
 

 

  

 

 
 

  

Balans- och resultaträkningar för 
2017 och 2018, omräknade till IFRS 



 

 

  

 

Rapport över finansiell ställning för koncernen 
kr Not 2018-12-31 
Tillgångar 24  
 Immateriella anläggningstillgångar 10 31 229 460 
 Materiella anläggningstillgångar 11 13 256 066 

Nyttjanderättstillgångar 23 24 103 071 
Uppskjuten skattefordran 8 4 842 713 

 Långfristiga fordringar 12 40 000 
Summa anläggningstillgångar  73 471 310 
   
 Varulager 13 70 418 568 
 Skattefordringar 8 177 323 
 Kundfordringar 14,22 7 837 892 

Avtalstillgångar 2 4 778 145 
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 409 257 
 Övriga fordringar 12 1 562 501 
 Likvida medel  53 078 543 
Summa omsättningstillgångar  138 262 229 
Summa tillgångar  211 733 538 
   
Eget kapital 15  
 Aktiekapital  1 236 088 
 Övrigt tillskjutet kapital  157 237 914 
 Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  -17 910 863 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  140 563 139 
   
Innehav utan bestämmande inflytande  - 
Summa eget kapital  140 563 139 
   
Skulder 24  
 Långfristiga räntebärande skulder 16,22 20 291 097 
 Övriga avsättningar 18 1 921 875 
Summa långfristiga skulder  22 212 972 
   
 Kortfristiga räntebärande skulder 16,22 14 725 657 
 Leverantörsskulder  8 733 506 

Avtalsskulder 2,19 19 422 975 
 Övriga skulder 19 1 868 833 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 4 206 456 
Summa kortfristiga skulder  48 957 426 
Summa skulder  71 170 398 
Summa eget kapital och skulder  211 733 538 

 
  



 

 

  

Resultaträkning för moderbolaget 

1 januari - 31 december 
kr Not 2018    2017 
    
Nettoomsättning 2,3 178 365 985 88 733 113 
Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt pågående 
arbeten för annans räkning 

 21 394 560 15 014 075 

Aktiverat arbete för egen räkning  21 645 364 12 047 790 
Övriga rörelseintäkter 4 4 023 285 5 664 443 
  225 429 195 121 459 421 
    
Råvaror och förnödenheter  -114 836 923 -49 720 525 
Övriga externa kostnader  -30 148 486 -21 950 957 
Personalkostnader  -51 051 330 -29 127 405 
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 22 -16 050 660 -11 435 886 
Övriga rörelsekostnader  -1 182 957 -679 746 
Rörelseresultat  5, 6, 23  12 158 839 8 544 902 
    
Resultat från finansiella poster:    
Ränteintäkter och liknande resultatposter   3 570 648 1 194 653 
Räntekostnader och liknande kostnader  -1 325 920 -1 597 475 
Resultat efter finansiella poster 7 14 403 567 8 142 081 
    
Resultat före skatt  14 403 567 8 142 081 
    
Skatt på årets resultat 8 4 643 727 2 231 604 
Årets resultat  19 047 294 10 373 685 

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget 

1 januari - 31 december 
kr Not 2018 2017 
    
Årets resultat  19 047 294 10 373 685 
    
Övrigt totalresultat  - - 
    
Årets totalresultat  19 047 294 10 373 685 

 
  



 

 

  

Balansräkning för moderbolaget 
Per den 31 december 
kr Not     2018 2017 
    
Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 10 31 229 460 22 022 897 
    
Materiella anläggningstillgångar 11 13 256 066 6 301 833 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
 Andelar i koncernföretag  25 50 000 - 
     Uppskjuten skattefordran  6 725 774 2 082 047 
 Andra långfristiga fordringar 12, 22 40 000 40 000 
Summa finansiella anläggningstillgångar  6 815 774 2 122 047 
    
Summa anläggningstillgångar  51 301 300 30 446 777 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager m m 13 70 418 568 50 907 773 
    
Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar 14 7 837 892 3 665 037 

Avtalstillgångar 2 4 778 145 - 
 Skattefordringar  177 323 67 193 
 Övriga fordringar 19 1 562 501 1 621 943 
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 1 110 563 1 400 548 
Summa kortfristiga fordringar  15 466 424 6 754 721 
    
    
Kassa och bank  53 078 543 28 729 272 
Summa omsättningstillgångar  138 963 535 86 391 766 
Summa tillgångar  190 264 833 116 838 543 
  



 

 

  

 
Eget kapital och skulder 

   

    
Eget kapital 15   
Bundet eget kapital    
 Aktiekapital   1 236 088 494 544 
 Fond för utvecklingsutgifter  28 716 630 15 895 728 
    
Fritt eget kapital    
 Överkursfond  157 237 914 57 449 914 
 Balanserade vinstmedel  -73 175 612 -61 535 316  
 Årets resultat  19 047 293 10 373 685 
Summa eget kapital   133 062 313 22 678 555 
    
    
Avsättningar    
 Övriga avsättningar 18 1 921 875 207 379 
Summa avsättningar  1 921 875 207 379 
    
Långfristiga skulder    
 Skulder till kreditinstitut 17, 22 15 895 563 26 919 570 
Summa långfristiga skulder  15 895 563 26 919 570 
    
Kortfristiga skulder    
 Skulder till kreditinstitut 17, 22 2 130 984 - 
 Förskott från kunder  19 422 975 56 386 442 
 Leverantörsskulder  8 733 506 7 116 754 
 Övriga skulder 19 1 868 833  1 153 159 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 7 228 784 2 376 683 
Summa kortfristiga skulder  39 385 082 67 033 039 
Summa eget kapital och skulder   190 264 833 116 838 543 
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Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget 
 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital 
 

Aktiekapital   
Fond för 

utvecklingsutgifter 
Överkurs- 

fond 

Balanserat 
resultat Årets resultat  kr 

Ingående eget kapital 2017-01-01 494 544   8 343 327 57 449 914 -64 912 840 10 399 675 11 774 620 
Justering för retroaktiv tillämpning/ändring       530 250 530 250 
Justerat eget kapital 2017-01-01 494 544   8 343 327 57 449 914 -64 912 840 10 929 925 12 304 870 
         
