
Koncernöversikt
Swedish Electromagnet Invest AB (publ) Group 1, SEM Invest, är en ledande leverantör av högteknologiska verksamhetskritiska drivlinekompo-
nenter till tunga fordon (”HDCV”). Kärnprodukterna omfattar ett utbud av tändsystem, injektorstatorer och sensorer, som i första hand används 
till motorer till tunga fordon som drivs med naturgas och diesel, samt tändsystem till professionella handhållna redskap. Försäljningen sker 
genom egna säljbolag världen över och kunderna inkluderar välkända OEM:er, tier 1- och tier 2-leverantörer till fordonsindustrin.

1Swedish Electromagnet Invest AB (publ) Group är det yttersta moderbolaget och fungerar som holdingbolag för mellanholdingbolaget Swedish Electromagnet 
Holding AB Group som omfattar SEM AB i Sverige, SEM Technology (Suzhou) Co., Ltd i Kina, SEM Technology Inc. i USA och Senfusion AB i Sverige.
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Nyckeltal och resultat 1)

1) Justeringarna omfattar icke återkommande siffror för att möjliggöra en bättre jämförelse av den underliggande utvecklingen i verksamheten.  
   Under kvartal 1, 2020 omfattade justeringarna 0 KSEK (456).
2) Periodens slut
3) Siffror för kvartal 1, 2020 samt kvartal 1, 2019. Se ”Definitioner” för mer information.

Utveckling under första kvartalet 2020
Alla belopp anges i tusentals SEK (KSEK) såvida inget annat anges.
Siffrorna nedan motsvarar verksamheten i SEM Invest Group under första kvartalet 2020 samt första kvartalet 2019.

Rapportperioden, första kvartalet januari – mars 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 74 874 (105 961) KSEK.
• Rörelseresultatet, uppgick till 12 697 (14 884) KSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 400 (10 539) KSEK.

Verkställande direktören har ordet
Första kvartalet 2020 är avklarat och det har på många sätt varit ett annorlunda kvartal. Bolaget har som förväntat haft en lägre 
orderingång då en del av våra OEM kunder sett sina orderböcker vika redan sista kvartalet 2019. Med hjälp av en gynnsam 
produktmix och positiv valutaeffekt samt att vi vidtagit rätt åtgärder har vi bibehållit ett stabilt kassaflöde och lönsamhet. 
Bolagets verksamhet i Sverige startades som planerat efter juluppehållet. Majoriteten av den personal som sades upp under 
hösten avslutade sina anställningar i slutet av januari. 

Covid-19 pandemin drabbade vår verksamhet i Suzhou, Kina, under första kvartalet. Verksamhetsstarten försenades från den  
31 januari till den 13 februari med ca 45 % av personalen på plats. Återstoden av personalen återkom i den takt  
karantänsreglerna tillät. Den försenade och gradvisa uppstarten fick en försumbar finansiell påverkan på Bolaget. Såvitt vi vet 
har förseningen inte orsakat några problem hos våra kunder. I vissa fall har försenade eller uteblivna leveranser till oss, lett till 
att bolaget fått köpa komponenter från andra leverantörer. Dessa åtgärder har inte haft någon materiell finansiell påverkan på 
Bolaget. En del kunder har under senare delen av första kvartalet beslutat stänga, eller kraftigt reducera, sin produktion till följd 
av Covid-19. Detta har medfört en fördröjning av leveranser och ett, tills vidare, begränsat antal avbokningar för Bolaget. Till följd 
av detta har Bolaget initialt korttidspermitterat en mindre del av personalen i Sverige. Den fulla effekten av Covid-19 på Bolaget 
är inte möjlig att förutsäga. Bolagets ledningsgrupp följer utvecklingen i dagliga möten och rapporterar veckovis till styrelsen och 
huvudägaren. Ledningen har också en nära dialog med kunder, leverantörer och andra intressenter. Beredskapen är god för att 
vidta ytterligare åtgärder om så skulle behövas.

