra för andra kvartalet 2019 var -30 779 TSEK (1 347 TSEK). Anledningen till 
det svaga resultatet under andra kvartalet och första halvåret i moderbolaget är att med den 
intäktsredovisningsprincip som tillämpas kommer intäkterna endast i samband med fullgörande 
av hela kontrakt, något sådant fullgörande skedde inte under andra kvartalet.   
 
Kassaflöde och finansiering 
Den 25 april 2019 emitterade Midsummer sin första gröna obligation. Den gröna obligationen 
om 200 MSEK har en löptid om fyra år, löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,5% och 
emitteras under ett ramverk om 500 MSEK. Den gröna obligationen avses att noteras på 
Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List i augusti 2019. 
Utgivandet av obligationen har inte bara möjliggjort för bolaget att göra nya investeringar, utan 
bolaget fortsätter även att betala av gamla lån. I juni slutbetalades ett företagslån från Almi som 
ursprungligen var på 10 miljoner kronor och togs 2015, och Midsummer är även i diskussioner 
med Energimyndigheten och diskuterar en slutbetalning av det villkorslån på 8 miljoner kronor 
som togs hos myndigheten 2008. 
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Investeringar  
Betydande investeringar har gjorts i Midsummers maskinpark under första halvåret och 
ytterligare kostnader kommer att tillkomma och som kommer att belasta andra halvåret 2019. 
Produktionsutrustningen till Midsummers produktionslina för tillverkning av flexibla solpaneler 
(främst de nya produkterna Midsummer Solar Roofs och den integrerade solpaneler till 
Benders Palema-takpannor) har levererats kontinuerligt under våren och sommaren och de 
sista maskinerna har kommit nu under augusti. Det totala investeringskostnaderna relaterade 
till den nya produktionslinan var under första halvåret 8 762 TSEK. De totala investeringarna i 
materiella anläggningstillgångar var 10 386 TSEK under samma tid. 
Motsvarande gäller även för moderbolaget. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
Midsummer verkar på en global marknad med ett flertal aktörer med olika teknologier. 
Midsummer har en konkurrenskraftig produkt men det finns en risk att marknaden föredrar 
teknologier från Midsummers konkurrenter. Kortsiktigt skulle detta kunna leda till senarelagda 
ordrar vilket skulle påverka Midsummer negativt. 
Midsummers marknad kännetecknas av konstant teknologisk utveckling. Denna utveckling sker 
ofta under sekretess i företag och det är svårt att förutse vilka produkter som kan komma att 
lanseras. Även om marknaden är stor och global skulle nylanserade revolutionerande 
produkter kunna försena Midsummers kunders ordrar och därigenom påverka Midsummer 
negativt.  
Motsvarande gäller även för moderbolaget. 

Transaktioner med närstående  
Under 2019 färdigställer koncernen två maskiner från en order som kom in i december 2018 
från Sunflare Inc. Sunflare ägs av Liang Gao, som också är styrelseledamot i Midsummer.  
Motsvarande gäller även för moderbolaget. 
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Ägarstruktur per den 30 juni 2019 
      

Liang Gao 6 305 450 aktier 20,40% 
Philip Gao 6 305 400 aktier 20,40% 
Infologix (BVI) Ltd. 2 947 053 aktier 9,54% 
Jan Lombach, privat och via bolag 1 754 900 aktier 5,68% 

Sven Lindström 1 537 345 aktier 4,97% 
Alf Linder 1 463 900 aktier 4,74% 
Skandia fonder 1 050 000 aktier 3,40% 
Eric Jaremalm 987 732 aktier 3,20% 
Göran Lombäck    800 284 aktier 2,59% 
Nordea Småbolag Norden 466 275 aktier 1,51% 
Blue AB 436 400 aktier 1,41% 
Alex Witt 319 600 aktier 1,03% 
Övriga aktieägare (3 649 st) 6 527 861 aktier 21,12% 
Totalt antal aktier 30 902 200 aktier 100% 
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag  
kr Not Apr–juni 2019 Jan–juni 2019 

Kvarvarande verksamheter    
Nettoomsättning 3 106 472 521 133 356 024 
Aktiverat arbete för egen räkning  3 373 291 6 873 170 
Övriga rörelseintäkter  664 301 2 139 116 
  110 510 113 142 368 310 

Råvaror och förnödenheter  -80 888 010 -82 423 648 
Övriga externa kostnader  -3 461 412 -6 065 247 
Personalkostnader  -16 368 974 - 29 992 811 
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 -6 861 762 -12 852 154 

Övriga rörelsekostnader  -15 703 -50 590 
Rörelseresultat  2 914 252 10 983 860 

Finansiella intäkter  0 1 100 523 
Finansiella kostnader  -4 417 031 -4 736 742 
Finansnetto  -4 417 031 -3 636 219 
Resultat före skatt  -1 502 779 7 347 641 

Skatt  270 346 -1 321 823 

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter   -1 232 432 6 025 818 
 

Övrigt totalresultat 

   

Periodens övrigt totalresultat  - - 
Periodens totalresultat  -1 232 432 6 025 818 
Periodens resultat hänförligt till:    

Resultat per aktie    
– före utspädning (kr)  -0,04 0,19 
– efter utspädning (kr)  -0,04 0,19 
Antalet utestående aktier vid rapportperiodens 
utgång 