Årets resultat       10 373 685  
Årets övrigt totalresultat       -  
Årets totalresultat       10 373 685 10 373 685 
         Vinstdisposition      10 929 925 -10 929 925  
Avsättning    12 047 790  -12 047 790   
Avskrivning av fond    -4 495 389  4 495 389   
Utgående eget kapital 2017-12-31 494 544   15 895 728 57 449 914 -61 535 316 10 373 685 22 678 555 
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 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital 
 

 Aktie kapital  
Fond för 

utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat  kr 
Ingående eget kapital 2018-01-01  494 544  15 895 728 57 449 914 -62 065 566 23 108 289 34 882 909 
Justering för retroaktiv tillämpning/ändring      530 250 -12 734 604  
Justerat eget kapital 2018-01-01  494 544  15 895 728 57 449 914 -61 535 316 10 373 685 22 678 555 
         Årets resultat       19 047 293  
Årets övrigt totalresultat       -  
Årets totalresultat       19 047 293 19 047 293 
      1414   Vinstdisposition      10 373 685 -10 373 685  
Avsättning    21 645 364  -21 645 364   
Avskrivning av fond    -8 824 462  8 824 462   
Fondemission  494 544    -494 544   
Nyemission  247 000   99 788 000   100 035 000 
Nyemissionskostnader      -8 698 535  -8 698 535 
Utgående eget kapital 2018-12-31  1 236 088  28 716 630 157 237 914 -73 175 612 19 047 293 133 062 313 
 

Se not 15 för beskrivning av Fond för utvecklingsutgifter, Överkursfond och Balanserat resultat. 

  



 

 

  

Kassaflödesanalys för moderbolaget (indirekt metod) 
1 januari – 31 december  
kr 26 2018 2017 
    
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster  14 403 567 8 142 081 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  18 123 404 11 066 298 
Betald inkomstskatt  -110 130 -32 420 
  32 416 841 19 175 959 
    
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager  -19 510 795 -21 063 298 
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -8 660 458 6 682 795 
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  -38 779 895 33 186 750 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -34 534 307 37 982 206 
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -10 542 262 -2 318 962 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -21 669 193 -12 201 813 
Förvärv av finansiella tillgångar  -50 000 -40 000 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -32 261 455 -14 560 775 
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission  100 035 000 - 
Emissionskostnader  -8 698 537 - 
Upptagna lån  - - 
Amortering av lån  -60 903 -766 450 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  91 275 560 -766 450 
    
Årets kassaflöde  24 479 799 22 654 981 
Likvida medel vid årets början  28 729 272 6 074 291 
Valutakursdifferens i likvida medel  -130 528 - 
Likvida medel vid årets slut  53 078 543 28 729 272 
 

Not 1 Väsentliga 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 28. 
 
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. 
 
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. 
 
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 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 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. 
 

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 för-
delar 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 upp-
kommer. 
 
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. 
 



 

 

  

 
 
 
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. 
 
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. 
 
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 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. 
 
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 
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. 
 
Låneutgifter 
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 2 Intäkter  
 
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.  
 
Kontraktsbalanser 
Information om fordringar, avtalstillgångar och avtalsskulder från avtal med kunder sammanfattas nedan. 
Koncernen 
 
kr Not 31 december 2018 

   
Avtalstillgångar  4 778 145 
Avtalsskulder  -19 422 975 
 
Moderbolaget 
 
kr Not 31 december 2018 31 december 

 2017 
    
Avtalstillgångar  4 778 145 - 
Avtalsskulder  -19 422 975 -56 386 442 
 
Avtalstillgångar hänför sig i första hand till koncernens rätt till ersättning för utfört men ej fakturerat arbete vid 
balansdagen avseende process för solcellstillverkning. Avtalstillgångarna överförs till kundfordringar när 
rättigheterna blir ovillkorliga. Detta sker vanligtvis när koncernen utfärdar en faktura till kunden.  
 
Avtalsskulder avser främst de förskott som erhållits från kunden för maskinutrustning för solcellstillverkning.  
 
De 56 386 tkr som redovisas som avtalsskuld vid periodens början har redovisats som intäkt den 31 december 
2018. 
 
Ingen information lämnas om återstående presentationsåtaganden som per den 31 december 2018 har en 
ursprunglig förväntad löptid på högst ett år som är tillåtet enligt IFRS 15. 
 

Not 3 Rörelsesegment  
 

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.  

 
 
  



 

 

  

Not 4 Övriga rörelseintäkter     

Moderbolaget 
kr 2018 2017 
Offentliga bidrag 3 739 401 5 664 443 
Övrigt 283 884 - 
 4 023 285 5 664 443 
 

Not  5 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares 
ersättningar  

 

Medelantalet anställda 
 2018 varav  

män 
2017 varav  

män 
Moderbolaget     
Sverige 73 78 % 45 84 %  
Totalt moderbolaget 73 78 % 45 84 % 
     
Dotterföretag     
Sverige - -   
     
Koncernen totalt 73 78 %   
 
Könsfördelning i företagsledningen 
 2018-12-31 

Andel  
kvinnor 

2017-12-31 
Andel  

kvinnor 
Moderbolaget   
Styrelsen  0 % 0 % 
Övriga ledande befattningshavare 20 % 20 % 
Koncernen totalt   
Styrelser 0 % - 
Övriga ledande befattningshavare 20 % - 
  
  



 

 

  

Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda samt 
sociala kostnader i moderbolaget 
 
 2018 2017 
Moderbolaget Ledande 

befattnings-
havare (5 
personer)  

Övriga 
anställda 

Summa Ledande 
befattnings-
havare (5 
personer)  

Övriga 
anställda 

Summa 

Löner och andra 
ersättningar 

5 239 920 30 273 041 35 512 961 4 514 650 15 724 597 20 239 247 

(varav tantiem o.d.) - - - - - - 
Moderbolaget totalt 5 239 920 30 273 041  4 514 650 15 724 597  