Projektverksamheten har gått för högtryck och vi har fortsatt sökt efter lämpliga medarbetare till vår projekt- och utvecklings-
verksamhet och även till vår inköpsavdelning.

Arbetet med vår nya processlina för sensorer har fortlöpt bra och förväntas starta upp enligt plan.

Tom Gustavsson VD

KSEK Kv1 2020 Kv1 2019

Nettoomsättning 74 874 105 961

EBITDA 21 717 23 963

Justering av EBITDA 1)  -   456

EBITDA (just.)  1) 21 717 24 419

Rörelseresultat 12 697 14 884

Periodens nettoresultat 2 802 5 812

Nettoskuld 2) 304 970 314 734

Avkastning på eget kapital 3), % 1,3% 2,2%

Avkastning på totala tillgångar 3), % 1,5% 1,8%

Soliditet, % 39,9% 38,8%
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Finansiell översikt

Nettoomsättning och resultat första kvartalet 2020
Omsättningen under första kvartalet 2020 uppgick till 74 874 (105 661) KSEK.
Justerad EBITDA uppgick till 21 717 (24 419) KSEK första kvartalet.

Investeringar
I första kvartalet 2020 har koncernen gjort totala investeringar om 6 104 (2 159) KSEK vilket främst avsåg investeringar i  
utvecklingsprojekt samt testutrustningen till den nya sensorlinan vid fabriken i Åmål.

Poster i balansräkningen
Omräkning av resultat och balansräkning efter slutlig förvärvsanalys
Balans och resultaträkning för första kvartalet 2019 är omräknade jämfört med de siffror som publicerades i delårsrapporten 
för första kvartalet 2019. Detta p g a den förvärvsanalys som fortfarande var preliminär i Q1 2019 fastställdes som slutlig under 
andra kvartalet 2019, se Not 36 om slutlig förvärvsanalys i årsredovisningen 2019.

Värdering av uppskjuten skattefordran i samband med underskott – ränteavdrag
Koncernen har efter införande av de nya reglerna för ränteavdragsbegränsningar i Sverige fått en ej avdragsgill ränta i bokslutet 
2019. Denna ej avdragsgilla ränta innebär en ökad skattebetalning 2019 om 3,2 MSEK för koncernen samtidigt som det finns en 
framtida möjlig skattekredit på samma belopp. Mot bakgrund av att det finns tidsbegränsningar i möjligheten att utnyttja den 
framtida skattekrediten så har koncernen av försiktighetsskäl valt att inte värdera den framtida skattekrediten utan att ta de  
positiva skatteeffekterna i den takt som skattekrediten utnyttjas. Detta har då inneburit en högre skattekostnad i årsbokslutet 
2019 om 3,2 MSEK. För första kvartalet 2020 är motsvarande skattekostnad 0,9 MSEK.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken
Verkställande direktör bedömer verksamhetens prestation utifrån koncernen som helhet. Goodwill och varumärken övervakas av 
verkställande direktören utifrån koncernen som helhet.
 
Då Covid-19 till viss del förändrat orderingången till Bolaget i det korta perspektivet medan de långsiktiga affärsmöjligheterna 
ligger kvar har en ny nedskrivningsprövning genomförts under Q1. Genomförd nedskrivningsprövning visar att inget  
nedskrivningsbehov av goodwill eller varumärken uppstått. Utvecklingen framåt följs dock noga. Nedskrivningsprövning görs 
annars en gång per år i december.
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Kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartal 1, 2020, -6 104 (-2 159) KSEK, investerades främst i utvecklingsprojekt 
samt testutrustningen till den nya sensorlinan vid Åmålsfabriken.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten för kvartal 1, 2020, -3 386 (-2 657) KSEK, utgör amortering av långfristig och 
kortfristig leasingskuld.