   

– före utspädning  30 902 200 30 902 200 
– efter utspädning  30 902 200 30 902 200 
Genomsnittligt antal utestående aktier    
– före utspädning  30 902 200 30 902 200 
– efter utspädning  30 902 200 30 902 200 
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Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag  
Tkr Not 30 juni 2019 31 dec 2018 
Tillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar  32 033 261 31 229 460 
Materiella anläggningstillgångar  19 571 359 13 256 066 
Nyttjanderättstillgång  21 901 489 24 103 071 
Uppskjutna skattefordringar  3 695 064 4 842 713 
Långfristiga fordringar  40 000 40 000 
Summa anläggningstillgångar  77 241 173 73 471 310 
Varulager  11 211 918 70 418 568 
Skattefordringar  120 356 177 323 
Kundfordringar  8 153 787 7 837 892 
Avtalstillgångar  92 847 121 4 778 145 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  73 595 409 257 
Övriga fordringar  2 326 462 1 562 501 
Likvida medel  191 811 983 53 078 543 
Summa omsättningstillgångar  306 545 222 138 262 229 
Summa tillgångar  383 786 395 211 733 538 
 
Eget kapital 

   

Aktiekapital  1 236 088 1 236 088 
Övrigt tillskjutet kapital  157 237 914 157 237 914 
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat  -11 885 044 -17 910 863 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  146 588 958 140 563 139 
Innehav utan bestämmande inflytande  - - 
Summa eget kapital  146 588 958 140 563 139 

Skulder    

Långfristiga räntebärande skulder  212 440 980 20 291 097 
Övriga avsättningar  1 265 625 1 921 875 
Summa långfristiga skulder  213 706 605 22 212 972 
    
Kortfristiga räntebärande skulder  3 300 334 14 725 657 
Leverantörsskulder  11 627 060 8 733 506 
Avtalsskulder  6 445 19 422 975 
Övriga skulder  2 518 629 1 868 833 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  6 038 365 4 206 456 
Summa kortfristiga skulder  23 490 832 48 957 426 
Summa skulder  237 197 438 71 170 398 
Summa eget kapital och skulder  383 786 395 211 733 538 

    

    
  

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 

kr Aktiekapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital 

Balanserade vinst-
medel inkl period-

ens resultat Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande Totalt eget kapital 

Ingående eget kapital 2018-12-27 
enligt K3 

1 236 088 157 237 914 4 601 492  163 075 494- - 163 075 494 

Justering för övergång till IFRS    -22 512 356 -22 512 356  -22 512 356 

Utgående eget kapital 2018-12-31 
enligt IFRS 

1 236 088 157 237 914 -17 910 863 140 563 139 - 140 563 139 

       

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   6 025 818 6 025 818 - 6 025 818 
Periodens övrigt totalresultat   - - - - 
Periodens totalresultat   6 025 818 6 025 818 - 6 025 818 

Utgående eget kapital 2019-06-30 1 236 088 157 237 914 -11 885 044 146 588 958 - 146 588 958 



11 
 

 

Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag 

kr Not Apr–juni 2019 Jan-juni 2019 

Den löpande verksamheten    
Resultat före skatt  -1 502 779 7 347 641 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  7 108 174 11 986 863 
Betald inkomstskatt  88 788 -117 207 
  5 694 183 19 217 297 

Ökning (–)/Minskning (+) av varulager  67 704 715 59 206 650 
Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -84 706 317 -88 741 980 
Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder  -11 866 095 -14 089 609 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -26 546 805 -24 407 642 

Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -7 395 373 -10 386 127 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -3 395 379 -6 904 178 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 790 752 -17 290 305 

Finansieringsverksamheten    
Upptagna lån  200 000 000 200 000 000 
Amortering av lån  -16 265 727 -18 971 255 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  183 734 273 181 028 745 

Periodens kassaflöde  149 770 007 139 330 798 
Likvida medel vid periodens början  42 639 335 53 078 543 
Valutakursdifferens i likvida medel  -597 360 -597 360 
Likvida medel vid periodens slut  191 811 983 191 811 983 
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Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 
Tkr Not Apr–juni 2019 Apr–juni 2018 Jan–juni 2019 Jan–juni 2018 
Nettoomsättning  2 144 860 44 043 011 29 028 363 81 261 638 
Förändring av varor under tillverkning, färdiga 
varor samt pågående arbeten för annans 
räkning 

 7 055 153 4 220 902 11 846 297 19 191 224 

Aktiverat arbete för egen räkning  3 373 291 6 312 629 6 873 170 10 401 187 
Övriga rörelseintäkter  664 301 1 230 963 2 139 116 2 732 163 
  13 237 604 55 807 505 49 886 945 113 586 212 

Råvaror och förnödenheter  -15 292 179 -25 979 690 -21 618 961 -50 930 481 
Övriga externa kostnader  -7 690 415 -9 288 041 -14 413 794 -17 031 442 
Personalkostnader  -16 368 974 -15 373 790 -29 992 811 -24 979 135 
Av/nedskrivningar av materiella och 
immaterialla anläggningstillgångar 

 -4 649 258 -3 819 475 -8 547 155 -6 596 650 

Övriga rörelsekostnader  -15 703 - -50 590 - 
Rörelseresultat   -30 778 924 1 346 510 -24 736 365 14 048 505 