(varav tantiem o.d.) - - - - - - 
       
       
Sociala kostnader1 2 589 405 11 332 626 13 922 031 2 101 889 5 939 158 8 041 048 
       
1varav 
pensionskostnader 

758 910 1 428 532 2 187 442 549 965 729 918 1 279 883 

 
Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare, moderbolaget, 2018 
Tkr Grundlön, 

styrelse- 
arvode 

Rörlig 
ersättning 

Pensions- 
kostnad 

Aktie- 
relaterad 

ersättning 
Övrig 

ersättning 

 
 

Summa 
Pensions-
förpliktelser 

Verkställande  
direktör Sven Lindström 

       

Ersättning från moderbolaget 1 165 681  229 119   1 394 800  
Andra ledande 
befattningshavare  
(4 personer) 

       

Ersättning från moderbolaget 4 073 609  529 791   4 603 400  
Summa 5 239 290  758 910   5 998 200  
 
 
Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare, moderbolaget, 2017 

Tkr Grundlön, 
styrelse- 

arvode 

Rörlig 
ersättning 

Pensions- 
kostnad 

Aktie- 
relaterad 

ersättning 

Övrig 
ersättning 

 
 

Summa 

Pensions-
förpliktelser 

Styrelseledamot 
Eric Jaremalm 

       

Ersättning från moderbolaget 980 965  121 562   1 102 527  
Verkställande  
direktör Sven Lindström 

       

Ersättning från moderbolaget 1 023 332  73 830   1 097 162  
Andra ledande 
befattningshavare  
(3 personer) 

       

Ersättning från moderbolaget 2 510 353  354 573   2 864 926  
Summa 4 514 650  549 965   5 064 615  

 
 
Det finns inga särskilda avgångsersättningar och det är inte heller planerat. CEO och CFO har sex månaders 
ömsesidig uppsägningstid, inga avgångsvederlag eller liknande förekommer. 



 

 

  

Not  6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer  
 Koncernen Moderbolaget 

Tkr 2018  2018 2017 
KPMG [Louise Ronquist]     
Revisionsuppdrag 264 000  264 000 78 000 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget     
Skatterådgivning     
Övriga tjänster 25 150  25 150 5 910 
     
Övriga revisorer     
Revisionsuppdrag -  -  
     
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med 
överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter.  

Not 7 Finansnetto  
 
Moderbolaget  

kr 2018 2017 

   
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 2 647  
Netto valutakursvinster 2 561 999 1 194 653 
Summa 2 564 647 1 194 653 
   
Räntekostnader 1 302 340 1 559 975 
Övriga finansiella kostnader 23 580 37 500 
Summa 1 325 920 1 597 475 
   
 



 

 

  

Not 8 Skatter  
Redovisat i rapporten över resultat och övrigt totalresultat/rapport över resultat 
 
Moderbolaget 
kr 2018 2017 

   
   
Uppskjuten skatteintäkt 3 903 554 1 088 717 
   
 
Avstämning av effektiv skatt 
Moderbolaget 
kr 2018 (%) 2018 2017 (%) 2017 
     
Resultat före skatt  14 403 567  8 142 081 
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -22% -3 168 785 -22% -1 791 258 
Ej avdragsgilla kostnader -0,4% -54 787 -0,8% -66 812 
Ej skattepliktiga intäkter 0,0% 4 0,0% 6 
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag  41,3% 5 953 617 50,2% 4 089 668 
Skatteeffekt emissionskostnader  13,3% 1 913 678  - 
Redovisad effektiv skatt 32,2% 4 643 727 27,4% 2 231 604 
 
Redovisat i balansräkningen  
 
Ej redovisade uppskjutna skattefordringar 
Avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte 
har redovisats i balansräkningen: 

 Moderbolaget 

kr 2018 2017 
Skattemässiga underskott  - 21 262 701 
 
Moderbolaget 

kr Balans per 
1 jan 2018 

Redovisat över 
resultaträkningen 

Redovisat i 
övr totalresultat 

Redovisat i 
eget kapital 

Balans per 
31 dec 2018 

Aktivering av underskottsavdrag 2 082 047 4 643 727   6 725 774 
 2 082 047 4 643 727   6 725 774 
      

kr Balans per 
1 jan 2017 

Redovisat över 
resultaträkningen 

Redovisat i 
övr totalresultat 

Redovisat i 
eget kapital 

Balans per 
31 dec 2017 

Aktivering av underskottsavdrag  2 082 047   2 082 047 
  2 082 047   2 082 047 
 
Förändrad skattesats 
Fr o m 1 januari 2019 är skattesatsen i Sverige 21,4% för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 
eller senare. Skattesatsen sänks till 20,6 % för räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 eller senare. 

  



 

 

  

Not  9 Resultat per aktie  
 
 
Resultat per aktie   
Årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare 
kr 
 2018 2017 
Årets resultat hänförligt till 
moderbolagets stamaktieägare 0,71 0,42 
   
 
Årets resultat efter skatt var för 2018 19 047 294 (10 373 685) kronor. 
 
Vägt genomsnittligt antal aktier uppgick 2018 till 26 943 433 (24 727 200) aktier. I samband med IPO:n under 
2018 genomfördes en nyemission som registrerades på Bolagsverket den 23 augusti. Uträkningen för 
medelantalet aktier under perioden baseras på att aktieantalet ökade från 24 727 200 aktier till 30 902 200 aktier 
vid detta datum.  
 
Som ett led i förberedelserna för IPO:n genomfördes en aktiesplit 50:1. I uträkningen för medelantalet aktier 
under perioden räknas antalet aktier efter att aktiespliten genomfördes som antalet aktier även för perioden före 
aktiespliten för att inte ge en missvisande siffra för medelantalet aktier. 
 