Kostnader hänförliga till löner, sociala avgifter och pensioner
Personalkostnaderna för löner, sociala avgifter och pensioner uppgick till 24 987 (27 578) KSEK under första kvartalet. Under 
första kvartalet fördelade sig kostnaderna på 20 131 (21 278) KSEK i Sverige, 4 383 (5 873) KSEK i Kina och 473 (427) KSEK i USA. 
Vid periodens slut uppgick antalet heltidsanställda (FTE) i koncernen till 190 (221) varav 55 (55) % kvinnor och 45 (45) % män.

Moderbolaget
Det yttersta moderbolaget Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”SEM Invest”) etablerades den 26 mars 2018. SEM Invest 
blev en del av verksamheten den 11 december 2018 genom förvärvet av Swedish Electromagnet Holding AB (”SEH Group”).
Swedish Electromagnet Invest AB (publ) Group är det yttersta moderbolaget och fungerar som holdingbolag för 
mellanholdingbolaget Swedish Electromagnet Holding AB Group som omfattar SEM AB i Sverige, SEM Technology (Suzhou) Co., 
Ltd i Kina, SEM Technology Inc. i USA och Senfusion AB i Sverige.

Moderbolagets resultat uppgick till -3 684 (-3 521) KSEK under första kvartalet 2020. Moderbolagets nettoomsättning består i sin 
helhet av fakturering av tjänster till koncernbolag. Moderbolagets verksamhet omfattar vissa koncerngemensamma funktioner 
kring ledning, strategi och finansiering. 
Moderbolagets tillgångar uppgick till 685 101 (688 590) KSEK vid utgången perioden och utgjordes främst av aktier i 
dotterföretag samt interna fordringar från ett kortfristigt lån till Swedish Electromagnet Holding AB. 

Moderbolaget finansieras främst av en obligation utfärdad den 10 december 2018 till ett nominellt värde om 350 000 KSEK. 

Antalet aktier uppgick totalt till 2 000 000 per den 31 mars 2020. Den största aktieägaren är Procuritas Capital Investors  
V L.P. med 91,5 procent av rösterna och kapitalet.

Händelser efter rapportperiodens slut
De stängningar som några av våra större kunder aviserade i slutet av mars och början av april förlängdes in i maj. Även om de 
flesta kunder kommit igång med sin produktion, helt eller delvis, så har efterfrågan på commercial vehicles fortsatt varit låg 
vilket har lett till att Bolaget har genomfört förhandlingar med de fackliga parterna för fortsatt korttidspermittering för delar av 
personalen. 

SEM i strategiskt samarbete för framtidens elektrifierade fordon
SEM och Scania har startat ett omfattande samarbete med Chalmers och Linköpings Universitet med stöd av MISTRA Innovation. 
Samarbetet bygger på innovationer som gör batteripack mer effektiva och klimatsmarta. Dagens batteripack används inte till 
sin fulla kapacitet utan begränsas av de svagaste cellerna. Minskade kostnader för kraftelektronik gör det möjligt att utveckla 
nya lösningar. Battericeller kan styras bättre så att varje cells fulla kapacitet kan utnyttjas. Med projektet fortsätter SEM att 
driva teknik på framkant med siktet inställt mot serieproducerade batteristyrsystem. Innovationerna kommer att bidra till en 
förbättrad miljö och produkterna kommer att erbjudas till en expansiv världsmarknad.

Prognos
SEM Invest Group tillhandahåller inga prognoser på grund av verksamhetens art.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen i första hand påverkas av har inte förändrats under perioden. Dessa risker 
beskrivs utförligt i årsredovisningen för 2019.

Kassaflöde
KSEK
Kvartal 1 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 400 (10 539).
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 104 (-4 816).
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 386 (-2 657).
Kassaflöde för perioden -90 (5 723).
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Periodens resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.