Resultat från finansiella poster:      
Ränteintäkter och liknande resultatposter   - 2 241 390 1 100 523 3 197 952 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -4 690 855 -340 193 -4 641 061 -703 733 
Resultat efter finansiella poster  -35 469 780 3 247 708 -28 276 903 16 542 723 

Resultat före skatt  -35 469 780 3 247 708 -28 276 903 16 542 723 

Skatt  5 896 629 1 195 898 4 602 648 826 104 
Periodens resultat  -29 573 150 4 443 606 -23 674 255 17 368 827 
  

 

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget i sammandrag 
Tkr Not Apr–juni 2019 Apr–juni 2018 Jan–juni 2019 Jan–juni 2018 

Periodens resultat  -29 573 150 4 443 606 -23 674 255 17 368 827 
Övrigt totalresultat  - - - - 
Periodens totalresultat  -29 573 150 4 443 606 -23 674 255 17 368 827 
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 
Tkr Not 30 juni 2019 30 juni 2018 

Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar  32 033 261 27 361 252 
Materiella anläggningstillgångar  19 571 359 12 325 456 
Finansiella anläggningstillgångar    
– Andelar i koncernföretag   50 000 - 
– Andra långfristiga fordringar  40 000 40 000 
– Uppskjuten skattefordran  11 502 398 2 908 150 
Summa finansiella anläggningstillgångar  11 592 398 2 948 150 

Summa anläggningstillgångar  63 197 018 42 634 859 

Omsättningstillgångar    
Varulager med mera  83 862 901 71 006 532 
Kortfristiga fordringar    
– Kundfordringar  8 153 787 4 789 105 
– Avtalstillgångar  7 942 435 - 
– Skattefordringar  120 356 101 211 
– Fordringar för tecknat med ej inbetalt aktiekapital  - 100 035 000 
– Övriga fordringar  2 326 462 3 876 894 
– Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  822 605 753 999 
Summa kortfristiga fordringar  19 365 646 109 556 209 

Kassa och bank  191 761 983 32 741 050 
Summa omsättningstillgångar  294 990 531 213 303 792 

Summa tillgångar  358 187 549 255 938 650 

Eget kapital och skulder    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
– Aktiekapital  1 236 088 989 088 
– Nyemission under registrering  - 247 000 
– Fond för utvecklingsutgifter  30 532 167 21 302 546 
Fritt eget kapital    
– Nyemission under registrering  - 99 788 000 
– Överkursfond  157 237 914 57 449 914 
– Balanserat resultat  -55 943 855 -57 062 994 
– Periodens resultat  -23 673 236 17 368 827 
Summa eget kapital   109 389 078 140 082 381 

Avsättningar    
– Övriga avsättningar  1 265 625 1 272 652 
Summa avsättningar  1 265 625 1 272 652 

Långfristiga skulder    
– Obligationslån  200 000 000 - 
– Skulder till kreditinstitut  7 919 372 26 485 423 
Summa långfristiga skulder  207 919 372 26 485 423 

Kortfristiga skulder    
– Förskott från kunder  19 429 419 57 380 568 
– Leverantörsskulder  11 627 060 24 048 077 
– Övriga skulder  2 518 629 1 687 157 
– Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  6 038 365 4 982 392 
Summa kortfristiga skulder  39 613 473 88 098 193 

Summa eget kapital och skulder   358 187 549 255 938 650 
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Not 1 Redovisningsprinciper  
Överensstämmelse med normgivning och lag 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de 
antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. 
 
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges 
nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.  
 
Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden.  
 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för 
moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i 
svenska kronor.  
 
Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
 
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar 
redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den 
period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och 
framtida perioder.  
 
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande 
inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga 
justeringar i det påföljande årets finansiella rapporter beskrivs närmare i not 2. 
 
Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper 
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare beskrivs, 
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. 
Koncernens redovisningsprinciper har vidare konsekvent tillämpats av koncernens företag. 
 
Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas 
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte 
förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. De nya och ändrade IFRS med 
framtida tillämpning förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt på företagets finansiella 
rapporter. 
 
Klassificering m.m. 
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
efter mer än tolv månader räknat från balansdagen medan omsättningstillgångar i allt väsentligt 
består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från 
balansdagen. Långfristiga skulder utgörs i allt väsentligt av belopp som Midsummer AB per 
rapportperiodens slut har en ovillkorad rätt att välja att betala längre bort i tiden än tolv 
månader efter rapportperiodens slut. Har Midsummer AB inte en sådan rätt per 
rapportperiodens slut – eller innehas skuld för handel eller förväntas skuld regleras inom den 
normala verksamhetscykeln – redovisas skuldbeloppet som kortfristig skuld. 
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Rörelsesegmentrapportering 
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan 
generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information 
tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste verkställande 
beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till 
rörelsesegmentet. Se not 3 för ytterligare beskrivning av indelningen och presentationen av 
rörelsesegment. 
 
Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv 
Dotterföretag 
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Midsummer AB. 
Bestämmande inflytande föreligger om Midsummer AB har inflytande över investeringsobjektet, 
är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt 
inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om ett 
bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de 
facto control föreligger. 
 
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett 
dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar 
dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga 
värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt 
eventuella innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av 
transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller 
skuldinstrument, som uppkommer redovisas direkt i årets resultat. 
 
Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och 
verkligt värde på tidigare ägd andel (vid stegvisa förvärv) överstiger det verkliga värdet av 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som 
goodwill. När skillnaden är negativ, s k förvärv till lågt pris redovisas denna direkt i årets 
resultat. 
 
Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar inte betalningar som avser reglering av 
tidigare affärsförbindelser. Denna typ av regleringar redovisas vanligtvis i resultatet. 
 
Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. I de fall den 
villkorade köpeskillingen är klassificerad som egetkapitalinstrument, görs ingen omvärdering 
och reglering görs inom eget kapital. För övriga villkorade köpeskillingar omvärderas dessa vid 
varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat. 
 
I de fall förvärvet inte avser 100 % av dotterföretaget uppkommer innehav utan bestämmande 
inflytande. Det finns två alternativ att redovisa innehav utan bestämmande inflytande. Dessa 
två alternativ är att redovisa innehav utan bestämmande inflytandes andel av proportionella 
nettotillgångar alternativt att innehav utan bestämmande inflytande redovisas till verkligt värde, 
vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill. Valet mellan de 
olika alternativen att redovisa innehav utan bestämmande inflytande kan göras förvärv för 
förvärv.  
 
Vid förvärv som sker i steg fastställs goodwillen den dag då bestämmande inflytande 
uppkommer. Tidigare innehav värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i 
årets resultat. 
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Kvarvarande innehav värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i årets 
resultat när avyttringar leder till att bestämmande inflytande upphör. 
 
Transaktioner som elimineras vid konsolidering 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller 
förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i 
sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.  
 
Utländsk valuta 
 
Transaktioner i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som 
föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer 
bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om 
till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. 
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. Icke-monetära 
tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs 
vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden 
omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till 
verkligt värde. 
 
  
Intäkter 
Prestationsåtaganden och intäktsredovisningsprinciper 
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.  
 
För prestationsåtagandet Processen så anses kontroll ha övergått till kunden vid en viss 
tidpunkt, vilket är när kunden får tillgång till processen och kan dra nytta utav den, exempelvis 
kan börja förhandla med relevanta leverantörer för insatsvaror till maskinutrustningen etc. För 
prestationsåtagandet Maskinutrustning för solcellstillverkning anses kontroll ha övergått till 
kunden vid en viss tidpunkt, vilket anses vara när utrustningen är levererad och accepterad av 
kunden, förutom för kontrakt där Midsummer AB har rätt till nedlagda kostnader plus en rimlig 
vinstmarginal om kunden skulle säga upp avtalet av andra skäl än företagets underlåtenhet att 
utföra vad som utlovats. I dessa fall överförs kontrollen över tid utifrån en färdigställandegrad 
som baseras på bokförda kostnader i förhållande till beräknade totala projektkostnader. 
 
Betalning för prestationsåtagandena Processen och Maskinutrustning för solcellstillverkning 
sker vid vissa milestones och slutfakturering sker när Maskinutrustningen för solcellstillverkning 
är installerad och accepterad av kunden. Ofakturerade belopp redovisas som Avtalstillgångar 
och förfakturerade belopp som Avtalssskulder. Fakturor förfaller vanligtvis inom 30-60 dagar.  
 
För efterföljande service och processupport anses kontroll övergå kontinuerligt till kunden. 
Fakturering sker månadsvis och förfaller vanligtvis inom 30-60 dagar.  
 
För solceller anses kontroll övergå till kunden vid leveranstidpunkten från fabriken och 
fakturering sker i samband med detta. Fakturor förfaller vanligtvis inom 30 dagar.  
 
 (iv) Statliga stöd 
Statliga bidrag redovisas i rapport över finansiell ställning som upplupen intäkt när det 
föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att koncernen kommer att 
uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag periodiseras systematiskt i årets 
resultat på samma sätt och över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att 
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kompensera för. Statliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i rapport över finansiell 
ställning som en reduktion av tillgångens redovisade värde. 
 
Leasing 
När ett avtal ingås bedömer koncernen om avtalet är, eller innehåller, ett leasingavtal. Ett avtal 
är, eller innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period 
bestämma över användningen av en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning. 
 
Leasetagare 
Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld vid leasingavtalets 
inledningsdatum. Nyttjanderättstillgången värderas initialt till anskaffningsvärde, vilket består av 
leasingskuldens ursprungliga värde med tillägg för leasingavgifter som betalats vid eller före 
inledningsdatumet plus eventuella initiala direkta utgifter. Nyttjanderättstillgången skrivs 
därefter av linjärt från inlednings-datumet till det tidigare av slutet av den tillgångens 
nyttjandeperiod och leasingperiodens slut.  
Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av de framtida leasingavgifter som inte har betalts 
vid inledningsdatumet. Leasingavgifterna diskonteras med leasingavtalets implicita ränta. Om 
denna räntesats inte lätt kan fastställas används koncerns marginella upplåningsränta.  
Leasingskulden värderas till upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden. 
Leasingskulden omvärderas om de framtida leasingavgifterna förändras till följd bland annat av 
ändringar i ett index eller ett pris (“rate”). När leasingskulden omvärderas på detta sätt görs en 
motsvarande justering av nyttjanderättstillgångens redovisade värde.  

