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

Midsummers teknologi och produkter bedöms ha en gynnsam positionering för
att möta framtida behov och förväntningar på en marknad som uppvisar stark
global tillväxt, och där estetik och minimala klimatavtryck blir allt viktigare faktorer
för medvetna kunder. Dotterbolaget Midsummer Italia färdigställer en fabrik i Bari som 
med 50 MW produktionskapacitet blir den största tillverkaren av tunnfilmssolceller i 
Europa. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

En installation av 
Midsummer SLIM
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Delårsrapport kvartal 2, 2022
Midsummer AB (Publ) Nasdaq First North Premier Growth Market

• Nettoomsättningen för koncernen under det 
andra kvartalet 2022 var 13 148 TSEK (10 130 
TSEK). Resultat per aktie för koncernen under 
kvartalet var -0,77 SEK/ aktie (-0,64 SEK/aktie) 
såväl före som efter utspädning.

• Försäljningen av solceller, solpaneler och 
solcellstak under kvartalet var 11 500 TSEK (9 
018 TSEK).

• Orderingången inom affärsområdet Solcellstak 
uppgick under det andra kvartalet till 18 000 
TSEK, en ökning med drygt 33 procent från 
samma period förra året. 

• Nettoomsättningen för koncernen under det 
första halvåret 2022 var 23 653 TSEK (17 512 
TSEK). Resultat per aktie för koncernen under 
halvåret var -0,03 SEK/ aktie (-1,10 SEK/aktie) 
såväl före som efter utspädning.

• Midsummer stärker ledningen med  
rekrytering av ny finanschef, ny affärs-
utvecklingschef och ny marknadschef  
inför kommande expansion.

• Slutleverans, godkänt acceptanstest och 
slutbetalning av forskningsmaskinen UNO till 
University of New South Wales i Australien, 
världens ledande forskningsinstitut inom 
solenergi.

• För det första halvåret var orderingången 30 
500 TSEK kronor, 31 procent mer än samma 
period förra året.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER APRIL-JUNI 2022

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI-JUNI 2022

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Midsummer får en genombrottsorder inom 
området flerfamiljshus med en beställning 
på solcellstak för 113 lägenheter i en 
nybyggnation i Lund med särskilt fokus på 
hållbarhet.

• Midsummer presenterar sin första 
hållbarhetsrapport.

• För att stärka upp kassaflödet fram till 
den första utbetalningen av bidrag från 
Invitalia tecknade bolaget ett brygglån på 
10 miljoner kronor i augusti.  Brygglånet 
sträcker sig till slutet av februari 2023.

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.
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TSEK                                                                             Jan-Jun 2022 Jan-Jun 2021 Apr-Jun 2022 Apr-Jun 2021

Nyckeltal

Midsummers fabrik i 
Bari, Italien.

Nettoomsättning    23 653  17 512  13 148  10 130
Rörelseresultat    5 461  -56 522  -50 266  -32 850
EBITDA     22 151  -38 282  -41 822  -23 519
Resultat före skatt   -2 303  -65 001  -52 117  -37 683
Periodens totalresultat   14 390  -64 837  -29 381  -38 102
Rörelsemarginal    23%  Negativ  Negativ  Negativ
EBITDA marginal    94%  Negativ  Negativ  Negativ
Soliditet     52,70%  44,24%  52,7%  44,2%
Periodens kassaflöde   -112 016 -90 949  -65 774  -48 591
Resultat per aktie    
- före och efter utspädning (kr)  -0,03  -1,10  -0,77  -0,64
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Kvarteret Pilgrimen i Lund.
Bild: Liljewall Arkitekter

VD har ordet

Efterfrågan på våra solcellstak fortsatte att öka under det andra kvartalet. Orderingången 
inom affärsområdet Solcellstak uppgick under kvartalet till 18 miljoner kronor, en ökning 
med drygt 33 procent från samma period förra året. För det första halvåret i år uppgick 
orderingången till över 30 miljoner kronor, 31 procent mer än samma period förra året. 
Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet steg med 30 procent till 13,1 miljoner 
kronor.

Midsummer har gjort en inbrytning på marknaden för flerfamiljshus, utöver de marknader 
– privathus och kommersiella fastigheter – där vi sedan tidigare är starka. Strax efter 
kvartalets utgång fick vi en prestigeorder på solcellstak för ett nytt projekt i Lund, kvarteret 
Pilgrimen med 113 hem. Kvarteret byggs av Lunds kommunala fastighetsbolag med ett 
uttalat fokus på hållbarhet och lägre energiförbrukning. Kommunala och privata aktörer 
kommer otvetydigt att lansera fler sådana projekt och där vill vi vara med.