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar  
Koncernen 
Tkr 

Internt utvecklade 
immateriella tillgångar 

Förvärvade immateriella 
tillgångar 

 

 

Utvecklingsutgifter 

Koncessioner, patent, 
licenser, varumärken och 

liknande rättigheter  Totalt 
Ackumulerade anskaffningsvärden    
    
Utgående balans 2018-12-31 * För koncernen motsvarar 

Öppningsbalansen 2018-12-27 utgående balans 2018-12-31 
94 600 430 1 422 788 96 023 218 

    
Ackumulerade avskrivningar    
    
Utgående balans 2018-12-31 * Öppningsbalansen 2018-12-27 

motsvarar utgående balans 2018-12-31 
-63 926 388 -867 370 -64 793 758 

    
Redovisade värden    
Per 2018-12-31 * Öppningsbalansen 2018-12-27 motsvarar utgående 

balans 2018-12-31 
30 674 042 555 418 31 229 460 

    
    
 

Alla immateriella tillgångar, utom goodwill, skrivs av. För närvarande har koncernen ingen goodwill. För 
information om avskrivningar, se redovisningsprinciperna i not  

  



 

 

  

Moderbolaget 
kr 

Internt utvecklade 
immateriella tillgångar 

Förvärvade immateriella 
tillgångar 

 

 

Utvecklings- utgifter 

Koncessioner, patent, 
licenser, varumärken och 

liknande rättigheter  Totalt 
Ackumulerade anskaffningsvärden    

    
Ingående balans 2017-01-01 60 907 276 1 244 935 62 152 211 
Rörelseförvärv  154 024 154 024 
Internt utvecklade tillgångar 12 047 790  12 047 790 
Utgående balans 2017-12-31 72 955 066 1 398 959 74 354 025 
    
    
Ingående balans 2018-01-01 72 955 066 1 398 959 74 354 025 
Rörelseförvärv  23 829 23 829 
Internt utvecklade tillgångar 21 645 364  21 645 364 
Utgående balans 2018-12-31 94 600 430  1 422 788 96 023 218 
    
Ackumulerade avskrivningar    

    
Ingående balans 2017-01-01 -42 061 509 -585 200 - 42 646 709 
Avyttringar och utrangeringar    
Årets avskrivningar -9 544 521 -139 897 -9 684 418 
Årets valutakursdifferenser    
Utgående balans 2017-12-31 -51 606 030 -725 097 -52 331 127 
    
Ingående balans 2018-01-01 -51 606 030 -725 097 -52 331 127 
Avyttringar och utrangeringar    
Årets avskrivningar -12 320 358 -142 273 -12 462 631 
Årets valutakursdifferenser    
Utgående balans 2018-12-31 -63 926 388 -867 380 -64 793 768 
    
 
       
Redovisade värden       
Per 2017-01-01 18 845 767   659 735  19 505 502 
Per 2017-12-31 21 349 036   673 862  22 022 898 
       
Per 2018-01-01 21 349 036   673 862  22 022 898 
Per 2018-12-31 30 674 042   555 418  31 229 460 
       
       
 
 
  



 

 

  

Not 11 Materiella anläggningstillgångar 
Koncernen 

 
 
kr 

Nedlagda 
utgifter på 

annans 
fastighet  

 
Maskiner  och 

andra tekniska 
anläggningar 

Inventarier, 
verktyg och 

installationer  Totalt 
       
Anskaffningsvärde       
Utgående balans 31 december 2018 2 210 279  38 390 329 45 000  40 645 608 
       
Avskrivningar     
Utgående balans 31 december 2018 -166 987  -27 177 555 -45 000  -27 389 542 
       
       
Redovisade värden       
31 december 2018 2 043 292  11 212 774 -  13 256 066 
       
       
Moderbolaget 
 
 
Tkr 

Nedlagda 
utgifter på 

annans 
fastighet  

Maskiner och andra 
tekniska anläggningar 

Inventarier, 
verktyg och 

installationer Totalt 
      
Anskaffningsvärde      
Ingående balans 1 januari 2017 461 298  27 312 228 45 000 27 818 526 
Förvärv 1 050 535  1 268 426 - 2 318 961 
Utgående balans 31 december 2017 1 511 833  28 580 654 45 000 30 137 487 
      
Ingående balans 1 januari 2018 1 511 833  28 580 654 45 000 30 137 487 
Förvärv 698 445  9 843 817 - 10 542 262 
Avyttringar och utrangeringar    -34 142 - -34 142 
Utgående balans 31 december 2018 2 210 279  38 390 329 45 000  40 645 607 
      
Avskrivningar      
Ingående balans 1 januari 2017 -23 064  -22 025 123 -36 000 -22 084 187 
Årets avskrivningar -53 141  -1 689 327 -9 000 -1 751 468 
Utgående balans 31 december 2017 -76 205  -23 714 450 -45 000 -23 835 655 
      
Ingående balans 1 januari 2018 -76 205  -23 714 450 -45 000 -23 835 655 
Återförda avskrivningar på 
avyttringar/utrangeringar 

  34 142 - 34 142 

Årets avskrivningar -90 782  -3 497 247 - -3 588 029 
Utgående balans 31 december 2018 -166 987  -27 177 555 -45 000 -27 389 542 
      
      
Redovisade värden      
1 januari 2017 438 234  5 287 105 9 000 5 734 339 
31 december 2017 1 435 628  4 866 204 - 6 301 833 
      
1 januari 2018 1 435 628  4 866 204 - 6 301 833 
31 december 2018 2 043 292  11 212 774 - 13 256 066 
 
 
 



 

 

  

Not   12 Långfristiga fordringar och övriga fordringar  
Koncernen 
kr 2018-12-31 
Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar  

Deposition 40 000 

 40 000 
  
 
Moderbolaget 
kr 2018-12-31 2017-12-31 
Långfristiga fordringar   
   
Deposition 40 000 40 000 
 40 000 40 000 
Övriga fordringar (kortfristiga)   
Fordringar på beställaren 4 778 145 - 
 4 778 145 - 
 

Moderbolaget  
Tkr 2018-12-31 2017-12-31 
Långfristiga fordringar   
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 40 000 40 000 
Utgående balans 31 december  40 000 40 000 
   