Korttidsleasingavtal och leasar av lågt värde 

Koncernen har valt att inte redovisa nyttjanderättstillgångar och leasingskulder för leasingavtal 
som har en leasingperiod på 12 månader eller mindre eller underliggande tillgångar av lågt 
värde. Leasingavgifter för dessa leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden.  

 
Finansiella intäkter och kostnader 
 Koncernens finansiella intäkter och kostnader inkluderar: 
– ränteintäkter, 
– räntekostnader, 
– valutakursvinster/-förluster på finansiella tillgångar och finansiella skulder 
Ränteintäkter eller räntekostnader redovisas enligt effektivräntemetoden. Effektivräntan är den 
ränta som exakt diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under den 
förväntade löptiden för det finansiella instrumentet till: 
– redovisat bruttovärde för den finansiella tillgången, eller  
– det upplupna anskaffningsvärdet för den finansiella skulden. 

Skatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets 
resultat utom då underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. 

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de 
skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör 
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära 
skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära 
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skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller för skillnad som uppkommit vid 
första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för 
transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat. Vidare beaktas inte 
heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas 
bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur 
underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt 
beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen. 
 
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag 
redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på 
uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas 
 
Finansiella instrument  
 
Redovisning och första värderingen 
Kundfordringar och utfärdade skuldinstrument redovisas när de är utgivna. Övriga finansiella 
tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. 
 
En finansiell tillgång (med undantag för kundfordringar som inte har en betydande 
finansieringskomponent) eller finansiell skuld värderas vid första redovisningstillfället till verkligt 
värde plus, när det gäller finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde via 
resultatet, transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärvet eller emissionen. En 
kundfordring utan en betydande finansieringskomponent värderas till transaktionspriset. 
 
Klassificering och efterföljande värdering 
Finansiella tillgångar  
Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell tillgång som värderad till: upplupet 
anskaffningsvärde; verkligt värde via övrigt totalresultat – skuldinstrumentsinvestering; verkligt 
värde via övrigt totalresultat – egetkapitalinvestering; eller verkligt värde via resultatet. Samtliga 
finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Detta eftersom de innehas inom 
ramen för en affärsmodell vars mål är att erhålla de avtalsenliga kassaflödena samtidigt som 
kassaflödena från tillgångarna endast utgörs av betalningar av kapitalbelopp och ränta.   
 
Finansiella skulder – Klassificering, efterföljande värdering och vinster och förluster 
Finansiella skulder klassificeras antingen som värderade till upplupet anskaffningsvärde eller 
verkligt värde via resultaträkningen. Koncernens skulder för tilläggsköpeskillingar hänförliga till 
rörelseförvärv redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Övriga finansiella skulder 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde.  
 
Borttagande från rapporten över finansiell ställning (bortbokning) 
Finansiella tillgångar 
Koncernen tar bort en finansiell tillgång från rapporten över finansiell ställning när de 
avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella tillgången upphör eller om den 
överför rätten att ta emot de avtalsenliga kassaflödena genom en transaktion i vilken i 
väsentlighet alla risker och fördelar med ägarskapet har överförts eller i vilken koncernen inte 
överför eller behåller i väsentlighet alla de risker och fördelar med ägarskap och den inte 
behåller kontrollen över den finansiella tillgången. 
 
Koncernen ingår transaktioner i vilka den överför tillgångar redovisade i rapporten över 
finansiell ställning, men behåller alla eller i väsentlighet alla risker och fördelar förknippade med 
de överförda tillgångarna. I de fallen tas inte de överförda tillgångarna bort från redovisningen. 
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Finansiella skulder 
Koncernen bokar bort en finansiell skuld från rapporten över finansiell ställning när de 
åtaganden som anges i avtalet fullgörs, annulleras eller upphör. Koncernen bokar också bort 
en finansiell skuld när de avtalsenliga villkoren modifieras och kassaflödena från den 
modifierade skulden är väsentligt annorlunda. I det fallet redovisas en ny finansiell skuld till 
verkligt värde baserat på de modifierade villkoren. 
 
När en finansiell skuld bokas bort redovisas skillnaden mellan det redovisade värdet som har 
tagits bort och den ersättning som har betalats (inklusive överförda icke-monetära tillgångar 
eller antagna skulder) i resultatet. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
 
Ägda tillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick 
för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Låneutgifter som är direkt hänförliga 
till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk att 
färdigställa för avsedd användning eller försäljning ingår i anskaffningsvärdet. 
Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan.  
 
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur rapport över finansiell 
ställning vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid 
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och 
tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust 
redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad. 
 
Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del 
och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter 
redovisas som kostnad i den period de uppkommer. 
 
Avskrivningsprinciper 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Leasade tillgångar skrivs 
även de av över beräknad nyttjandeperiod eller, om den är kortare, över den avtalade 
leasingtiden. Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. 

Beräknade nyttjandeperioder; 

- maskiner och andra tekniska anläggningar  5 - 10 år 
- inventarier, verktyg och installationer  5 år 
- Nedlagda utgifter på annans fastighet  20 år 
 
Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut. 
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Immateriella tillgångar 
 
Forskning och utveckling 
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas 
som kostnad då de uppkommer. 
 
Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma 
nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i rapporten över 
finansiell ställning, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och 
företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den 
immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter; t 
ex för ersättningar till anställda, registrering av en juridisk rättighet, avskrivningar på patent och 
licenser, låneutgifter i enlighet med IAS 23. Övriga utgifter för utveckling redovisas i året 
resultat som kostnad när de uppkommer. I rapport över finansiell ställning redovisade 
utvecklingsutgifter är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. 
 
Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av koncernen utgörs av patent och redovisas till 
anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
 
Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i rapport 
över finansiell ställning endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika 
tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. 
 
Låneutgifter 
Låneutgifter som är hänförbara till uppförandet av så kallade kvalificerade tillgångar aktiveras 
som en del av den kvalificerade tillgångens anskaffningsvärde. En kvalificerad tillgång är en 
tillgång som med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa. I första hand 
aktiveras låneutgifter som uppkommit på lån som är specifika för den kvalificerade tillgången. I 
andra hand aktiveras låneutgifter som uppkommit på generella lån, som inte är specifika för 
någon annan kvalificerad tillgång. Aktivering av låneutgifter är för koncernen främst aktuellt 
avseende balanserade utvecklingsutgifter. 
 
Avskrivningsprinciper 
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella tillgångars beräknade 
nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Nyttjandeperioderna 
omprövas minst årligen. Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder skrivs av 
från den tidpunkt då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är: 

- patent     10 år 
- balanserade utvecklingsutgifter   5 år 
 
Varulager 
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom tillämpning av en metod med vägda 
genomsnittspriser och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och 
transport av dem till deras nuvarande plats och skick. För tillverkade varor och pågående 
arbete inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta kostnader baserad på en 
normal kapacitet. 
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Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter 
avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.  
 
Nedskrivningar 
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag för att avgöra om det finns 
indikation på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas avseende nedskrivningar av andra 
tillgångar än finansiella tillgångar vilka redovisas enligt IFRS 9, varulager och uppskjutna 
skattefordringar. För undantagna tillgångar enligt ovan bedöms det redovisade värdet enligt 
respektive standard. 
 
Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar  
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om det 
inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång, och dess 
verkliga värde minus försäljningskostnader inte kan användas, grupperas tillgångarna vid 
prövning av nedskrivningsbehov till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen 
oberoende kassaflöden – en så kallad kassa-genererande enhet. 
 
En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) 
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning redovisas som kostnad i årets 
resultat. Då nedskrivningsbehov identifierats för en kassagenererande enhet (grupp av 
enheter) fördelas nedskrivningsbeloppet i första hand till goodwill. Därefter görs en 
proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter). 
 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en 
diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika 
tillgången. 
 
Återföring av nedskrivning 
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpningsområde reverseras om det både 
finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en 
förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. 
Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning 
som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som 
skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning 
gjorts. 
 
Nedskrivning av finansiella tillgångar 
Midsummer redovisar reserver för förväntade kreditförluster på finansiella tillgångar värderade 
till upplupet anskaffningsvärde. Förlustreserven för kundfordringar och avtalstillgångar värderas 
till ett belopp motsvarande de förväntade kreditförlusterna för under hela fordrans löptid.  
 
Kundfordringarnas och avtalstillgångarnas nedskrivningsbehov fastställs utifrån historiska 
erfarenheter av kundförluster på liknande fordringar. Kreditförlusterna värderas som nuvärdet 
av alla underskott i kassaflödena (d.v.s. skillnaden mellan kassaflödena i enlighet med avtalet 
och det kassaflödet som koncernen förväntar sig att erhålla).  
 
Förlustreserven reducerar tillgångarnas värde i rapporten över finansiell ställning.  
 
Presentation av reserver för förväntade kreditförluster i rapporten över finansiell 
ställning 
Förlustreserver för finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde dras av från 
tillgångarnas bruttovärde. 
 



22 
 

Förlustreserver för skuldinstrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat skrivs ned 
i resultatet och redovisas i övrigt totalresultat. 
 
Bortskrivning 
En finansiell tillgångs redovisade bruttovärde skrivs bort när koncernen inte har några rimliga 
förväntningar på att återvinna en finansiell tillgång i sin helhet eller en del av den. För enskilda 
kunder har koncernen en policy att skriva bort det redovisade bruttovärdet när den finansiella 
tillgången har förfallit med 180 dagar baserat på historisk erfarenhet av återvinning av liknande 
tillgångar. För företagskunder gör koncernen individuella bedömningar avseende tidpunkt och 
belopp för bortskrivning baserat på huruvida det finns rimliga förväntningar på återvinning. 
Koncernen har inte några förväntningar på betydande återvinning av de bortskrivna beloppen. 
Finansiella tillgångar som skrivits bort kan emellertid fortfarande vara föremål för 
verkställighetsåtgärder för att uppfylla koncernens förfaranden för återvinning av förfallna 
belopp. 
 
Resultat per aktie 
Beräkningen av resultat per aktie före utspädning baseras på årets resultat i koncernen 
hänförligt till moderbolagets ägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående 
under året.  
 
Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad 
när de relaterade tjänsterna erhålls. 
 
Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är 
begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den 
anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag 
och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den 
aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de 
investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). 
Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad 
i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en 
period. 
 