Övrigt totalresultat

Finansiella rapporter
Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

KSEK Kv1 2020 Kv1 2019

Nettoomsättning 74 874  105 961 

Kostnad för sålda varor -42 930 -71 684 

Bruttoresultat  31 944  34 277 

Försäljningskostnader -4 564 -5 108

Administrationskostnader -7 096 -7 594

Forsknings- och utvecklingskostnader -7 727 -6 792

Övriga rörelseintäkter 140 101

Rörelseresultat 12 697 14 884

Finansiella intäkter 53 3

Finansiella kostnader -7 676 -7 214

Räntekostnader avseende leasingskulder -583 -323 

Finansnetto -8 206 -7 534

Resultat efter finansiella poster 4 491 7 350

Resultat före skatt 4 491 7 350

Inkomstskatter -1 689 -1 538

Periodens resultat 2 802 5 812

KSEK Kv 1 2020 Kv 1 2019

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter  3 542  1 080 

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen

Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen  -    -   

Inkomstskatt hänförlig till ovanstående post  -    -   

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt  3 542  1 080 

Summa totalresultat för perioden  6 344  6 892 
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Koncernens balansräkning i sammandrag

KSEK 31-mar-20 31-dec-19

TILLÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Kundrelationer  157 862 159 973

Varumärke  143 633 143 633

Goodwill  257 024 257 024

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  6 413 3 093

Utgifter för patent  -   88

Summa immateriella anläggningstillgångar 564 932 563 811

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar  11 705 10 285

Nyttjanderättstillgångar  47 942 51 609

Inventarier, verktyg och installationer  24 664 25 243

Summa materiella anläggningstillgångar  84 311 87 137

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran  906  -   

Summa finansiella anläggningstillgångar  906  -   

Summa anläggningstillgångar  650 149 650 948

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter  30 386 30 086

Varor under tillverkning  713 1 563

Färdiga varor och handelsvaror  22 097 18 295

Summa varulager  53 196 49 944

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  68 095 73 257

Aktuell skattefordran  5 260 1 249

Övriga fordringar  3 745 1 745

Upparbetad - ej fakturerad intäkt - 1 600

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  8 362 9 569

Likvida medel  59 078 58 069

Summa kortfristiga fordringar  144 540 145 489

Summa omsättningstillgångar  197 736 195 433

SUMMA TILLGÅNGAR  847 885 846 381
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Koncernens balansräkning i sammandrag

Koncernens förändringar i eget kapital

KSEK 31-mar-20 31-dec-19

EGET KAPITAL

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 500 500

Övrigt tillskjutet kapital 325 000 325 000

Reserver 3 852 310

Balanserat resultat (inkl. periodens resultat) 8 797 5 995

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 338 149 331 805

SKULDER

Långfristiga skulder

Obligationslån 344 006 343 453

Leasingskulder 33 084 36 140

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 5 156 5 156

Uppskjutna skatteskulder 64 805 65 585

Övriga avsättningar 950 950

Summa långfristiga skulder 448 001 451 284

Kortfristiga skulder

Leasingskulder 13 741 14 071

Leverantörsskulder 25 726 25 471

Övriga kortfristiga skulder 4 233 4 366

Fakturerad - ej upparbetad intäkt 514 1 960

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 521 17 424

Summa kortfristiga skulder 61 735 63 292

Summa skulder 509 736 514 576

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 847 885 846 381

Belopp i KSEK Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Kv 1 2019 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver
Balanserad vinst  

inklusive årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 500 325 000 -93 -1 548 323 859

Periodens nettoresultat jan - mar 2019  -    -    -    5 812  5 812 

Övrigt totalresultat för perioden - - 1 080  -   1 080

Summa totalresultat för perioden  -    -   1 080 5 812 6 892

Utgående balans per 31 mars 2019 500 325 000 987 4 264 330 751

Kv 1 2020

Ingående balans per 1 januari 2020 500 325 000 310 5 995 331 805

Periodens nettoresultat jan - mar 2020 - - - 2 802 2 802

Övrigt totalresultat för perioden - - 3 542  -   3 542

Summa totalresultat för perioden - - 3 542 2 802 6 344

Utgående balans per 31 mars 2020 500 325 000 3 852 8 797 338 149
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Koncernens kassaflödesanalys

KSEK 1 jan 2020 – 31 mar 2020 1 jan 2019 – 31 mar 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 12 697 14 884

