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Installation av Midsummer WAVE

Midsummer i korthet
 
Midsummer utvecklar och säljer utrustning för produktion av flexibla tunnfilmsolceller 
samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Bolaget grundades 2004 och 
Midsummer äger hela kedjan från tillverkningsutrustning till installerade solcellstak. 
Genom att Bolaget äger relationen med slutkunden, möjliggörs snabb återkoppling 
som direkt går in i det löpande utvecklingsarbetet. Midsummers teknologi och 
produkter bedöms ha en gynnsam positionering för att möta framtida behov och 
förväntningar på en marknad som uppvisar stark global tillväxt. 

Genom produktionssystemet Midsummer DUO möjliggörs framgångsrik 
masstillverkning av tunnfilmssolceller. Ett högt produktionstempo och solceller 
med 90 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med konventionella solpaneler gör 
Midsummers produkter speciellt attraktiva. Midsummer AB är listat på Nasdaq First 
North Premier Growth Market.  
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Delårsrapport Q2 2021

• Nettoomsättningen för koncernen under andra 
kvartalet 2021 uppgick till 10 130 TSEK (28 412 
TSEK). Nettoomsättningen för koncernen under 
första halvåret 2021 uppgick till 17 512 TSEK 
(62 511 TSEK).  

• För produktlinjen Solcellstak var 
nettoomsättningen 9 018 TSEK (2 108 TSEK) 
för andra kvartalet 2021 och 12 527 TSEK (5 
688 TSEK) för första halvåret 2021. 

• För produktlinjen Produktionsutrustning var 
nettoomsättningen 1 112 TSEK (26 304 TSEK) 
för andra kvartalet 2021 och 4 985 TSEK (56 
823 TSEK) för första halvåret 2021.

• Resultatet per aktie under andra kvartalet 
2021 uppgick till -0,64 SEK (-0,57 SEK/aktie). 
Resultat per aktie under första halvåret 2021 
uppgick till -1,10 SEK (-0,55 SEK). 

• Orderingången inom produktlinjen Solcellstak 
under andra kvartalet 2021 uppgick till 13 
457 TSEK (2 806 TSEK). Orderingången 
inom produktlinjen Solcellstak under första 
halvåret 2021 uppgick till 23 327 TSEK (4 323 
TSEK). 

• Totala orderboken för produktlinjen 
Solcellstak uppgick vid halvårsskiftet till 21 
541 TSEK (10 741 TSEK per sista december 
2020).
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Midsummer AB (Publ) Nasdaq First North Premier Growth Market 

PERIODEN JANUARI - JUNI 2021

• Forskningssystemet Midsummer UNO har skeppats till 
University of New South Wales, Sydney, Australien.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Nyckeltal

TSEK                                                                          Apr-Jun 2021

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

Apr-Jun 2020

10 130
-32 850
-23 519
-37 683
-38 102
Negativ
Negativ
44,24%
-48 591

-0,64

28 412
-12 407

-3 526
-17 576
-17 576
Negativ
Negativ
25,39%
-43 643

-0,57

Jan-Jun. 2021 Jan-Jun 2020

17 512
-56 522
-38 282
-65 001
-64 837
Negativ
Negativ
44,24%
-90 948

-1,10

62 511
-8 278
9 184

-16 926
-16 926
Negativ
14,69%
25,39%
-83 325

-0,55

VÄSENTLIGA HÄNDELSER APRIL - JUNI 2021

• Midsummer har gjort investeringar om 
22 789 TSEK i produktionsutrustning  
samt i bolagets fabrik, Bari, Italien.

• Ett produktionssystem har 
acceptanstestats och godkänts av kund.  
Avtalstillgångar har därigenom reducerats 
med 23 025 TSEK.



När vi ser tillbaka på det första halvåret så gläds vi åt att vårt affärsområde Solcellstak växer 
starkt. Orderingången under det andra kvartalet i år uppgick till 13,5 miljoner kronor, en ökning med 
380 procent från samma period förra året. 

Samtidigt har pandemin och svårigheterna att resa har haft en stark negativ påverkan på vårt 
andra affärsområde, Produktionsutrustning. Inga nya maskinförsäljningar skedde under det första 
halvåret 2021. Vi ser dock ljuset i slutet av tunneln och när resande och affärer förhoppningsvis 
normaliseras i slutet av detta eller nästa år ser vi fram mot att kunna återuppta försäljningen av 
maskiner igen.