Vi märker att takens låga klimatavtryck nu värderas högre än tidigare av kunderna. Att bara 
sätta solpaneler på taken räcker inte för medvetna privata och kommersiella kunder utan 
man utvärderar produkternas totala CO2-påverkan sett över hela livscykeln, inklusive hur 
miljövänligt de produceras. Där är vi oslagbara, skulle jag vilja säga, med vår unika och 
energi- och materialsnåla teknologi och en produktionsprocess som ger enbart en tiondel så 
stor klimatpåverkan som importerade kiselpaneler. 
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Sven Lindström, VD för Midsummer

I vår marknadsföring kommer vi fortsätta 
kommunicera det låga klimatavtrycket och 
produkternas diskreta utseende. Detta är 
två stora anledningar till varför kunderna 
väljer oss. Vi har ett starkt erbjudande 
på en marknad som växer snabbt och 
där aktuella händelser och faktorer talar 
alltmer för vår sak.

Fabriken i Italien färdigställs enligt 
plan med bland annat leveranser av 
maskinutrustning. Vi nöjer oss emellertid 
inte med en ny megafabrik utan 
ambitionen är en fortsatt internationell 
expansion under kommande år. 

Med en europeisk marknad i snabb tillväxt 
och ett attraktivt produkterbjudande 
har vi nu ett gyllene tillfälle att skala 
upp vår verksamhet med fler fabriker, 
en mångfaldigt större produktion, nya 
partnerskap och många fler installationer. 

Sven Lindström, 
VD för Midsummer

Det är ett enormt fokus på energi i Europa och många krafter samverkar till vår fördel. Vi 
kan bidra med lösningar på energibrist, höga elpriser, miljöskadlig energiproduktion och ett 
importberoende av energi.

På en europeisk marknad för solcellstak som beräknas vara värd 300 miljarder kronor år 
2030 vill vi vara en betydande aktör. Vår ambition är att nå minst 1 GW produktionskapacitet 
i Europa till år 2030. Det kan ske med en eller flera gigafabriker i Sverige och/eller i övriga 
Europa. Vi tittar också på nya partnerskap med taktillverkare och installatörer likt de vi 
redan har slutit i Italien. Sådana partnerskap är önskvärda och nödvändiga för den snabba 
expansion vi eftersträvar.

Midsummer har sedan företaget grundades år 2004 arbetat med hållbarhet i fokus och 
för en övergång till en klimatpositiv värld. Våra kunder ska vara övertygade om att våra 
solpaneler är designade och tillverkade för att vara säkra och hållbara, med ett engagemang 
från vår sida över produktens hela livslängd. 
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Efterfrågan på solpaneler och solcellstak är mycket stor i Sverige och hela Europa och 
ökar i snabb takt. Midsummer upplever samma stora efterfrågan på paneler som många 
andra aktörer. Orderböckerna är fulla och kapaciteten byggs ut med bl a en fabrik i Italien. I 
grunden är det slutkunderna, privata och kommersiella fastighetsägare, samt andra aktörer i 
värdekedjan som driver efterfrågan och marknadens starka tillväxt då produkterna ses som 
attraktiva, nyttiga och värdeskapande. 

Marknadens drivkrafter förstärks av statliga och överstatliga åtgärder. REPowerEU är ett 
av flera ambitiösa EU-program som syftar till att radikalt och snabbt ändra det sätt på vilket 
Europa producerar och konsumerar sin energi. Man vill komma bort från icke-hållbara 
fossila bränslen och bort från ett skadligt importberoende av energi. Lösningen heter 
förnybar energi och en viktig ingrediens är solenergi där EU säger att 25 procent av unionens 
energi på sikt kan komma från solen. Unionen önskar också bryta beroendet av importerade 
solpaneler från främst Kina och bygga upp en inhemsk industri för tillverkning av solceller. 

Midsummer redo att leda 
den gröna omställningen

Den mest hållbara metoden 
att framställa elenergi som 
är känd idag

LCA CO2e, g/kWh
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EU:s Recovery and Resilience Facility på över 670 miljarder euro är redan sjösatt och 
Midsummer har fått del av den genom sin satsning i Italien. EU vill också införa eller höja 
tariffer för produkter som inte ses som miljövänliga, ge direkta stöd till installationer av 
solcellstak genom European Solar Rooftops Initiative, samt fasa in lagar som kräver 
solceller på nya byggnader. Även från svenskt politiskt håll presenteras allt fler förslag om 
krav på solpaneler på offentliga byggnader.

Bloomberg bedömer att den installerade kapaciteten solcellstak kan nå 700 GW till år 2030 
i EU, vilket motsvarar 60 GW årliga installationer i genomsnitt. Man tror att det finns en 
potential på 7 900 kvadratkilometer solcellstak i EU och tror liksom EU att 25 procent av 
unionens elbehov skulle kunna täckas av solenergi. 