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- Övriga ej likviditetspåverkande poster 1 787 361

- Avskrivningar på materiella anläggnings- och immateriella tillgångar 9 020 9 079

Erhållen ränta 53 3

Betald ränta -8 307 -7 129

Betald skatt -7 388 -2 734

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 7 862 14 464

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager -3 252 -29

Ökning/minskning av kundfordringar 5 162 -8 138

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar 807 -182

Ökning/minskning av leverantörsskulder 255 5 706

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder -1 434 -1 282

Summa förändringar i rörelsekapital 1 538 -3 925

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 400 10 539

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel -  - 

Investeringar i immateriella tillgångar -3 279  - 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 825 -2 159 

Investering i övriga finansiella tillgångar - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 104 -2 159

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Aktieemission - -

Emission av obligationslån - -

Amorteringar av lån - -

Amortering av  leasingskuld -3 386 -2 657

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 386 -2 657

Minskning/ökning av likvida medel

Likvida medel vid periodens början 58 069 37 999

Kassaflöden, netto, under perioden -90 5 723

Valutakursdifferenser i likvida medel 1 099 -

Likvida medel vid periodens slut 59 078 43 722
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Moderföretagets resultaträkning

I moderbolaget finns inga poster redovisade som övrigt totalresultat och följaktligen motsvarar summa totalresultat periodens 
resultat.

KSEK 1 jan 2020 – 31 mar 2020 1 jan 2019 – 31 mar 2019

Nettoomsättning  2 760  2 760 

Bruttoresultat  2 760  2 760 

Administrationskostnader -243 -196 

Rörelseresultat  2 517  2 564 

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och andra liknande poster -7 204 -7 044 

Summa resultat från finansiella poster -7 204 -7 044 

Resultat efter finansiella poster -4 687     -4 480    

Resultat före skatt -4 687 -4 480 

Skatt för perioden  1 003  959 

Periodens resultat -3 684 -3 521 
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Moderföretagets balansräkning

KSEK 31-mar-20 31-dec-19

TILLÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 420 893 420 893

Uppskjutna skattefordringar 1 003 -

Summa finansiella anläggningstillgångar 421 896 420 893

Summa anläggningstillgångar 421 896 420 893

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 258 677 263 677

Aktuell skattefordran 64 48

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 473 3 488

Summa kortfristiga fordringar 262 214 267 213

Kassa och bank 991 484

Summa omsättningstillgångar 263 205 267 697

SUMMA TILLGÅNGAR 685 101 688 590
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Moderföretagets balansräkning

KSEK 31-mar-20 31-dec-19

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 500 500

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 331 502 323 535

Periodens resultat -3 684 7 967

Summa eget kapital 328 318 332 002

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfond 4 143 4 143

Summa obeskattade reserver 4 143 4 143

SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR

Långfristiga skulder

Obligationslån 344 006 343 453

Summa långfristiga skulder 344 006 343 453

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 203 324

Aktuella skatteskulder 5 916 5 916

Övriga skulder 629 818

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 886 1 934

Summa kortfristiga skulder 8 634 8 992

Summa skulder 352 640 352 445

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 685 101 688 590
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Noter till delårsrapporten

Allmänt
Swedish Electromagnet Invest AB (publ) med organisationsnummer 559153-6510 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i 
Åmål. Adressen till huvudkontoret är Swedish Electromagnet Invest AB (publ), c/o SEM Aktiebolag, Box 30, 662 21 Åmål.
Moderföretagets och dess dotterbolags verksamhet omfattar utveckling, tillverkning, marknadsföring av emissionskritiska och 
högteknologiska komponenter för tunga, kommersiella fordon (”HDCV”). Kärnområden återfinns inom ett antal olika tändsystem, 
injektorstatorer och sensorer, primärt för narturgas (”NG) och diseldrivna HDCV:s samt småtändsystem för handhållna redskap 
för proffssegmentet. Gruppen säljer sina produkter via egna säljkanaler över hela världen och bland kunderna återfinns välkända 
OEM-leverantörer, både Tier1 och Tier2 leverantörer inom branchen.