Not 13 Varulager  
Koncernen 
kr   2018-12-31 
Råvaror och förnödenheter    6 071 207 
Varor under tillverkning   88 432 
Färdiga varor och handelsvaror    64 258 929 
    
 
Moderbolaget 
kr 2018-12-31 2017-12-31 
Råvaror och förnödenheter 6 071 207 8 042 908 
Färdiga varor och handelsvaror 88 432 156 827 
Pågående arbete för annans räkning  64 258 929 42 078 039 
   
 

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
 
 Koncernen Moderbolaget 

kr 2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
Hyra - 680 825 987 817 
Övrig intäkt elåterbetalning  259 771 280 252 - 
Försäkringar 105 037 105 037 95 226 
Programlicenser  33 585 33 585 277 797 
Övriga förutbetalda kostnader  10 854 10 854 39 708 
 409 247   1 110 553 1 400 548 



 

 

  

Not 15 Eget kapital  
Typer av aktier 
 Stamaktier 
 2018 2017 
Emitterade per 1 januari 24 727 200 24 727 200 
Kontantemission 6 175 000 - 
Emitterade per 31 december – betalda 30 902 200 24 727 200 
 
 
Antalet aktier den 31 december 2018 uppgick till 30 902 200 (24 727 200). I samband med IPO:n under 2018 
genomfördes en kontantemission som registrerades på Bolagsverket den 23 augusti.  
 
Som ett led i förberedelserna för IPO:n genomfördes en aktiesplit 50:1. Antalet aktier under 2017 är uträknade 
såsom att aktiespliten skedde per 1 januari 2017 för att inte ge en missvisande siffra. 
 
Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till 
rösträtt vid bolagsstämman med en röst per aktie.  
 
Utdelning 
Ingen utdelning har föreslagits av styrelsen. Styrelsen har i samband med utgivandet av den gröna obligationen 
2019 förbundit sig att inte ge någon utdelning inom de närmaste tre åren.  
 
Reserver för ackumulerat övrigt totalresultat och innehav utan bestämmande inflytande 
 
Koncernen 

Koncernen har inga reserver för ackumulerat övrigt totalresultat och innehav utan bestämmande inflytande.  
 
Moderbolaget 

  
kr Fond för 

utvecklings-
utgifter 

Ingående redovisat värde 2017-01-01 10 429 158 
Justering för ändrade redovisningsprinciper -4 171 662 
Justerat ingående redovisat värde 2017-01-01  
  
Fondering för aktiverat eget utvecklingsarbete 12 047 790 
Avskrivningar på aktiverad egen utveckling -2 409 558 
Utgående redovisat värde 2017-12-31 15 895 728 
  
Fondering för aktiverat eget utvecklingsarbete 25 690 636  
Avskrivningar på aktiverad egen utveckling -12 869 734 
Utgående redovisat värde 2018-12-31 28 716 630 

 
Bundna fonder 
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning. 
 
Fond för utvecklingsutgifter 
Det belopp som aktiveras avseende egenupparbetade utvecklingsutgifter ska föras om från fritt eget kapital till 
fond för utvecklingsgifter i bundet eget kapital. Fonden ska minskas i takt med att de aktiverade utgifterna skrivs 
av eller ned. Den hanteras på liknande sätt som uppskrivningsfonden. 
 
  



 

 

  

Fritt eget kapital 
Följande fonder utgör tillsammans med årets resultat fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns 
tillgängligt för utdelning till aktieägarna. 
 
Överkursfond 
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp 
motsvarande det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden. Belopp som tillförts 
överkursfonden fr.o.m. 1 januari 2006 ingår i fritt eget kapital. 
 
Balanserade vinstmedel 
Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års balanserade vinstmedel och resultat efter avdrag för under 
året lämnad vinstutdelning. 

Not 16 Räntebärande skulder 
I det följande framgår information om företagets avtalsmässiga villkor avseende räntebärande skulder. För mer 
information om företagets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till not 22. 
 
 
Koncernen 
kr  2018-12-31 
Långfristiga skulder  
Lån från kreditgivare 15 895 563 
Emitterade värdepapper - 
Leasingskulder 4 395 534 
 20 291 097 
Kortfristiga skulder  
Checkräkningskredit 702 413 
Kortfristig del av lån från kreditgivare 11 744 746 
Kortfristig del av emitterade värdepapper - 
Kortfristig del av leasingskulder 2 980 911 

 15 428 070 
 
Villkor och återbetalningstider  
Villkor och återbetalningstider se tabell nedan. Säkerhet för lånen från kreditgivare är utställda med ett belopp av 
14 500 tkr (14 500 tkr) i företagsinteckningar (se även not 24). 
    2018-12-31 
kr  

Valuta Nom rta Förfall 
Nom. 

 värde 
Redov. 

värde 
      
Företagslån Almi SEK 4,63% 2028 7 976 191 7 976 191 
Villkorslån Energimyndigheten SEK 5,5% 2028 7 919 372 7 919 372 
Leasingskulder SEK 3% 2019 9 613 762 9 613 762 
Totala räntebärande skulder    25 509 325 25 509 325 

 
Amorteringsplanen för Villkorslånet till Energimyndigheten är inte bestämd, utan är beroende av hur många 
solpaneler koncernen säljer. Siffrorna ovan i tabellen är koncernens bästa uppskattning på när de sista 
amorteringarna kommer att förfalla. 
 
  



 

 

  

Not 17 Skulder till kreditinstitut 
Moderbolaget 
kr  2018-12-31 2017-12-31 
Långfristiga skulder   
Lån från kreditgivare  15 895 563 26 919 570 
 15 895 563 26 919 570 
Kortfristiga skulder   
Checkräkningskredit 702 413 - 
Kortfristig del av lån från kreditgivare 1 428 571 - 
 2 130 984 - 
Skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen - - 
 

Not 18 Avsättningar  
Koncernen 

kr 2018-12-31 
Garantiåtaganden 1 921 875 
Totalt 1 921 875 

  
 
Moderbolaget: Övriga avsättningar 

kr 2018-12-31 2017-12-31 
Garantiåtaganden 1 921 875 207 379 
Totalt 1 921 875 207 379 
 
Moderbolag: Garantiavsättning  

kr 2018-12-31 2017-12-31 
Redovisat värde vid periodens ingång 207 379 576 967 
Avsättningar som gjorts under perioden 2 312 560 - 
Belopp som tagits i anspråk under perioden -598 064 -369 588 
Redovisat värde vid periodens utgång 1 921 875 207 379 
 
 
Garantier 
Avsättning för garantier hänför sig i huvudsak till försäljningen av maskiner för solcellstillverkning under 
räkenskapsåren 2018 och 2017. Avsättningen baseras på beräkningar gjorda på grundval av historiska data för 
garantier knutna till maskinförsäljningen. 
 