Midsummer vill ta en betydande del av denna marknad. Företaget är väl rustat för 
en snabb expansion med en teknologiskt bevisad produkt, en stärkt organisation 
som är dimensionerad för tillväxt, avsevärda stordriftsfördelar, samt ett antal starka 
konkurrensfördelar i sitt produkterbjudande:

• Hållbarheten. Tack vare en unik produktions-
teknologi och -process har Midsummers 
produkter upp till 90 procent lägre klimatavtryck 
sett över en livscykel än traditionella paneler, 
och lägre än även vind- och vattenkraft. 
Se bild sid 7.

• Vikten. Midsummers paneler är 85-95 procent 
lättare än kiselpaneler inklusive ställningar 
och ballast, vilket gör installationen lättare och 
det enda alternativet för vissa typer av (oftast 
kommersiella) svagare tak.

• Installationen. Installation av Midsummers 

paneler är enklare än för traditionella paneler 
och är lätt för installatörer att lära sig. Ingen 
penetration av takens tätskikt behövs och 
produkterna är inte ömtåliga.

• Installerad effekt per tak. Midsummers 
paneler kan täcka upp till 90 procent av taken, 
mot 50-70 procent för kiselpaneler. 

• Utseendet. Midsummers solpaneler är tunna 
och lätta och smälter in eller ersätter befintliga 
tak på ett estetiskt attraktivt sätt.

I takt med att produktionen ökar kommer Midsummer att åtnjuta stordriftsfördelar 
inom utveckling, inköp, automation och installation, vilket kommer att sänka våra 
produktionskostnader. Våra interna kostnadsmodeller visar att Midsummers 
solcellsinstallationer på sikt kommer att nå paritet med eller till och med understiga 
kostnaden för kiselpaneler installerade på europeiska tak. 

Midsummer äger hela värdekedjan och har decennielång erfarenhet som tillverkare av unika 
produktionslinor. Teknologin, processerna och affärerna är kommersiellt bevisade. Detta 
utgör grunden för en fortsatt accelererad expansion. 

Efter att den italienska fabriken på 50 MW har färdigställts, vilket sker under kommande år, 
är målet att etablera en storskalig produktion i Sverige på minst 200 MW. Vårt långsiktiga 
mål är minst 1000 MW årlig produktionskapacitet i Europa till år 2030. 
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Omsättning och resultat

  Nettoomsättningen för koncernen för första halvåret 2022 var 23 653 TSEK (17 512 TSEK). 
För produktlinjen Solcellstak var nettoomsättningen 17 730 TSEK (12 527 TSEK) och för produktlinjen 
Produktionsutrustning var nettoomsättningen 5 923 TSEK (4 985 TSEK). 

  Nettoomsättningen för koncernen för andra kvartalet 2022 var 13 148 TSEK (10 130 TSEK).
För produktlinjen Solcellstak var nettoomsättningen 11 500 TSEK (9 018 TSEK) och för produktlinjen 
Produktionsutrustning var nettoomsättningen 1 648 TSEK (1 112 TSEK). 

  Övriga rörelseintäkter för koncernen för första halvåret bestod av bidrag på 97 076 TSEK (3 861 TSEK), 
och valutavinster på 9 202 TSEK (7 785 TSEK).

  Övriga rörelseintäkter för koncernen för andra kvartalet bestod av bidrag på 41 TSEK (3 618 TSEK), och 
valutavinster på 7 288 TSEK (839 TSEK).

  Rörelseresultatet för koncernen för första halvåret 2022 var 5 461 TSEK (-56 522 TSEK), och resultatet 
före skatt slutade på -2 290 TSEK (-65 001 TSEK). 

  Rörelseresultatet för koncernen för andra kvartalet 2022 var -50 266 TSEK (-32 850 TSEK), och resultatet 
före skatt slutade på -52 104 TSEK (-37 683 TSEK). 

  I moderbolaget var nettoomsättningen för första halvåret 2022, 372 183 TSEK (68 753 TSEK). 
Rörelseresultatet för moderbolaget var 151 954 TSEK (-43 330 TSEK).

  I moderbolaget var nettoomsättningen för andra kvartalet 2022, 14 498 TSEK (29 532 TSEK). 
Rörelseresultatet för moderbolaget var -46 485 TSEK (-25 277 TSEK).

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

Vid slutet av första halvåret 2022 har Midsummer färdigställt fem DUO-maskiner för Bari-fabriken (av 
totalt 12 planerade). Två DUO-maskiner samt viss annan kringutrustning har skeppats under perioden. 
Parallellt med att produktionsutrustningen tillverkas, förbereds också fabriken med el-, vatten-, gas- och 
renrumsinstallationer. 