Under det andra kvartalet har vi arbetat intensivt med att öka marknadskännedomen om våra 
diskreta, miljövänliga och svensktillverkade solcellstak – tre stora fördelar vi har gentemot nästan 
alla konkurrerande solpaneler och som vi är övertygade om att medvetna konsumenter uppskattar. 
Våra solpaneler ger överlägset låga CO2-utsläpp, 90 procent lägre än traditionella solpaneler och 
lägre än vindkraft och kärnkraft.

Vi har fortfarande en stor jungfrulig marknad att bearbeta då sju av åtta svenska egnahemsägare 
saknar solceller – men över hälften av dem vill installera solceller och solcellstak, enligt en 
undersökning vi beställt. De vill dessutom installera dem snarast, inom några få år, vilket tyder på 
en mognad bland konsumenterna. Här ska Midsummer vara en betydande aktör. Det är bara vi 
som har ”knäckt koden” för hur man tillverkar tunna, lätta och snygga solcellstak på ett effektivt 
och miljövänligt sätt. Jag är övertygad om att kunderna kommer att se skillnaden mellan våra 
produkter och alternativen – och välja oss. Vi har en unik produkt och tillväxtmöjligheterna är 
närmast oändliga.

VD-ord
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Fabriker, idrottsarenor, parkeringshus, lager- och kontorsbyggnader och andra kommersiella 
fastigheter har ofta stora takytor av bitumen eller plastmembran där vissa av våra särskilt 
framtagna modeller passar utmärkt. Nyligen installerades 1700 kvadratmeter Midsummer 
BOLD på finmekanikföretaget Precimas klimatsmarta fabrik i Flen. Vi ser fram emot många fler 
installationer av detta slag. Det är i linje med vår ambition att skapa en större slutkundsefterfrågan 
på våra solcellstak, vilket på sikt kommer att skapa en större efterfrågan på maskiner. 

Våra planer att starta storskalig tillverkning av solpaneler i Puglia, södra Italien, fortskrider. Det 
föreligger i dagsläget en överenskommelse mellan de fyra parterna – Midsummer, Italiens 
ministerium för ekonomisk utveckling, Italiens investeringsmyndighet Invitalia och regionen Puglia 
– om hur samarbetet ska se ut men alla formaliteter är ännu inte klara. Vi hoppas kunna ge ett 
besked om samarbetet och villkoren för det inom en snar framtid. 

En fabrik i Italien skulle mångfaldiga vår produktionskapacitet, vilket behövs då efterfrågan på våra 
solcellstak är mycket stor i Sverige. I vår långsiktiga vision är en italiensk fabrik endast ett steg i 
en möjlig fortsatt expansion med ytterligare produktionsanläggningar, kanske även i Sverige. Om 
våra ytterst ambitiösa klimatmål – nationella, europeiska och globala – ska nås så krävs massiva 
satsningar på förnybar energi och särskilt solenergi. Med våra avancerade, vackra och miljövänliga 
solcellstak är vi väl positionerade att ta en ledning i denna utveckling.

Sven Lindström, VD, Midsummer AB
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Utveckling av resultat och ställning under första halvåret 2021  

Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen för koncernen för första halvåret 2021 var 17 512 TSEK (62 511 TSEK). 
Nettoomsättningen för andra kvartalet var 10 130 TSEK (28 412 TSEK).  

För produktlinjen Solcellstak var nettoomsättningen 12 527 TSEK (5 688 TSEK) för första halvåret 
2021 och 9 018 TSEK (2 108 TSEK) för andra kvartalet 2021.  

För produktlinjen Produktionsutrustning var nettoomsättningen 4 985 TSEK (56 823 TSEK) för första 
halvåret 2021 och 1 112 TSEK (26 304 TSEK) för andra kvartalet 2021. 