Not 19 Övriga skulder 
Koncernen 
kr 2018-12-31 

Övriga kortfristiga skulder  
Förskott från kund 19 422 975 
Övrigt  1 868 833 
Summa 21 291 808 
 
Moderbolaget 
kr 2018-12-31 2017-12-31 

Övrigt  1 868 833 1 153 159 
 



 

 

  

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 Koncernen Moderbolaget 

kr 2018-12-31  2018-12-31 2017-12-31 
Semesterlöner inkl soc avg 2 773 151  2 773 151 1 570 108 
Särskild löneskatt  841 173  841 173 448 890 
Övriga upplupna kostnader  592 132  642 132 357 686 
 4 206 456  4 256 456 2 376 684 
 

Not 21 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde samt 
kategoriindelning 

Verkligt värde 
Klassificering och verkligt värde  
Koncernen  
 

 2018 

kr  Redovisat värde 
 

 

Finansiella 
tillgångar 

värderade till 
upplupet 

anskaffnings
värde 

Övriga 
skulder Total 

Finansiella tillgångar     

Andra långfristiga fordringar  40 000  40 000 

Kundfordringar  7 837 892  7 837 892 

Övriga fordringar  1 562 501  1 562 501 

Upplupna intäkter  280 252  280 252 

Likvida medel  53 078 543  53 078 543 

  62 799 188  62 799 188 

Finansiella skulder  
 

   

Övriga långfristiga skulder   15 895 563 15 895 563 

Skulder till kreditinstitut   11 744 746 11 744 746 

Leasingskuld     

Leverantörsskulder   8 733 506 8 733 506 

Övriga kortfristiga skulder   1 868 833 1 868 833 

   38 242 648 38 242 648 

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

Not 22 Finansiella risker och riskhantering  
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. 

• Kreditrisk 

• Likviditetsrisk 

• Marknadsrisk 

Ramverk för finansiell riskhantering 
Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av 
riktlinjer och regler i form av policys och individuella bedömningar av kunder och transaktioner. Ansvaret för 
koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion som finns inom 
moderbolaget och leds av moderbolagets CFO. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att 



 

 

  

tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat som 
härrör från marknadsrisker. Chefen för den centrala finansfunktionen rapporterar löpande till koncernens ledning 
och styrelse.  

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem att fullgöra sina skyldigheter som är förknippade med 
finansiella skulder. Koncernen har rullande 12 månaders likviditetsplanering som omfattar alla koncernens 
enheter. Planeringen uppdateras varje månad. Koncernens prognoser som omfattar 1-3 år innefattar 
likviditetsplanering på medellång sikt. Likviditetsplaneringen används för att hantera likviditetsrisken och 
kostnaderna för finansieringen av koncernen. Målsättningen är att koncernen ska kunna klara sina finansiella 
åtaganden i uppgångar såväl som nedgångar utan betydande oförutsebara kostnader och utan att riskera 
koncernens rykte. Likviditetsriskerna hanteras centralt för hela koncernen av den centrala finansavdelningen. 

Moderbolaget har under första halvåret 2019 emitterat sin första gröna obligation. Den gröna obligationen om 
200 miljoner kronor har en löptid på 4 år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 2m + 8,5% och emitteras 
under ett ramverk om 500 miljoner kronor. Den gröna obligationen avses noteras på Nasdaq Stockholm 
Sustainable Bond List. 

Kreditfaciliteter (per 2018-12-31) Nom, Mkr Utnyttjat Tillgängligt 
Checkräkningskredit 2 500 000 -702 413 1 797 587 
 

Företagets finansiella skulder uppgick vid årsskiftet till 25,5 miljoner kronor och förfallostruktur på låneskulden 
framgår av tabellen nedan. 

Förfallostruktur finansiella skulder – odiskonterade kassaflöden 
 
Koncern             2018 
 

 

tkr 

Valuta Nom 

belopp 

original-

valuta 

Totalt < 1 år 1-5 år > 5 år 

Lån från 
kreditgivare 

SEK 17 324 17 324 1 429 5 000 10 895 

Leasingskulder  JPY 119 688 
tusen 

JPY 

9 614 9 614 - - 

Leasingskulder  SEK 7 376 7 376  2 981  4 396  - 

Summa   34 314 14 023 9 396 10 895 

 
Moderbolag             2018 2017 
 

 

tkr 

Valuta Nom 

belopp 

originalval

uta 

Totalt < 1 år 1-5 år > 5 år Totalt < 1 år 1-5 år > 5 år 

Lån från 
kreditgivare 

SEK 17 324 17 324 1 429 5 000 10 895 17 922 0  5 000 12 922 

Lån från 
kreditgivare 

USD      8 998 0 0 8 998 

           

Summa   17 324 1 429 5 000 10 895 26 920 0 5 000 21 920 

 



 

 

  

Under Lån från kreditgivare ligger ett villkorslån från Energimyndigheten. Amorteringsplanen för det lånet är inte 
bestämd, utan är beroende av hur många solpaneler koncernen säljer. Siffrorna ovan i tabellen är koncernens 
bästa uppskattning på hur dessa amorteringar kommer att hamna i framtiden. 
 
 
Marknadsrisk 
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument 
varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Marknadsrisker indelas av IFRS i tre typer, valutarisk, 
ränterisk och andra prisrisker. De marknadsrisker som främst påverkar koncernen utgörs av ränterisker och 
valutarisker. 
 