Det förbättrade rörelseresultatet på första halvåret 2022 jämfört med samma period föregående år 
härrör främst från att vi har börjat intäktsföra ovan nämnda bidrag från den italienska staten. Det italienska 
etableringsstödet intäktsförs utifrån projektets färdigställandegrad och parallellt med att projektet 
kostnadsförs. Under det första halvåret 2022 har Midsummer intäktsfört 96 764 TSEK av det italienska 
bidraget. Utbetalningen av etableringsstödet sker i efterhand till dotterbolaget Midsummer Italia, när det 
redovisar kostnader i projektet. 

Under det andra kvartalet 2022, då intäktsföringen av bidraget var lägre än under kvartalet innan, var 
rörelseresultatet sämre än samma period året före. Det beror på att vi bygger marknad och organisation för att 
klara av en mycket större produktion och försäljning då produktionskapaciteten ökar från 2 MW idag till över 
50 MW när Italien-fabriken startas upp.

Utveckling av resultat och ställning 
första halvåret 2022 
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Under det andra kvartalet färdiginstallerades två DUO-maskiner hos kund i Kina och en UNO-maskin på 
ett universitet i Australien. UNO-maskinen kommer att användas för forskning på tandem-solceller, för att 
kombinera ett CIGS-skikt med högt bandgap med kristallina kiselsolceller för att höja verkningsgraden på 
dessa. På sikt skulle detta kunna bli en väg in för Midsummer som leverantör även till kiselsolcellsmarknaden. 

Den stora skillnaden i nettoomsättning mellan koncernen och moderbolaget förklaras av att DUO-
maskinerna säljs från moderbolaget till dotterbolaget till ett marknadsmässigt pris. Dessa intäkter elimineras 
i koncernen men återfinns i nettoomsättningen hos moderbolaget och förklarar det mycket förbättrade 
resultatet i moderbolaget jämfört med samma period föregående år. Fakturering har skett under det första 
halvåret, vilket gör att moderbolaget visar upp en stor nettoomsättning på 372 183 TSEK, där 349 654 
TSEK härrör från internförsäljningar i Invitalia-projektet, som är eliminerade i koncernsiffrorna. Eftersom 
etableringsstödet betalas ut till det italienska dotterbolaget syns det inte i moderbolagets siffror.

 
Orderingång

 Koncernens orderingång under första halvåret 2022 för produktlinjen Solcellstak var 30 474 TSEK (23 327 
TSEK) och den totala orderboken för produktlinjen Solcellstak var vid halvårets utgång 39 446 TSEK (26 
704 TSEK per 31 december 2021). Koncernens orderingång under andra kvartalet 2022 för produktlinjen 
Solcellstak var 17 984 TSEK (9 870 TSEK). 

 Koncernens orderingång under första halvåret 2022 för produktlinjen Produktionsutrustning var 3 807 
TSEK (1 302 TSEK) och den totala orderboken för produktlinjen Produktionsutrustning var vid kvartalets 
utgång 54 563 TSEK (53 689 TSEK per 31 december 2021). Koncernens orderingång under andra kvartalet 
2022 för produktlinjen Produktionsutrustning var 748 TSEK (731 TSEK). 

Under perioden har Midsummer dessutom tecknat två ramavtal på sammanlagt 103,5 MEUR med de 
italienska taktillverkarna Unimetal och PugliAsfalti. Ramavtalen redovisas separat från orderingång fram tills 
att dessa ramordrar tilldelas specifika projekt.

Kassaflöde och finansiering

 Under första halvåret 2022 var kassaflödet -112 016 TSEK (-90 949 TSEK). Kassan var 48 216 TSEK vid 
slutet av kvartalet (159 161 TSEK per 31 december 2021). 

 Varulagret i koncernen minskade något under halvåret till 28 560 TSEK (30 384 TSEK per 31 december 2021). 

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

I kassaflödet för koncernen har justeringsposten ett negativt värde på -65 465 TSEK under första halvåret. 
Justeringsposten härrör till största del från intäktsförda bidrag (131 678 TSEK) som ännu ej är utbetalade. 

Den första utbetalningen från Invitalia är planerad till november 2022 och beräknas vara på ca 22 miljoner 
Euro. För att stärka upp kassaflödet fram till november har bolaget i augusti tecknat ett brygglån på 10 miljoner 
kronor som sträcker sig till slutet av februari 2023. Bolaget har också optimerat lagernivåer samt skjutit på 
vissa investeringar för att ytterligare förbättra kassaflödet fram till att bidraget utbetalas.
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Investeringar

De totala nettoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar under det första halvåret 2022 för koncernen 
var 42 064 TSEK (46 794 TSEK). Huvuddelen av de totala investeringarna tas i den nya fabriken i Italien.