Inga nya maskinförsäljningar skedde under det första halvåret 2021. Den uteblivna 
maskinförsäljningen under första halvåret och konsekvensen att vi bygger på färre maskiner som vi 
vinstavräknar successivt, innebar en kraftigt försämrad nettoomsättning för produktlinjen 
Produktionsutrustning. Corona-pandemin gör att det är omöjligt att resa i de länder och regioner där 
bolaget historiskt sett har sålt DUO-maskiner. Det är också omöjligt för potentiella kunder att besöka 
bolaget för att få demonstrationer av hur våra produktionsmaskiner tillverkar solceller och solpaneler. 
Historiskt sett har det varit mycket svårt att få till DUO-affärer utan dessa fysiska möten både i 
bolagets faciliteter och hos kund. Kina har mer eller mindre varit stängt för inresa sedan början av 
2020. Sannolikheten att kunna resa till Kina bedöms som låg åtminstone till hösten 2021.  

Övriga rörelseintäkter för koncernen bestod av bidrag på 3 861 TSEK (46 TSEK) för första halvåret 
2021, varav bidrag på 3 618 TSEK (0 TSEK) under det andra kvartalet 2021, samt valutavinster på 
7 785 TSEK (2 357 TSEK) för första halvåret, varav valutavinster på 839 TSEK (2 357 TSEK) under det 
andra kvartalet. 

Midsummer har erhållit 2 740 TSEK i Corona-relaterade omställningsstöd från Skatteverket under det 
andra kvartalet 2021.  

Rörelseresultatet för koncernen för första halvåret 2021 blev -56 522 TSEK (-8 278 TSEK), och för 
andra kvartalet blev rörelseresultatet -32 850 TSEK (-12 407 TSEK). Resultatet före skatt slutade på    
-65 001 TSEK för första halvåret 2021 (-16 926 TSEK). För andra kvartalet var resultatet före skatt -37 
683 TSEK (-17 576 TSEK). 

I moderbolaget var nettoomsättningen för första halvåret 2021, 68 753 TSEK (43 559 TSEK). 
Nettoomsättningen för andra kvartalet var 29 532 TSEK (26 868 TSEK).  

Rörelseresultatet för moderbolaget första halvåret 2021 var -43 440 TSEK (-12 871 TSEK). 
Rörelseresultatet för andra kvartalet var –25 277 TSEK (-5 817 TSEK). 

Den stora skillnaden i nettoomsättning mellan koncernen och moderbolaget förklaras av att 
Midsummer slutlevererade tre DUO-maskiner under halvåret. Vid slutleverans intäktsförs en stor del 
av maskinvärdet i moderbolaget, medan intäktsföringen i koncernen sker kontinuerligt under tiden 
som maskinen färdigställs.   

Den fakturering från maskinförsäljningarna som skedde under det första halvåret 2021 dyker i stället 
upp i koncernen som minskade avtalstillgångar i balansräkningen. Slutfakturering av maskinerna gav 
en minskning av avtalstillgångarna på -44 916 TSEK. Samtidigt genererade intäktsföring en ökning av 
avtalstillgångarna på 3 683 TSEK och en valutavinst på 4 098 TSEK gav ytterligare en ökning av 
avtalstillgångarna. Sammantaget innebar detta att avtalstillgångarna minskade från 118 353 TSEK till 
81 218 TSEK under det första halvåret 2021.  

Orderingången under första halvåret 2021 för produktlinjen Solcellstak var 23 327 TSEK (4 323 TSEK) 
och den totala orderboken för produktlinjen Solcellstak var vid halvårsskiftet var 21 541 TSEK (10 741 
TSEK per sista december 2020).  



6 

Orderingången under första halvåret 2021 för produktlinjen Produktionsutrustning var 1 302 TSEK (95 
926 TSEK) och den totala orderboken för produktlinjen Produktionsutrustning var vid kvartalets 
utgång 99 771 TSEK (100 792 TSEK per sista december 2020). 

Kassaflöde och finansiering 
Under första halvåret 2021 var kassaflödet -90 948 TSEK (-83 325 TSEK). Kassan var 126 948 TSEK 
vid slutet av andra kvartalet (28 475 TSEK i slutet av Q2, 2020).  

Varulagret i koncernen ökade under halvåret från 26 682 TSEK till 33 273 TSEK (30 262 TSEK i slutet 
av Q2, 2020).  

 
Investeringar  
De totala investeringarna under det första halvåret 2021 för koncernen var 46 794 TSEK (791 TSEK). 