Ränterisk 
Ränterisk är risken att värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. 
Ränterisk kan leda till förändring i verkliga värden och förändringar i kassaflöden. En betydande faktor som 
påverkar ränterisken är räntebindningstiden.  

Koncernens ränterisk uppstår i huvudsak genom långfristig upplåning. Koncernens befintliga lån löper med rörlig 
ränta.  

Känslighetsanalys – ränterisk 
Genomslaget på ränteintäkter och räntekostnader under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång/-
nedgång på 1 procentenhet på balansdagen uppgår till cirka -/+ 2 miljoner SEK – om vi räknar med den nya 
gröna obligationen som emitterades i början av 2019. Om vi endast räknar med de räntebärande tillgångar och 
skulder som fanns på balansdagen blir ränterisken marginell. Detsamma gällde för 2017. 
 

Valutarisk 
Risken att verkliga värden och kassaflöden avseende finansiella instrument kan fluktuera när värdet på 
främmande valutor förändras kallas valutarisk. Koncernen är exponerad mot valutarisk på transaktioner i den 
meningen att det finns en blandning mellan valutorna i vilken försäljning, inköp, fordringar och skulder är 
noterade och koncernens funktionella valuta, som är SEK. Transaktionerna är primärt gjorda i valutorna SEK, 
och US dollar.  

Känslighetsanalys – valutakursrisk 

En 10 % förstärkning av den svenska kronan gentemot US dollar per 31 december 2018 skulle innebära en 
förändring av eget kapital och av resultatet med -13,7 miljoner SEK (-5,7 miljoner SEK). Känslighetsanalysen 
grundar sig på att alla andra faktorer (t ex räntan) förblir oförändrade. Samma förutsättningar tillämpades för 
2017. 

Kreditrisk 
Kreditrisken är risken för att en kund eller motpart i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande och 
därigenom förorsakar koncernen en finansiell förlust och uppstår huvudsakligen från koncernens kundfordringar.  

Det redovisade värdet av finansiella tillgångar och avtalstillgångar utgör den maximala kreditexponeringen. 

Kreditrisker i kundfordringar  

Koncernens kreditriskexponering påverkas huvudsakligen av varje kunds enskilda egenskaper. Ledningen 
beaktar emellertid de faktorer som kan påverka kreditrisken hos kundbasen, inklusive risken för fallissemang 
förknippad med branschen och det land där kunderna är verksamma. 

Varje ny kund analyseras individuellt för kreditvärdighet innan koncernens generella betalnings- och 
leveransvillkor erbjuds. Koncernens granskning omfattar externa kreditbetyg, om de finns tillgängliga, finansiella 
rapporter, information från kreditvärderingsinstitut, branschinformation och i vissa fall bankreferenser.  

Mer än 90 % av koncernens försäljning under 2017 och 2018 har gjorts till kunder som koncernen har haft 
affärer med i över fyra år och inga av dessa kunders balanser har skrivits ned eller anses vara kreditförsämrad 
per balansdagen. Vid övervakning av kunders kreditrisk grupperas kunder enligt deras kreditegenskaper, deras 
geografiska läge, handelshistorik med koncernen och förekomsten av tidigare finansiella svårigheter. 



 

 

  

Koncernen kräver ibland remburser eller annan säkerhet för kundfordringar och övriga fordringar. Koncernen har 
inga kundfordringar och avtalstillgångar för vilka nedskrivningsreserver inte redovisas på grund av säkerhet. 

Den 31 december 2018 är kreditexponeringen för kundfordringar och avtalstillgångar per geografisk region 
följande.  

 Redovisat värde 

Tkr 2018 2017* 
Kina/Hongkong 6 582 997 3 357 886 
EU 5 959 607 0 
Sverige 30 351        0 
Övriga regioner 43 081 307 151 
Summa 12 616 036 3 665 037 
*gäller för moderbolaget då koncernen först uppstod 27 december 2018. 

Den 31 december 2018 var det redovisade värdet för koncernens största kund (en asiatisk distributör) 6 393 tkr 
(2017: 3 227 tkr). 

Reserv för befarade kreditförluster 
Koncernen gör en individuell bedömning av sina kundfordringar och avtalstillgångar avseende risken för 
fallissemang. Förlustreserven för kundfordringar och avtalstillgångar värderas alltid till ett belopp motsvarande 
förväntade kreditförluster under fordrans återstående löptid. Koncernen har historiskt inte haft några 
kreditförluster och väsentligen samtliga avtal med kunder innebär förskottsbetalning, varför förlust på grund av 
fallissemang är mycket låg. Koncernen har för närvarande ingen reserv för befarade kreditförluster.  
 
Kreditrisk i likvida medel 
Koncernen har likvida medel om 53 079 tkr den 31 december 2018. För likvida medel är endast svenska 
storbanker motparter (SEB, Nordea, SBAB). Koncernen anser att likvida medel har låg kreditrisk baserat på 
motparternas externa kreditbetyg och koncernen har för närvarande ingen reserv för befarade kreditförluster i 
likvida medel. 
 
Kapitalhantering 
 
Enligt styrelsens policy är koncernens finansiella målsättning att ha en god finansiell ställning, som bidrar till att 
bibehålla investerares, kreditgivares och marknadens förtroende samt utgöra en grund för fortsatt utveckling av 
affärsverksamheten; samtidigt som den långsiktiga avkastning som genereras till aktieägarna är 
tillfredsställande.  

Kapital definieras som totalt eget kapital, ej omfattande ej inlösenbara preferensaktier. 