De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar under det första halvåret 2022 för moderbolaget 
var 247 TSEK (35 815 TSEK). 

 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

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

En detaljerad redogörelse för Midsummers väsentliga risker återfinns i förvaltningsberättelsen i årsredo-
visningen för 2021.

Motsvarande gäller även för moderbolaget.

Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner med närstående har skett i koncernen. Däremot har det skett närståendetransaktioner i 
moderbolaget.

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

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

Moderbolaget har fakturerat dotterbolaget totalt 638 165 TSEK, varav 359 654 TSEK intäktsförts under det 
första halvåret 2022. Övriga 288 510 TSEK ligger som skulder till koncernföretag i balansräkningen och kom-
mer att intäktsföras allteftersom projektet fortskrider.  

Moderbolaget har totalt finansierat dotterbolaget med 256 387 TSEK i aktieägartillskott, samt 180 327 TSEK 
i aktieägarlån, där aktieägarlånen kommer att återbetalas i takt med att utbetalningar sker från Invitalia till 
dotterbolaget.
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 Ägarstruktur per den 30 juni 2022

  Liang Gao         6 305 450 9,31%
Philip Gao         6 305 400 9,31%
H. Waldaeus AB         5 854 695 8,64%
Nordea Fonder         4 440 662 6,56%
Jan Lombach inkl. bolag       3 653 975 5,39%
Infologix (BVI)         3 037 293 4,48%
Avanza Pension         2 236 452 3,30%
Jörgen Persson inkl. bolag       2 215 000 3,27%
Länsförsäkringar Fonder       1 811 127 2,67%
Nordnet Pensionsförsäkring       1 252 962 1,85%
Totalt antal aktier        67 741 409 100,00%
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

TSEK Not Jan.-Jun. 2022 Jan.-Jun. 2021 Apr.-Jun. 2022 Apr.-Jun. 2021

Nettoomsättning 3 23 653 17 512 13 148 10 130

Övriga rörelseintäkter 106 278 11 646 7 329 4 444

129 931 29 158 20 477 14 574

Aktiverat arbete för egen räkning 10 617 14 103 5 388 7 208

Råvaror och förnödenheter -45 847 -26 503 -27 519 -12 594

Övriga externa kostnader -28 888 -13 166 -17 336 -10 022

Personalkostnader -42 876 -38 979 -22 358 -20 183
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -16 690 -18 240 -8 444 -9 331

Övriga rörelsekostnader -785 -2 895 -473 -2 502

Rörelseresultat 5 461 -56 522 -50 266 -32 850

Finansiella intäkter 1 235 544 1 198 -331

Finansiella kostnader -9 000 -9 023 -3 050 -4 502

Finansnetto -7 764 -8 479 -1 851 -4 833

Resultat före skatt -2 303 -65 001 -52 117 -37 683

Skatt -                           

Periodens resultat -2 303 -65 001 -52 117 -37 683

Övrigt totalresultat

Periodens övriga totalresultat 16 693 164 22 736 -419

Periodens totalresultat 14 390 -64 837 -29 381 -38 102

Periodens resultat hänförligt till:

- Moderbolagets ägare -2 303 -65 001 -52 117 -37 683

Periodens totalresultat hänförligt till:

- Moderbolagets ägare 14 390 -64 837 -29 381 -38 102

Resultat per aktie

- före och efter utspädning (kr) -0,03 -1,10 -0,77 -0,64

Antal utestående aktier vid rapportperiodens utgång

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

Genomsnittligt antal utestående aktier

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

TSEK Not 2022-06-30 2021-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 54 840            53 249

Materiella anläggningstillgångar 131 215         142 186

Nyttjanderättstillgång 10 758            12 333

Långfristiga fordringar 40                      40

Summa anläggningstillgångar 196 852         207 808

Varulager 28 560            30 384

Avtalstillgångar 73 183            66 661

Skattefordringar 2 037               1 537

Kundfordringar 21 812            22 782

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 133 928         1 362

Övriga fordringar 2 725               1 541

Likvida medel 48 216            159 161

Summa omsättningstillgångar 310 462         283 428

Summa tillgångar 507 313         491 236

Eget kapital

Aktiekapital 2 710               2 710

Övrigt tillskjutet kapital 530 037         530 037

Reserver i eget kapital 16 917            224

Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat 282 319 -        -280 015

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 267 344         252 956

Summa eget kapital 267 344         252 956

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 201 067         202 770

Leasingskuld 3 379               5 053

Övriga avsättningar 1 884               -                      

Summa långfristiga skulder 206 330         207 823

Kortfristiga räntebärande skulder 2                         1 367

Leasingskuld 6 424               6 343

Leverantörsskulder 11 592            10 107

Avtalsskulder -                           611

Skatteskulder -                           273

Övriga kortfristiga skulder 4 884               3 832

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 737            7 924

Summa kortfristiga skulder 33 639            30 457

Summa skulder 239 969         238 280

Summa eget kapital och skulder 507 313         491 236
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