Ersättningar vid uppsägning 
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas vid den 
tidigaste tidpunkten av när företaget inte längre kan dra tillbaka erbjudandet till de anställda 
eller när företaget redovisar kostnader för omstrukturering. Ersättningarna som beräknas bli 
reglerade efter tolv månader redovisas till dess nuvärde. Ersättningar som inte förväntas 
regleras helt inom tolv månader redovisas enligt långfristiga ersättningar. 
 
Avsättningar 
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt 
eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i rapporten över 
finansiell ställning när det finns en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en 
inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas 
för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
 
Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att 
reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är 
väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till 
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en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde 
och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. 
 
Garantier  
En avsättning för garantier redovisas när de underliggande produkterna eller tjänsterna säljs. 
Avsättningen baseras på historiska data om garantier och en sammanvägning av tänkbara 
utfall i förhållande till de sannolikheter som utfallen är förknippade med. 
 
Moderbolagets redovisningsprinciper 
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag 
tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska 
tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för 
årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. 
 
Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper 
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De 
nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga 
perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter. 
 
Klassificering och uppställningsformer 
För moderbolaget redovisas en resultaträkning och en rapport över resultat och övrigt 
totalresultat, där för koncernen dessa två rapporter tillsammans utgör en rapport över resultat 
och övrigt totalresultat. Vidare används för moderbolaget benämningarna balansräkning 
respektive kassaflödesanalys för de rapporter som i koncernen har titlarna rapport över 
finansiell ställning respektive rapport över kassaflöden. Resultaträkning och balansräkning är 
för moderbolaget uppställda enligt årsredovisnings- lagens scheman, medan rapporten över 
resultat och övrigt totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och 
kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter respektive IAS 7 
Rapport över kassaflöden. De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig gällande i 
moderbolagets resultat- och balansräkningar utgörs främst av redovisning av finansiella 
intäkter och kostnader, anläggningstillgångar, eget kapital samt förekomsten av avsättningar 
som egen rubrik i balansräkningen.  
 
Dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta 
innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag, 
intresseföretag och gemensamt styrda företag. I koncernredovisningen redovisas 
transaktionsutgifter hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer. 
 
Intäkter 
 
Entreprenadkontrakt 
I moderbolaget resultatredovisas entreprenadavtal till fast pris när entreprenaden är 
färdigställd. Intill dess redovisas pågående arbeten för annans räkning avseende 
entreprenadavtal till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på 
balansdagen. 
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Finansiella instrument och säkringsredovisning 
Moderbolaget har valt att inte tillämpa IFRS 9 för finansiella instrument. Delar av principerna i 
IFRS 9 är dock ändå tillämpliga – såsom avseende nedskrivningar, inbokning/bortbokning, 
kriterier för att säkringsredovisning ska få tillämpas och effektivräntemetoden för ränteintäkter 
och räntekostnader. 
 
I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell 
ned-skrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. För finansiella 
tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde tillämpas IFRS 9s nedskrivningsregler. 

Rörelsesegmentrapportering 
Moderbolaget redovisar inte segment enligt samma fördelning och samma omfattning som 
koncernen, utan upplyser om nettoomsättningens fördelning på moderbolagets 
verksamhetsgrenar. 
 
Leasade tillgångar 
Som leasetagare redovisas för samtliga leasingavtal leasingavgifter som kostnad linjärt över 
leasingperioden och således redovisas inte nyttjanderätter och leasingskulder i 
balansräkningen.  
 
Låneutgifter 
I moderbolaget belastar låneutgifter resultatet under den period till vilken de hänför sig till. Inga 
låneutgifter aktiveras på tillgångar. 
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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 de omförhandlade kontrakt som skrivits med kunder under 2019 görs 
bedömningen att kontrakten uppfyller kraven och att intäkterna framöver ska redovisas över tid 
och inte 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 främst från försäljning av maskinutrustning för solcellstillverkning, 
process för solcellstillverkning, service av maskinutrustning och solceller. För närvarande 
erhåller koncernen nästan uteslutande sina intäkter från försäljning av maskinutrustning för 
solcellstillverkning och process för solcellstillverkning varför endast intäkter från dessa 
presenteras för det rörelsesegment som koncernen presenterar.  
 
Fördelning av intäkter från avtal med kunder  
Fördelningen av intäkter från avtal med kunder på större produkt- och tjänsteområden 
sammanfattas nedan. Tabellen innehåller även en avstämning mellan intäktsfördelningen och 
koncernens rörelsesegment. 
 
Koncernen 
 Rörelsesegment 
 Maskinutrustning för 

solcellstillverkning och process 
för solcellstillverkning 

Övrigt Summa 

kr Jan-jun 2019 Apr-jun 2019  Jan-jun 2019 Apr-jun 2019  Jan-jun 2019 Apr-jun 2019  
Produkt-/tjänsteområde          

Maskinutrustning för 
solcellstillverkning 

104 327 660 104 327 660     104 327 660 104 327 660  

Process för 
solcellstillverkning 

22 241 236 
 

-     22 241 236   

Övrigt 5 969 664 1 745 982  817 463 398 879  6 787 127 2 144 861  

Summa: 132 538 561 106 073 642  817 463 398 879  133 356 024 106 472 521  
 
 
Geografiska områden 
Koncernen Intäkter från externa kunder 
kr Jan-jun 2019 Apr-jun 2019  
Sverige 637 489 238 000  
Kina/ Hongkong 132 538 561 106 073 642  
Övrigt 179 974 160 879  
Totalt 133 356 024 106 472 521  
 

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 
Den största delen av försäljningen i Kina går genom Midsummers distributör i Hongkong, 
United Goal Development Ltd. 