De totala investeringarna under det första halvåret 2021 för moderbolaget var 35 815 TSEK (791 
TSEK).  

Investeringarna gjordes i produktionsutrustning och i fabriken i Italien. 

 

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

En detaljerad redogörelse för Midsummers väsentliga risker återfinns i förvaltningsberättelsen i 
årsredovisningen för 2020. 

 

COVID-19 
Utbrottet av Covid-19 har inneburit och kommer fortsätta att innebära en omfattande påverkan på de 
samhällen och marknader där Midsummer är verksamt eller där Midsummer har leverantörer, kunder 
och/eller samarbeten.  

Pågående pandemi påverkar våra möjligheter att besöka kunder utanför Sveriges gränser. Vår 
maskinförsäljning har fram till idag uteslutande gått på export. Med nuvarande nedstängningar och 
restriktioner är våra möjligheter att sälja DUO-maskiner mycket begränsade. Restriktionerna påverkar 
oss också genom att de kunder som har beställt våra maskiner inte kan resa till Sverige för att delta i 
de acceptanstest som vi alltid gör på DUO-maskinerna före skeppning. Idag är det inte heller möjligt 
för oss att skicka installations- och serviceingenjörer från Sverige till Kina om de inte är kinesiska 
medborgare. Det är osäkert när utländska medborgare åter kan få inresetillstånd och visum till Kina. 
För att hantera denna risk har Midsummer nu kinesiska medborgare anställda i Sverige och 
Hongkong, samt även utbildat våra kinesiska kunders personal. Vi har också tagit fram en process för 
acceptanstest via videolänk. 
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Beroende av insatsvaror och råmaterial 
Midsummer är beroende av ett antal viktiga insatsvaror, tekniska komponenter och råmaterial som är 
avgörande för vår tillverkning. Just nu råder det en global brist på halvledarkomponenter. För att 
säkra tillgången på halvledardioder har Midsummer under året certifierat två nya leverantörer. Detta 
innebär att vi idag har säkrad materialtillgång i linje med vår uppskalningsplan, men om den globala 
bristen på halvledare skulle förvärras, så finns det en risk att produktionsvolymer och leveranstider 
kan påverkas. 

Motsvarande gäller även för moderbolaget. 

Transaktioner med närstående  
Den sista av de två DUO-maskiner som färdigställts åt Sunflare Inc slutbetalades under det första 
kvartalet 2021. Sunflare ägs av Liang Gao, som fram till och med den 4 juni 2021 var styrelseledamot 
i Midsummer.  

Motsvarande gäller även för moderbolaget. 

 

Ägarstruktur per den 30 juni 2021 
Liang Gao  6 305 450 10,66% 

Philip Gao  6 305 400 10,66% 

Cidro Förvaltning AB  4 363 259 7,37% 

Nordea Nordic Small Cap 3 119 963 5,27% 

Infologix (BVI) Ltd. 3 037 293 5,13% 

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

Skandia fonder 2 723 639 4,60% 

H. Waldéus AB  1 996 188 3,37% 

Länsförsäkringar fonder 1 921 801 3,25% 

Avanza Pension 1 402 741 2,37% 

Övriga aktieägare (8511 st) 24 971 678 42,20% 

Totalt antal aktier  59 171 392 100,00% 
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen  
 
TSEK Not Jan-Jun. 

2021 
Jan-Jun. 

2020 
Apr-Jun 

2021 
Apr-Jun 

2020 

Nettoomsättning 3 17 512 62 511 10 130 28 412 

Övriga rörelseintäkter   11 646 5 626 4 444 5 581 

  29 158 68 137 14 574 33 993 

            

Aktiverat arbete för egen räkning  14 103 12 063 7 208 6 585 

Råvaror och förnödenheter   -26 503 -24 547 -12 594 -11 035 

Övriga externa kostnader  -13 166 -8 238 -10 022 -4 641 

Personalkostnader   -38 979 -36 540 -20 183 -18 232 
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  -18 240 -17 462 -9 331 -8 881 

Övriga rörelsekostnader   -2 895 -1 692 -2 502 -10 196 

Rörelseresultat  -56 522 -8 278 -32 850 -12 407 

            