TSEK Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet
kapital

Omräknings 
reserv

Balanserade 
vinstmedel 

inkl. 
periodens 

resultat

Summa

Innehav 
utan 

bestäm- 
mande 

inflytande

Totalt eget 
kapital

Ingående eget kapital                
2022-01-01 2 710            530 037      224            280 015 -     252 956  - 252 956  

Periodens totalresultat -                    

Periodens resultat -                       -                       -                    2 303 -           2 303 -       - 2 303 -       

Periodens övriga totalresultat -                       -                       16 693     - 16 693     - 16 693     

Periodens totalresultat -                       -                       16 693     2 303 -           14 390     - 14 390     
Utgående eget kapital                 
2022-06-30 2 710            530 037      16 917     282 319 -     267 346  - 267 344  

TSEK Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet
kapital

Omräknings 
reserv

Balanserade 
vinstmedel 

inkl. 
periodens 

resultat

Summa

Innehav 
utan 

bestäm- 
mande 

inflytande

Totalt eget 
kapital

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

Periodens totalresultat - - - - - - -

Periodens resultat - - - -65 001 -65 001 - -65 001
Periodens övriga totalresultat - - 164 - 164 - 164

Periodens totalresultat - - - -65 001 -64 837 - -64 837

Nyemission - 750 - - 750 - 750
Utgående eget kapital                           
2021-06-30 2 367 405 260 -275 -215 506 191 845 - 191 845
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Rapport över kassaflöden för koncernen 

TSEK
Not Jan.-Jun.     

2022
Jan.-Jun.    

2021
Apr.-Jun.   

2022
Apr.-Jun.    

2021

Den löpande verksamheten

Periodens  tota l resul tat 14 390       64 837 -      29 381 -      38 512 -      

Justering för poster som inte ingår i  kassaflödet 65 465 -      17 761       53 349       10 076       

Beta ld inkomstskatt -                 -                 -                 -                 

Ökning (–) / Minskning (+) av varulager 1 824         6 591 -        3 668         8 189 -        

Ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar 8 124 -        46 997       14 685 -      17 118       

Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder 1 398         21 102 -      445            2 449         

Kassaflöde från den löpande verksamheten 55 978 -      27 773 -      13 395       17 059 -      

Investeringsverksamheten
Förvärv/försä l jning netto av materiel la  
anläggningsti l lgångar 42 064 -      46 794 -      71 749 -      22 789 -      

Förvärv av immateriel la  anläggningsti l lgångar 10 647 -      14 113 -      5 394 -        7 206 -        

Kassaflöde från investeringsverksamheten 52 711 -      60 907 -      77 143 -      29 995 -      

Finansieringsverksamheten

Aktieemiss ion -                 750            -                 -

Amortering av leas ingskulder 3 327 -        3 019 -        2 026 -        1 538 -        

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 327 -        2 269 -        2 026 -        1 538 -        

Periodens kassaflöde 112 016 -    90 949 -      65 774 -      48 591 -      

Likvida  medel  vid periodens  början 159 161     217 610     111 600     176 000     

Va lutakursdi fferens  i  l i kvida  medel 1 071         286            2 390         461 -           

Likvida medel vid periodens slut 48 216       126 948     48 216       126 948     
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Resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget

Resultaträkning för moderbolaget

TSEK Not Jan.Jun.   
2022

Jan.-Jun.  
2021

Apr.Jun. 
2022

Apr.Jun.  
2021

Nettoomsättning 3 372 183   68 753     14 498     29 532     
Förändring av varor under ti l lverkning, färdiga 
varor samt pågående arbeten för annans 86 393 -    2 302       2 556       14 224     
Aktiverat arbete för egen räkning 10 617     14 103     5 388       7 208       
Övriga rörelseintäkter 4 580       7 127       3 141       4 403       

300 987   92 285     25 583     55 367     
Råvaror och förnödenheter 44 025 -    67 754 -    23 852 -    42 100 -    
Övriga externa kostnader 31 405 -    15 823 -    18 809 -    11 291 -    
Personalkostnader 41 165 -    37 976 -    21 369 -    19 560 -    
Av/nedskrivning av materiella och 
immateriella anläggningstil lgångar 13 360 -    12 567 -    6 806 -      6 465 -      
Övriga rörelsekostnader 19 079 -    1 496 -      1 232 -      1 229 -      
Rörelseresultat 151 954   43 330 -    46 485 -    25 277 -    

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och l iknande resultatposter 1 235       544           1 198       331 -          
Räntekostnader och l iknande resultatposter 8 842 -      8 848 -      1 644 -      4 416 -      
Resultat efter finansiella poster 144 348   51 635 -    46 931 -    30 025 -    

Resultat före skatt 144 348   51 635 -    46 931 -    30 025 -    
Skatt - - - -
Periodens resultat 144 348   51 635 -    46 931 -    30 025 -    

TSEK Not
Jan.Jun.   