Kapital 2018 

Totalt eget kapital 140 563 139 
 

Nettoskuldsättningsgrad 2018 

Finansiella skulder 27 640 309 
Minus likvida medel och kortfristiga placeringar -53 078 543 
Nettoskuld -25 438 234 
  
Nettoskuldsättningsgrad (Nettoskuld / Totalt eget kapital) -0,18 
 

Minskningen i nettoskuldsättningsgraden beror dels på att moderbolaget har betalat av på de långfristiga lånen 
under 2018, samtidigt som en nyemission gjordes i juni i samband med bolagets börsintroduktion. God 
lönsamhet under året påverkade också det egna kapitalet positivt. Den negativa nettoskuldsättningsgraden gav 
bra förutsättningar att kunna emittera en grön obligation under våren vilken kommer säkerställa att koncernen 
kan ta tillvara de tillväxtmöjligheter som förutses under de närmast kommande åren. Nyemissioner torde av 
samma skäl heller inte komma att behövas under de närmaste åren, förutom vid eventuella företagsförvärv som 
är stora eller där säljarna kräver att köpeskillingen erläggs med egna aktier. 



 

 

  

Under året har ingen förändring skett i koncernens kapitalhantering. 

Varken moderbolaget eller något av dotterbolagen står under externa kapitalkrav 

Not 23 Leasing  
 
Koncernen  
 
Nyttjanderättstillgång 
 
kr Fastigheter Fordon Maskiner Summa 
Utgående balans 2018-12-31 7 639 981 437 771 16 025 320  24 103 071 
 
Koncernens leasingavtal hänför sig till framförallt leasing av fastigheter, fordon och maskiner där maskiner står 
för största delen av nyttjanderättstillgångarnas utgående balans per 31 december 2018. Leasingavgifterna 
avseende fastigheterna räknas årligen om baserat på prisindex, medan leasingavgifterna avseende fordon 
månatligen räknas om baserat på aktuella räntenivåer.  
 
Leasingavtalen avseende fastigheter och fordon har normalt en löptid på 3-5 år. För samtliga dessa avtal finns 
förlängningsperioder som koncernen kan utnyttja. När det är möjligt försöker koncernen att inkludera sådana 
förlängningsoptioner i nya leasingavtal eftersom det bidrar till operativ flexibilitet. Förlängningsoptionerna kan 
endast utnyttjas av koncernen, inte av leasegivaren.  
 
Koncernen leasar även en kopieringsmaskin samt en städmaskin med leasingperioder på 1-3 år. Dessa avtal 
utgör leasingavtal av lågt värde. Koncernen har valt att inte redovisa nyttjanderättstillgångar och leasingskulder 
för dessa leasingavtal.  
 
Moderbolaget  
Beskrivningen under Koncernen avseende vad för slags leasingavtal Koncernen har överensstämmer med 
Moderbolagets leasingavtal. Framtida leasingavgifter för moderbolaget är 17 256 570 kr per 2008-12-31. Under 
året har moderbolaget kostnadsfört 13 885 034 kr (13 713 373 kr).   

Not 24 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar 
 
 Koncernen Moderbolaget 

kr 2018-12-31  2018-12-31 2017-12-31 
Ställda säkerheter     
I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar     
 Företagsinteckningar 14 500 000  14 500 000 14 500 000 
Summa ställda säkerheter 14 500 000  14 500 000 14 500 000 
     
Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser     
Summa eventualförpliktelser Inga  Inga Inga 
 
  



 

 

  

Not 25 Koncernföretag 
Innehav i dotterföretag 

 Dotterföretagets säte, land Ägarandel i % 
  2018  
Midsummer Roofing AB Järfälla, Sverige 100  
 
Moderbolaget 
kr 2018 2017 
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början -  
Inköp 50 000  
Utgående balans 31 december  50 000 - 
   
 
 
 
Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag 
   2018-12-31 2017-12-31 
 
Dotterföretag / Organisationsnummer / Säte 

Antal 
andelar 

 
Andel i % i 

Redovisat 
värde 

Redovisat 
värde 

Midsummer Roofing AB, 559081-4652, Järfälla 50 000 100 50 000 - 
   50 000 - 
 

Not 26 Specifikationer till rapport över kassaflöden  
 
Likvida medel - moderbolaget 
kr 2018-12-31 2017-12-31 

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:   
Kassa och banktillgodohavanden 53 078 543 28 729 272 
 

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: 
• De har en obetydlig risk för värdefluktuationer 
• De kan lätt omvandlas till kassamedel 
• De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten 
 
Betalda räntor och erhållen utdelning 
  Moderbolaget 

Tkr   2018 2017 
Erhållen ränta   2 647  
Erlagd ränta   -1 302 340 -1 559 975 
 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

  Moderbolaget 

kr   2018 2017 
Avskrivningar   16 050 660 11 435 886 
Orealiserade kursdifferenser   358 248 - 
Övriga avsättningar    1 714 496 -369 588 
     
     
   18 123 404 11 066 298 
 
 



 

 

  

 
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten – moderbolaget 
 
kr      

 IB 2017 Kassa-flöden Icke-kassaflödespåverkande förändringar UB 2017 
   Förvärv av 

dotterbolag 
Nya leasing-

avtal 

Valutakurs-
differenser 

 

       
Obligationslån 18 688 350 -600 900    18 087 450 

Summa skulder härrörande 
från 
finansieringsverksamheten 

18 688 350 -600 900    18 087 450 

 
kr 

     

 IB 2018 Kassa-flöden Icke-kassaflödespåverkande förändringar UB 2018 
   Förvärv av 

dotterbolag 
Nya leasing-

avtal 

Valutakurs-
differenser 

 

Checkräkningskredit  702 413    702 413 

Obligationslån 18 087 450 -763 316    17 324 134 

Summa skulder härrörande 
från 
finansieringsverksamheten 

18 087 450 -60 903    18 026 547 

 
 
 
Not 27 Händelser efter balansdagen  

Den 12:e april 2019 emitterade Midsummer AB 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 emitteras under ett 
ramverk om 500 MSEK. Den gröna obligationen avses att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.  

Not 28  Viktiga 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, vilket framgår av not 23. 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. Utifrån 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 nya kontrakt som skrivs med kunder från 2019 och framåt kan 
dessa bedömningar ändras och leda till att intäkterna framöver ska redovisas över tid och inte vid en viss 
tidpunkt.  



 

 

  

 

Not 29  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 2018 och för jämförelseåret 2017 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 balansräkningen även 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. 
 
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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