Finansiella intäkter  544 625 -331 -575 

Finansiella kostnader   -9 023 -9 274 -4 502 -4 594 

Finansnetto  -8 479 -8 648 -4 833 -5 169 

Resultat före skatt   -65 001 -16 926 -37 683 -17 576 

Periodens resultat  -65 001 -16 926 -37 683 -17 576 

            

Övrigt totalresultat      
Periodens övriga totalresultat   164 - -419 - 

Periodens totalresultat  -64 837 -16 926 -38 102 -17 576 

            

Periodens resultat hänförligt till:      
- Moderbolagets ägare   -65 001 -16 926 -37 683 -17 576 

      
Periodens totalresultat hänförligt till:           

- Moderbolagets ägare  -64 837 -16 926 -38 102 -17 576 

            

Resultat per aktie      
- före och efter utspädning (kr)   -1,10 -0,55 -0,64 -0,57 

      
Antal utestående aktier vid rapportperiodens utgång           

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

            

Genomsnittligt antal utestående aktier      
- före utspädning och efter utspädning   59 171 392 30 902 200 59 171 392 30 902 200 
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Rapport över finansiell ställning för koncernen  
 

TSEK Not 2021-06-30 2020-12-31 

Tillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar   51 577 45 436 

Materiella anläggningstillgångar  106 099 66 571 

Nyttjanderättstillgång   13 496 14 882 

Långfristiga fordringar  40 40 

Summa anläggningstillgångar   171 212 126 929 

    
Varulager   33 273 26 682 

Skattefordringar  953 1 322 

Kundfordringar   18 200 22 768 

Avtalstillgångar  81 218 118 353 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   565 478 

Övriga fordringar  1 240 6 253 

Likvida medel   126 948 217 610 

Summa omsättningstillgångar  262 396 393 465 

Summa tillgångar   433 608 520 394 

    
Eget kapital       

Aktiekapital  2 367 2 367 

Övrigt tillskjutet kapital   405 260 404 510 

Reserver i eget kapital  -275 -440 

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat   -215 506 -150 504 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  191 846 255 933 

Summa eget kapital   191 846 255 933 

    
Skulder       

Långfristiga räntebärande skulder  207 558 209 294 

Övriga avsättningar   - 188 

Summa långfristiga skulder  207 558 209 482 

        

Kortfristiga räntebärande skulder  6 658 6 331 

Leverantörsskulder   13 635 34 387 

Avtalsskulder  2 555 2 555 

Skatteskulder   - 803 

Övriga skulder  2 970 3 542 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   8 386 7 362 

Summa kortfristiga skulder  34 205 54 980 

Summa skulder   241 762 264 462 

Summa eget kapital och skulder   433 608 520 395 
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital  
 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 

 

TSEK Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Reserver i 
eget kapital 

Balanserade 
vinstmedel  

inkl. 
periodens 

resultat 

Summa 
Innehav utan 

bestämmande 
inflytande 

Totalt eget  
kapital 

Ingående eget kapital 2020-01-01 1 236 157 238 - -58 203 100 271 - 100 271 

Periodens totalresultat               

Periodens resultat    -16 926 -16 926 - -16 926 

Periodens övriga totalresultat       - - - - 

Periodens totalresultat    -16 926 -16 926 - -16 926 

Utgående eget kapital 2020-06-30 1 236 157 238   -75 129 83 345 - 83 345 

        
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 

2021 
Jan-Jun 

2020 
Apr-Jun 

2021 
Apr-Jun 

2020 

Den löpande verksamheten      
Resultat före skatt   -64 837 -16 926 -38 512 -17 574 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  17 761 17 483 10 076 10 517 

Betald inkomstskatt   - -119 - -146 

      
Ökning (–) / Minskning (+) av varulager   -6 591 -6 530 -8 189 -8 255 

Ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar  46 997 -54 924 17 118 -16 556 

Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder   -21 102 -5 708 2 449 1 247 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -27 773 -66 724 -17 059 -30 768 

            

Investeringsverksamheten      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -46 794 -791 -22 789 -594 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -14 113 -12 227 -7 206 -6 727 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -60 907 -13 018 -29 995 -7 320 

      
Finansieringsverksamheten           

Aktieemission  750 - - - 

Amortering av leasingskulder   -3 019 -3 583 -1 538 -5 555 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -2 269 -3 583 -1 538 -5 555 

            