2022
Jan.-Jun.  

2021
Apr.Jun. 

2022
Apr.Jun.  

2021
Periodens resultat     144 348    -     51 635    -     46 931    -     30 025    
Övrigt totalresultat                   -                      -                      -                      -    
Periodens totalresultat     144 348    -     51 635    -     46 931    -     30 025    
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Balansräkning för moderbolaget fortsätter på nästa sida

Balansräkning för moderbolaget

TSEK Not Jan.-Jun.  
2022

Jan.-Jun.  
2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstil lgångar 54 679         51 426         
Materiella anläggningstil lgångar 28 908         32 690         
Finansiella anläggningstil lgångar
- Andelar i  koncernföretag 256 387      33 326         
- Fordringar hos koncernföretag 180 327      -                    
- Andra långfristiga fordringar 40                 40                 
Summa finansiella anläggningstillgångar 436 753 33 366
Summa anläggningstillgångar 520 340 117 481

Omsättningstillgångar
Varulager med mera 58 964         104 444      

Kortfristiga fordringar
- Kundfordringar 21 812         18 200         
- Fordringar hos koncernföretag 220 429      -                    
- Avtalsti l lgångar 30 093         46 901         
- Övriga fordringar 2 882           1 891           
- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 518           1 773           
Summa kortfristiga fordringar 278 734 68 765

Kassa och bank 47 082         126 717      
Summa omsättningstillgångar 384 779 299 926

Summa tillgångar 905 119 417 407
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Fortsättning Balansräkning för moderbolaget

TSEK
Jan.-Jun.  

2022
Jan.-Jun.  

2021

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
- Aktiekapital 2 710           2 367           
- Fond för utvecklingsutgifter 54 273         54 273         

Fritt eget kapital
- Överkursfond 530 037      405 260      
- Balanserat resultat 344 722-      229 913-      
- Periodens resultat 144 348      51 635-         
Summa eget kapital 386 646      180 352      

Avsättningar
- Övriga avsättningar 1 884           -                    
Summa avsättningar 1 884           -                    

Långfristiga skulder
- Obligationslån 194 000      194 000      
- Skulder ti l l  kreditinstitut 7 067           7 601           
Summa långfristiga skulder 201 067      201 601      

Kortfristiga skulder
- Förskott från kunder -                    2 555           
- Leverantörsskulder 11 733         13 622         
- Skulder ti l l  koncernföretag 288 510      8 078           
- Övriga skulder 4 543           2 813           
- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 737         8 386           
Summa kortfristiga skulder 315 523      35 454         

Summa eget kapital och skulder 905 119      417 408      
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 Not 1 Redovisningsprinciper 

 Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

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.

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 leasing-
tillgångens storlek krävs bedömningar om det är rimligt säkert att koncernen kommer nyttja förlängning-
soptionerna. 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 kon-
cernen kommer nyttja förlängningsoptionerna. Detta är dock något som kan ändras i framtiden och då påverka 
leasingskuldens och leasingtillgångens storlek.

Intäktsredovisning

Intäkt värderas utifrån den ersättning som specificeras i avtalet med kunden. Koncernen redovisar intäkten när 
kontroll över en vara eller tjänst överförs till kunden. Att bestämma tidpunkten för överföring av kontroll, dvs 
vid en viss tidpunkt eller över tid, kräver bedömningar. I kontrakt som skrivits med kunder görs bedömningen 
att vissa av dessa kontrakt uppfyller kraven för intäktsredovisning över tid, medan andra inte gör det. Därav 
att intäkterna från vissa kontrakt redovisas över tid och inte vid en viss tidpunkt, medan intäkterna från andra 
kontrakt behandlas som att prestationsåtagandena uppfylls vid en viss tidpunkt.
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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 hel-
het. Koncernen har utifrån denna interna rapportering identifierat att koncernen endast har ett segment.

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

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

Geografiska områden

Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder efter det land kunden har sin hemvist. 
Bolaget hade under det första halvåret 2022 en kund som utgjorde mer än 10% av intäkterna. 
Försäljningen till den kunden var 2 709 TSEK.
Av Koncernens totala anläggningstillgångar på 196 852 TSEK, återfinns anläggningstillgångar i Sverige för 

94 385 TSEK och i Italien för 102 467 TSEK.