Not 1 Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) såsom de 
antagits av EU. Redovisningen följer också Årsredovisningslagen (1995:1554).
Därutöver har Kompletterande redovisningsregler för koncerner (RFR 1) från Rådet för finansiell rapportering tillämpats. 
Moderbolagets delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell  
rapporteringsrekommendation RFR 2. 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med de som beskrivs i Swedish Electromagnet Invest ABs årsredovisning för 
2019.

Not 2 Nettoomsättning
Koncernen har redovisat följande belopp, hänförliga till intäkter, i rapporten över totalresultat:

Fördelning av nettoomsättning från avtal med kunder 
Koncernen har intäkter i enlighet med specifikationen nedan från försäljning av varor och tjänster. Intäkter från externa kunder 
utgörs främst av utveckling och tillverkning av tändsystem och komponenter. Huvuddelen av koncernens intäkter redovisas över 
tid.

Kv1 2020 Kv1 2019

Nettoomsättning från avtal med kunder  74 874  105 961 

Summa nettoomsättning  74 874  105 961 

Nettoomsättning per vara och tjänst Kv1 2020 Kv1 2019

Tändsystem och komponenter  74 165  104 683 

Design- och utvecklingstjänster  709  1 278 

Summa  74 874  105 961 

Not 3 Kostnad fördelade på kostnadsslag
Kv1 2020 Kv1 2019

Råvaror och förbrukningsmaterial -27 243 -50 055

Ersättningar till anställda -24 987 -27 578

Aktiverad egen tid 1 923 1 910

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -3 337 -3 689

Avskrivningar av nyttjanderättstillgångar -3 525 -3 279

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -2 158 -2 111

Övriga externa kostnader -2 990 -6 376

Summa rörelsekostnader -62 317 -91 178
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Not 4 Upptagna lån 
Obligationslån
Bolaget har emitterat en senior säkerställd obligation, ISIN SE0011167600 (”Obligationen”), med ett nominellt värde om  
350 MSEK. Obligationen löper till och med den 10 december 2022 med en rörlig ränta på Stibor 3 månader plus 7,50 procent. 
I enlighet med villkoren för obligationen måste vissa krav (kovenanter) uppfyllas när nya lån upptas, vid förvärv och i samband 
med utdelningar. Villkoren för Obligationen omfattar ett flertal förpliktelser, såsom ett förbud mot att uppta nya lån, bevilja lån, 
ställa säkerheter, åtagande att rörelsekapitalfaciliteten, under en viss period, ska vara icke-utnyttjad, begränsningar gällande 
avyttringar samt överföringar av likvida medel. I samband med Obligationen har vissa tillgångar ställts som säkerhet, vilket 
omfattar aktier i dotterbolag och interna lån. 
Moderbolaget har uppfyllt samtliga villkor för obligationen under perioden från 1 januari till 31 mars 2020.

Redovisat värde 2020-03-31 Verkligt värde 2020-03-31 Redovisat värde 2019-12-31 Verkligt värde 2019-12-31

Obligationslån 344 006 325 500 343 453 348 250

Obligationslånets verkliga värde har värderats enligt nivå 1 i värdehierarkin, d v s det noterade marknadspriset per 2020-03-31.

Not 5 Transaktioner med närstående

Transaktioner med närstående - koncern
Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (Bolaget) är ett majoritetsägt av Procuritas Capital Investors V.L.P., med säte i Guernsey. 
Swedish Electromagnet Invest AB (publ) är moderbolag i den största koncern för vilken koncernredovisning upprättas. 
Närstående är samtliga dotterföretag i koncernen samt ledande befattningshavare och deras närstående.