Periodens kassaflöde  -90 948 -83 325 -48 591 -43 643 

Likvida medel vid periodens början   217 610 111 015 176 000 72 236 

Valutakursdifferens i likvida medel  286 784 -461 -118 

Likvida medel vid periodens slut   126 948 28 475 126 948 28 475 
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Resultaträkning för moderbolaget  
 

TSEK Not 
Jan-Jun 

2021 
Jan-Jun 

2020 
Apr-Jun 

2021 
Apr-Jun 

2020 

Nettoomsättning 3 68 753 43 559 29 532 26 868 
Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt 
pågående arbeten för annans räkning   2 302 20 152 14 224 9 814 

Aktiverat arbete för egen räkning  14 103 11 470 7 208 6 297 

Övriga rörelseintäkter   7 127 5 177 4 403 5 132 

  92 285 80 358 55 367 48 111 

Råvaror och förnödenheter   -67 754 -31 859 -42 100 -19 884 

Övriga externa kostnader  -15 823 -12 045 -11 291 -6 255 

Personalkostnader   -37 976 -36 540 -19 560 -18 232 
Av/nedskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  -12 567 -11 093 -6 465 -5 717 

Övriga rörelsekostnader   -1 496 -1 692 -1 229 -3 570 

Rörelseresultat  -43 330 -12 871 -25 277 -5 817 

            

Resultat från finansiella poster      
Ränteintäkter och liknande resultatposter   544 623 -331 -575 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -8 848 -9 118 -4 416 -4 520 

Resultat efter finansiella poster   -51 635 -21 366 -30 025 -10 912 

      
Resultat före skatt   -51 635 -21 366 -30 025 -10 912 

Skatt  - -   
Periodens resultat   -51 635 -21 366 -30 025 -10 912 

 

 
 
Resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget 
 
TSEK Not 

Jan-Jun 
2021 

Jan-Jun 
2020 

Apr-Jun 
2021 

Apr-Jun 
2020 

Periodens resultat  -51 635 -21 366 -30 025 -10 912 

Övrigt totalresultat   - - - - 

Periodens totalresultat   -51 635 -21 366 -30 025 -10 912 
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Balansräkning för moderbolaget  
 
TSEK Not 2021-06-30 2020-06-30 

Tillgångar    
Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar  51 426 36 407 

Materiella anläggningstillgångar   32 690 32 263 

Finansiella anläggningstillgångar    
- Andelar i koncernföretag   33 326 50 

- Andra långfristiga fordringar  40 40 

Summa finansiella anläggningstillgångar   33 366 90 

Summa anläggningstillgångar  117 481 68 760 

        

Omsättningstillgångar    
Varulager med mera   104 444 105 880 

    
Kortfristiga fordringar       

- Kundfordringar  18 200 28 388 

- Avtalstillgångar   46 901 48 314 

- Skattefordringar  953 667 

- Övriga fordringar   938 1 462 

- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 773 1 243 

Summa kortfristiga fordringar   68 765 80 074 

    
Kassa och bank   126 717 28 425 

Summa omsättningstillgångar  299 926 214 378 

Summa tillgångar   417 407 283 138 
 
 
Balansräkning för moderbolaget i sammandrag fortsätter på nästa sida  
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Fortsättning Balansräkning för moderbolaget  
 
TSEK Not 2021-06-30 2020-06-30 

Eget kapital och skulder    
Eget kapital       

Bundet eget kapital    
- Aktiekapital   2 367 1 236 

- Fond för utvecklingsutgifter  54 273 38 673 

        

Fritt eget kapital    
- Överkursfond   405 260 157 238 

- Balanserat resultat  -229 913 -138 863 

- Periodens resultat   -51 635 -21 366 

Summa eget kapital  180 352 36 918 

        

Avsättningar    
- Övriga avsättningar   - 792 

Summa avsättningar  - 792 

        

Långfristiga skulder    
- Obligationslån   194 000 200 000 

- Skulder till kreditinstitut  7 601 7 885 

Summa långfristiga skulder   201 601 207 885 

    
Kortfristiga skulder       

- Förskott från kunder  2 555 14 806 

- Leverantörsskulder   13 622 8 500 

- Leverantörsskulder till dotterföretag  8 078 - 

- Övriga kortfristiga skulder   2 813 2 990 

- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  8 386 11 247 

Summa kortfristiga skulder   35 454 37 543 

Summa eget kapital och skulder   417 407 283 138 
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Not 1 Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för 
moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport.  
För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder 
tillämpats som i den senaste årsredovisningen. 