Not 4 Verkligt värde för finansiella instrument 
Redovisat värde på samtliga finansiella tillgångar och skulder utgör en rimlig approximation av 
verkligt värde. 
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Not 5 Förklaringar avseende övergång till IFRS 
Denna finansiella rapport för koncernen är den första som upprättats med tillämpning av IFRS, 
vilket framgår av not 1. 
 
De redovisningsprinciper som anges i not 1 har tillämpats vid upprättandet av moderbolagets 
finansiella rapporter för räkenskapsåret 2019 och för jämförelseåret 2018 samt för 
moderbolagets öppningsbalans samt för koncernens öppningsbalans den 27 december 2018. 
Vid upprättandet av moderbolagets öppningsbalans har belopp som redovisats enligt tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper justerats enligt RFR 2. Förklaringar till hur övergången från 
tidigare redovisningsprinciper till RFR 2 har påverkat moderbolagets finansiella ställning, 
finansiella resultat och kassaflöden framgår av följande tabeller och förklaringar till dessa.  
 
Vid upprättandet av koncernens öppningsbalansräkning har belopp som redovisats enligt 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper justerats enligt IFRS. Förklaringar till hur övergången 
från tidigare redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens finansiella ställning 
framgår av följande tabeller och förklaringar till dessa. Ingenting har hänt i koncernen från det 
att koncernen bildades 27 december 2018 och 31 december 2018, varför balansräkningen per 
31 december 2018 överensstämmer med öppningsbalansen per 27 december 2018. Därmed 
redovisas heller ingen resultaträkning eller kassaflödesanalys för koncernen för 2018.  
 
IFRS 15 
Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper redovisades intäkterna för maskinutrustning för 
solcellstillverkning enligt successiv vinstavräkning. Övergången till IFRS har medfört att 
intäkterna istället redovisas när kontrollen av maskinutrustningen överförs till kunden, vilket 
antingen sker vid vid en viss tidpunkt, vilket anses vara när utrustningen är levererad och 
accepterad av kunden, eller över tid, om Midsummer har rätt till nedlagda kostnader plus en 
rimlig vinstmarginal om kunden skulle säga upp avtalet av andra skäl än företagets 
underlåtenhet att utföra vad som utlovats. Att bestämma tidpunkten för överföring av kontroll, 
dvs vid en viss tidpunkt eller över tid, kräver bedömningar.  
 
Moderbolaget tillämpar IFRS 15 i enlighet med undantaget i RFR 2, vilket möjliggör att intäkt för uppdrag 
till fast får redovisas som intäkt senast när arbetet väsentligen är fullgjort (färdigställandemetoden). För 
2017 och 2018 har detta inte medfört någon skillnad.   
 
Not 1 beskriver mer i detalj hur dessa bedömningar har gjorts.  
 
IFRS 16 
Tidigare  klassificerade Koncernen leasingavtal som operationella eller finansiella leasingavtal 
baserat på huruvida leasingavtalet överförde de betydande risker och förmåner som ett ägande 
av den underliggande tillgången medför till Koncernen. Operationella leasingavtal redovisades 
inte som tillgång och skuld i balansräkningen och en leasing-/hyreskostnad redovisades linjärt 
över avtalens leasingperiod. Enligt IFRS 16 redovisar Koncernen nyttjanderättstillgångar och 
leasingskulder för de flesta leasingavtal, dvs. leasingavtalen ingår i balansräkningenäven 
leasingavtal som tidigare klassificerades som operationella, och i resultatet redovisas 
avskrivningar och räntekostnad.  Undantag har gjorts för nedan nämnda avtal med återstående 
leasingperiod om maximalt 12 månader och för leasingavtal av lågt värde (underliggande 
tillgångs värde < 50 tkr).  Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16, i enlighet med undantaget som 
finns i RFR 2, vilket ger en differens mellan K3 och IFRS, eftersom moderbolaget för maskiner 
leasade enligt finansiella leasingavtal i K3 redovisade dessa som anläggningstillgång med 5 
års avskrivning och en leasingskuld för framtida leasingbetalningar, medan moderbolaget i 
enlighet med undantaget i RFR 2 inte redovisar någon nyttjanderätt eller leasingskuld i 
balansräkningen för dessa avtal. 
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IAS 36 
Översyn av de bokförda värdena på tillgångar har skett per tidpunkten vid övergång till IFRS i 
enlighet med reglerna i IFRS. Vid denna översyn har immateriella tillgångar för vilka 
användning påbörjats granskats om det föreligger indikation på nedskrivning. Ingen sådan 
indikation har funnits och ingen nedskrivningsprövning har gjorts. 
 
Effekter på resultaträkning, balansräkning (rapport över finansiell ställning för 
koncernen) och eget kapital 
 
I nedanstående sammanställningar visas ovanstående effekter på resultaträkning, 
balansräkning (rapport över finansiell ställning för koncernen) och eget kapital som om IFRS 
hade tillämpats under 2018. 
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