Transaktioner med närstående - moderbolag

Köp av tjänster 1 jan 2020 – 31 mars 2020 1 jan 2019 – 31 mar 2019

Köp av tjänster från företag som kontrolleras av ledande befattningshavare - 27

Summa - 27

Lån till närstående 31-mar-20 31-dec-19

Lån till Swedish Electromagnet Holding AB

IB 246 476 246 476

Lån till SEM AB

Lån som upptagits under året / IB 16 051 16 051

Amorterade belopp -5 000 -   

Vid årets slut 257 527 262 527
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Not 6 Avstämning av finansiella nyckeltal
Avstämning EBITDA, KSEK Kv1 2020 Kv1 2019

Rörelseresultat 12 697 14 884

Avskrivningar av immateriella tillgångar 2 158 2 111

Avskrivningar av materiella tillgångar 6 862 6 968

EBTIDA 21 717 23 963

Avstämning justerad EBITDA

EBITDA 21 717 23 963

Övrigt - 456

Justerad EBITDA 21 717 24 419

Avstämning nettolåneskuld 43 921 43 555

Obligationslån 344 006 343 179

Leasingskuld (lång och kort), beräknad enligt IAS 17 20 042 15 277

Likvida medel -59 078 -43 722

Nettolåneskuld 304 970 314 734
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Definitioner

Alternativa resultatmått
Alternativa resultatmått är finansiella mått som inte är definierade i ramverket för finansiell rapportering (IFRS) och presenteras 
utanför de finansiella rapporterna.
Dessa mått används av SEM Invest när de är relevanta för att bedöma och beskriva den finansiella situationen och tillhandahålla 
ytterligare relevant information och verktyg för att möjliggöra en analys av SEM Invests resultat. Bolaget anser att dessa nyckeltal 
är användbara för läsarna av de finansiella rapporterna som ett komplement till andra nyckeltal för att bedöma SEM Invests 
finansiella ställning och lönsamhet. Alternativa resultatmått kan definieras på olika sätt av andra företag och av den anledningen 
kanske de inte är jämförbara med liknande mått som används av andra företag.

EBITDA
Resultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar.

EBITDA (just)
Resultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar, justerat för jämförelsestörande poster. De justeringar som görs är kostnader 
och intäkter för en jämförelsestörande post för vilken, enligt villkoren för obligationen, EBITDA ska justeras 1).
 
Nettolåneskuld
Nettolåneskuld enligt villkoren för obligationen, inklusive finansiell skuldsättning såsom obligationlånet och leasing beräknad i 
enlighet med IAS 17 (exklusive leasing enligt IFRS 16 då redovisningsprincipen inte var tillämplig på Emissionsdagen utan först 
2019-01-01) minus likvida medel.

I enlighet med villkoren för obligationen omfattar inte nettoskulden något pensionsåtagande.

Nettolåneskuld i förhållande till justerad EBITDA
Räntebärande nettolåneskuld i förhållande till justerad EBITDA. De justeringar som görs är kostnader och intäkter för en  
jämförelsestörande post för vilken, enligt villkoren för obligationen, EBITDA ska justeras 1).

Avkastning på eget kapital
Resultat före skatt (EBT) hänförligt till aktieägare i relation till genomsnittligt eget kapital. (Genomsnittligt för perioden, beräknat 
utifrån siffrorna vid kvartalets utgång.)

Avkastning på totala tillgångar 
Rörelseresultat (EBIT) hänförligt till aktieägare i relation till genomsnittliga totala tillgångar. (Genomsnittligt för perioden, 
beräknat utifrån siffrorna vid kvartalets utgång.)

Soliditet
Eget kapital i procent av eget kapital och skulder.

1 Justeringarna omfattar icke återkommande siffror för att möjliggöra en bättre jämförelse av den underliggande utvecklingen i verksamheten.



17

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 
de företag som ingår i koncernen står inför.

Åmål den 29 maj 2020

Yana Augustsson
Styrelseledamot

Halvar Jonzon
Styrelsens ordförande

Christina Hallin
Styrelseledamot

Tomas Therén
Styrelseledamot

Tom Gustavsson
Verkställande direktör

Hasse Johansson
Styrelseledamot

Rapporten har inte varit föremål för revision av bolagets revisor.
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