 

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande 
noter även i övriga delar av delårsrapporten. 

 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar  
Företagsledningen har med styrelsen diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende 
koncernens viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer 
och uppskattningar. 

Vissa viktiga redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar beskrivs nedan.  

Leasingavtal 
Koncernen har leasingavtal för såväl fordon som lokaler. Vid framtagande av leasingskuldens och 
leasingtillgångens storlek krävs bedömningar om det är rimligt säkert att koncernen kommer nyttja 
förlängningsoptionerna. Vid bedömning av om det är rimligt säkert att förlängningsoptioner kommer 
nyttjas avseende lokalerna har koncernen tagit i beaktande deras framtida tillväxt och utifrån det 
bedömt hur länge de kan använda nuvarande lokaler. Utifrån detta har koncernen kommit fram till att 
det inte är rimligt säkert att koncernen kommer nyttja förlängningsoptionerna. Detta är dock något 
som kan ändras i framtiden och då påverka leasingskuldens och leasingtillgångens storlek.  

 

Intäktsredovisning 
Intäkt värderas utifrån den ersättning som specificeras i avtalet med kunden. Koncernen redovisar 
intäkten när kontroll över en vara eller tjänst överförs till kunden. Att bestämma tidpunkten för 
överföring av kontroll, dvs vid en viss tidpunkt eller över tid, kräver bedömningar. I kontrakt som 
skrivits med kunder görs bedömningen att vissa av dessa kontrakt uppfyller kraven för 
intäktsredovisning över tid, medan andra inte gör det. Därav att intäkterna från vissa kontrakt 
redovisas över tid och inte vid en viss tidpunkt, medan intäkterna från andra kontrakt behandlas som 
att prestationsåtagandena uppfylls vid en viss tidpunkt. 
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Not 3 Rörelsesegment och uppdelning av intäkter  
Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på de delar av verksamheten företagets 
högsta verkställande beslutshavare följer upp, så kallad ”management approach” eller 
företagsledningsperspektiv. Koncernens interna rapportering är uppbyggd utifrån att 
koncernledningen följer upp verksamheten i sin helhet. Koncernen har utifrån denna interna 
rapportering identifierat att koncernen endast har ett segment. 

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

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

           

 Produktlinje Produktionsutrustning  Solcellstak Summa 

Produkt-/tjänsteområde Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 

Produktionsutrustning för 
solcellstillverkning 3 715 20 415 - - 3 715 20 415 

Process för solcellstillverkning - 31 873 - - - 31 873 

Service och support 1 270 4 529 -  1 270 4 529 

Solcellstak - - 12 527 5 688 12 527 5 688 

Övrigt - -  - 6 -        6 

Summa 4 985 56 817 12 527          5 694 17 512 62 511 

 

Geografiska områden 
 
           

Produktlinje  Produktionsutrustning  Solcellstak Summa 

Geografiskt område Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 

Sverige - - 12 432 4 146 12 432 4 146 

Kina/Hongkong 2 116 32 650 - - 2 116 32 650 

EU 22 1 374 40 1 466 62 2 839 

Ryssland 2 837 22 829 46 38 2 883 22 867 

Övrigt 9 -35 9 45 18        9 

Summa 4 985 56 817 12 527 5 694 17 512 62 511 

 

Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder efter det land kunden har sin hemvist. 
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Bolaget hade under det första halvåret 2021 tre kunder som var för sig utgjorde mer än 10% av 
intäkterna. Försäljningen till dessa kunder var 3 621 TSEK, 2 883 TSEK och 1 985 TSEK. 

Koncernens anläggningstillgångar är till största delen lokaliserade till Sverige, men Koncernens 
dotterbolag Midsummer Italia S.l.r. har även gjort investeringar i sina lokaler i Italien. Av Koncernens 
totala anläggningstillgångar på 157 676 TSEK, återfinns anläggningstillgångar  
i Sverige för 134 501 TSEK och i Italien för 23 175 TSEK. 