 Not 3 Rörelsesegment och uppdelning av intäkter 

Produktlinje

Produkt-/tjänsteområde
Jan.-Jun. 

2022
Jan.-Jun. 

2021
Jan.-Jun. 

2022
Jan.-Jun. 

2021
Jan.-Jun. 

2022
Jan.-Jun. 

2021
Produktionsutrustning 
för solcellsti l lverkning 4 552       3 715       -                -                4 552       3 715       
Process för 
solcellsti l lverkning -                -                -                -                -                -                
Service och support 1 371       1 270       -                -                1 371       1 270       
Solcellstak -                -                17 710     -                17 710     
Övrigt -                -                20             12 527     20             12 527     
Summa 5 923       4 985       17 730     12 527     23 653     17 512     

Produktionsutrustning Solcellstak Summa

Produktlinje

Geografiskt område
Jan.-Jun. 

2022
Jan.-Jun. 

2021
Jan.-Jun. 

2022
Jan.-Jun. 

2021
Jan.-Jun. 

2022
Jan.-Jun. 

2021
Sverige -                -                16 811     12 432     16 811     12 432     
Kina/Hongkong 3 389       2 116       162           -                3 551       2 116       
EU -                22             398           40             398           62             
Övrigt 2 534       2 847       359           55             2 893       2 902       
Summa 5 923       4 985       17 730     12 527     23 653     17 512     

Produktionsutrustning Solcellstak Summa
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Redovisat värde på samtliga finansiella tillgångar och skulder utgör en rimlig approximation 
av verkligt värde.

 Not 4 Verkligt värde för finansiella instrument
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• Delårsrapport tredje kvartalet 2022 – 16 november 2022
• Bokslutskommuniké 2022 – 24 februari 2023

 Kommande rapporteringstillfällen 
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Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. 
Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och Bolagets ledning 
då de möjliggör utvärdering av Bolagets prestation.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet är resultatet före finansnetto och skatter.
Rörelseresultat är ett mått som syftar till att visa lönsamheten i den löpande verksamheten.

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
EBITDA är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå 
resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat / Nettoomsättning
Rörelsemarginal är ett mått som syftar till att visa lönsamhetsgraden i den löpande verksamheten..

EBITDA-marginal
EBITDA / Nettoomsättning
EBITDA-marginal är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resul-
tatgenereringen i relation till omsättningen före investeringar i anläggningstillgångar.

Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutningen
Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital och 
kan användas som en indikation på Bolagets betalningsförmåga på lång sikt.

Orderingång
Värdet av erhållna ordrar och förändringar i befintliga ordrar under den aktuella perioden.  
Orderingång ger investerare en indikator över vilka intäkter som Midsummer förväntas ge i framtiden.

Orderstock
Värdet av befintliga ordrar vid utgången av den aktuella perioden.
Orderstocken ger investerare en indikator över förändringen av intäkterna som Midsummer presenterar i sin 
resultaträkning.

 

Definition och beskrivning av 
alternativa nyckeltal
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EBITDA
Jan.-Jun. 

2022
Jan.-Jun. 

2021
Apr.-Jun. 

2022
Apr.-Jun. 

2021
Rörelseresultat 5 461 -56 522 -50 266 -32 850
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstil lgångar 16 690 18 240 8 444 9 331
EBITDA 22 151 -38 282 -41 822 -23 519

Rörelsemarginal
Jan.-Jun. 

2022
Jan.-Jun. 

2021
Apr.-Jun. 

2022
Apr.-Jun. 

2021
Rörelseresultat 5 461 -56 522 -50 266 -32 850
Nettoomsättning 23 653 17 512 13 148 10 130
Rörelsemarginal 23% Negativ Negativ Negativ

EBITDA-marginal
Jan.-Jun. 

2022
Jan.-Jun. 

2021
Apr.-Jun. 

2022
Apr.-Jun. 

2021
EBITDA 22 151 -38 282 -41 822 -23 519
Nettoomsättning 23 653 17 512 13 148 10 130
EBITDA-marginal 94% Negativ Negativ Negativ

Soliditet
Jan.-Jun. 

2022
Jan.-Jun. 

2021
Apr.-Jun. 

2022
Apr.-Jun. 

2021
Summa eget kapital 267 344 191 846 267 344 191 846
Summa til lgångar 507 313 433 608 507 313 433 608
Soliditet 52,70% 44,24% 52,70% 44,24%
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Granskningsrapport KPMG
 

 

 

Granskningsrapport 
Till styrelsen i Midsummer AB (publ)  

Org. nr 556665-7838 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för 
Midsummer AB (publ) per den 30 juni 2022 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 
34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga 
granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består 
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte 
möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha 
blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte 
den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse 
att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.  

 

Stockholm den 31 augusti 2022 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