 

Not 4 Verkligt värde för finansiella instrument 
Redovisat värde på samtliga finansiella tillgångar och skulder utgör en rimlig approximation av 
verkligt värde. 

 

Not 5 Rättelse 
I Bokslutskommunikén och Årsredovisningen för 2020 gjordes en dubbelräkning i varulagret i 
moderbolaget. Detta har korrigerats i denna rapport genom att den ingående balansen per 1 januari 
2021 har justerats.  

Ingående balans för varulagret har justerats ned från 115 197 TSEK till 102 142 TSEK i 
balansräkningen. Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt pågående arbeten för 
annans räkning i resultaträkningen för helåret 2020 har justerats ned från 30 365 TSEK till 17 010 
TSEK. Detta innebär att Årets resultat för helåret 2020 i moderbolaget justerats från -62 395 TSEK till 
-75 450 TSEK. 

Justeringen av varulagret i moderbolaget har ingen påverkan på räkenskaperna i koncernen. 

 

 

Kommande rapporteringstillfällen  
• Delårsrapport tredje kvartalet 2021 – 1 november 2021 

• Bokslutskommuniké 2021 – 25 februari 2022 
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Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande 

översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 

koncernen står inför. 

Underskrifter/avgivande av rapporten 
Stockholm den 31 augusti 2021 

Lisa Pers-Ohlsén 

Styrelseledamot 

Philip Gao  

Styrelseledamot 

Claes Hofmann 

Styrelseledamot 

Johan Magnusson 

Styrelseledamot  

Jan Lombach 

Styrelseledamot 

Sven Lindström 

Verkställande direktör 

Jan Johansson   

Styrelseordförande 
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Definition och beskrivning av alternativa nyckeltal 
 
 
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget 
anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och Bolagets ledning då 
de möjliggör utvärdering av Bolagets prestation. 
 
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet är resultatet före finansnetto och skatter. 
Rörelseresultat är ett mått som syftar till att visa lönsamheten i den löpande verksamheten. 
 
EBITDA 
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 
EBITDA är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå  
resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat / Nettoomsättning 
Rörelsemarginal är ett mått som syftar till att visa lönsamhetsgraden i den löpande verksamheten. 
 
EBITDA-marginal 
EBITDA / Nettoomsättning 
EBITDA-marginal är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå 
resultatgenereringen i relation till omsättningen före investeringar i anläggningstillgångar. 
 
Soliditet 
Eget kapital i relation till balansomslutningen 
Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital 
och kan användas som en indikation på Bolagets betalningsförmåga på lång sikt. 
 
Orderingång 
Värdet av erhållna ordrar och förändringar i befintliga ordrar under den aktuella perioden. 
 
Orderstock 
Värdet av befintliga ordrar vid utgången av den aktuella perioden. 
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EBITDA 
Jan-Jun. 

2021 
Jan-Jun. 

2020 
Apr.Jun 

2021 
Apr.Jun 

2020 
Rörelseresultat -56 522 -8 278 -32 850 -12 407 
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 18 240 17 462 9 331 8 881 
EBITDA -38 282 9 184 -23 519 -3 526 
          
          

Rörelsemarginal 
Jan-Jun. 

2021 
Jan-Jun. 

2020 
Apr.Jun 

2021 
Apr.Jun 

2020 
Rörelseresultat -56 522 -8 278 -32 850 -12 407 
Nettoomsättning 17 512 62 511 10 130 28 412 
Rörelsemarginal Negativ Negativ Negativ Negativ 
          
          

EBITDA-marginal 
Jan-Jun. 

2021 
Jan-Jun. 

2020 
Apr.Jun 

2021 
Apr.Jun 

2020 
EBITDA -38 282 9 184 -23 519 -3 526 
Nettoomsättning 17 512 62 511 10 130 28 412 
EBITDA-marginal Negativ 14,69% Negativ Negativ 
          
          

Soliditet 
Jan-Jun. 

2021 
Jan-Jun. 

2020 
Apr.Jun 

2021 
Apr.Jun 

2020 
Summa eget kapital 191 846 83 345 191 846 83 345 
Summa tillgångar 433 608 328 204 433 608 328 204 
Soliditet 44,24% 25,39% 44,24% 25,39% 

 



 

 

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 2021 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 2021 
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