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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 fjärde 
kvartalet 2020 omfattade justeringarna 0 KSEK (600) samt perioden 1 januari till 31 december omfattade justeringarna 0 KSEK (2 671).
2) Periodens slut
3)  Siffror för kvartal fyra och perioden jan – dec 2020 och motsvarande perioder 2019. Se ”Definitioner” för mer information.

Utveckling under fjärde kvartalet och helåret 2020
Alla belopp anges i tusentals SEK (KSEK) såvida inget annat anges.
Siffrorna nedan motsvarar verksamheten i SEM Invest Group under fjärde kvartalet och perioden 1 januari – 31 december 2020 
samt fjärde kvartalet och perioden 1 januari – 31 december 2019

Rapportperioden, januari – december 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 306 262 (372 419) KSEK.
• Rörelseresultatet, uppgick till 25 487 (45 578) KSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 45 572 (41 670) KSEK.

Fjärde kvartalet, oktober – december 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 87 430 (93 181) KSEK.
• Rörelseresultatet, uppgick till 1 916 (9 306) KSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 165 (-3 633) KSEK.

Verkställande direktören har ordet
Trots ett turbulent och besvärligt år på många plan har vi lyckats avsluta året rimligt genom snabba omställningar. Covid-19 
har gjort vår marknad volatil, men våra kunders marknader har återhämtat sig under sista kvartalet, dock fortfarande något 
svagare på helårsbasis än 2019. Omsättningen för fjärde kvartalet är det bästa kvartalet 2020, men trots det något lägre än fjärde 
kvartalet 2019 (-6,2%). Vår stora störning har varit att inte kunna besöka kunder eller leverantörer pga. olika reserestriktioner i 
världen.

På den operativa kostnadssidan har vi hållit igen bra såväl inom produktion som försäljning, däremot har vi en negativ valutapå-
verkan. Den globala bristen på elektronikkomponenter och vissa råmaterial försvårar upprampning för att möta kunders ökade 
behov, vilket även påverkar materialkostnaderna. 

Fjärde kvartalet innebar intensivt och lovande arbete beträffande projekt i slutfas för att nå serieproduktion, med SEMs
verksamheter både i Sverige och Kina involverade. 

Vi fortsätter ha hög beredskap för att undvika spridning av Covid -19 inom bolaget. Regelbundna möten med ledningen hålls 
för att snabbt införa ytterligare åtgärder vid behov och följer myndigheters rekommendationer med hemarbete osv. Hittills är vi 
förskonade från någon smittspridning på bolaget.

Fjärde kvartalet 2020 var också det sista kvartalet för Tom Gustavssons långa och framgångsrika tid som VD för SEM AB. Skiftet till 
mig har varit smidigt och jag tar med glädje och engagemang över taktpinnen.

Christina Hallin
VD

KSEK Jan – dec 2020 Kv4 2020 Jan – dec 2019 Kv4 2019

Nettoomsättning 306 262  87 430 372 419 93 181

EBITDA 61 368  11 177 80 542 17 939

Justering av EBITDA 1)  -    -   2 671  600 

EBITDA (just.) 1) 61 368  11 177 83 213 18 539

Rörelseresultat 25 487 1 916 45 578 9 306

Periodens resultat -8 104 -5 751 7 851 -2 140

Nettoskuld 2)  306 569  306 569 307 102 307 102

Avkastning på eget kapital 3), % -2,0% -2,1% 4,5% 0,5%

Avkastning på totala tillgångar 3), % 3,0% 0,2% 5,5% 1,1%

Soliditet, % 38,3% 38,3% 39,2% 39,2%
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Finansiell översikt

Nettoomsättning och resultat fjärde kvartalet och perioden jan – dec 2019
Omsättningen under fjärde kvartalet 2020 uppgick till 87 430 (93 181) KSEK och under perioden jan – dec 306 262 (372 419)
KSEK. Justerad EBITDA uppgick till 11 177 (18 539) KSEK fjärde kvartalet och 61 368 (83 213) KSEK perioden jan – dec 2020.

Investeringar
I fjärde kvartalet 2020 har koncernen gjort totala investeringar om 13 788 (3 731) KSEK vilket främst avsett tillväxtinvesteringar 
för nya projekt i de båda produktionsanläggningarna samt investeringar i utvecklingsprojekt. Till anläggningen i Åmål har det 
bl a investerats i utrustning till kretskortsmonteringen samt ett oscilloskop. Till anläggningen i Kina har det investerats i en ny 
lindningsmaskin, en testutrustning för temperaturcykling och en härdugn. 

Under perioden jan – dec 2020 har koncernen gjort totala investeringar om 29 081 (12 303) KSEK. Utöver ovan nämnda investe-
ringarna under fjärde kvartalet avser investeringarna främst expansionsinvesteringar i bland annat slutprovningsutrustning till 
nya sensorlinan, ytterligare några oscilloskop till labb-verksamheten vid Åmåls fabriken samt aktivering av utvecklingskostnader. 

Poster i balansräkningen
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 
2020. Denna ej avdragsgilla ränta innebär en ökad skattebetalning 2020 om 3,9 (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 
po- sitiva skatteeffekterna i den takt som skattekrediten utnyttjas. Detta har då inneburit en högre skattekostnad i årsbokslutet 
2020 om 3,9 (3,2) MSEK. För fjärde kvartalet 2020 är motsvarande skattekostnad 1,0 (3,2) MSEK. För ytterligare analys av skatter 
hänvisas till årsredovisningen.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken
Verkställande direktör bedömer verksamhetens prestation utifrån koncernens som helhet. Goodwill och varumärken övervakas 
av verkställande direktör 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 nedskrivningsprövning genomförts med större frekvens under 2020. Genomförda nedskrivningsprövningar har 
dock visat att inget nedskrivningsbehov av goodwill eller varumärken uppstått. Inte heller vid den nu genomförda årliga nedskriv-
ningsprövningen som beskrivs nedan har något nedskrivningsbehov påvisats. 

Återvinningsbart belopp för goodwill och varumärken har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Beräkning av 
nyttjandevärdet utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiell budget som godkänts av företags- 
ledningen och som täcker en femårsperiod. Beräkningen baseras på ledningens erfarenhet och historiska data. Den långsiktigt ut-
hålliga tillväxttakten har bedömts utifrån branschprognoser. VD har bedömt att omsättningstillväxt, EBITDA, diskonteringsräntan 
och långsiktig tillväxttakt är de viktigaste antagandena i nedskrivningsprövningen. En diskonteringsränta före skatt om 13% (13 %) 
har använts vid nuvärdesberäkning av uppskattade framtida kassaflöden. De diskonterade kassaflödena har extrapolerats med en 
långsiktig tillväxttakt om 2% (2%) efter prognosperioden om 5 år.

Återvinningsvärdet överstiger det redovisade värdet för goodwill. Detta gäller även för antagande om:

– diskonteringsräntan före skatt hade ökat med 10% (10%) d v s hade varit 14,3%,
– den uppskattade tillväxttakten för att extrapolera kassaflöden bortom femårsperioden varit 1% (1%) d v s 50% lägre,
– den uppskattade EBITDA hade minskat med 10% (10%)
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Kassaflödet från investeringsverksamheten är för perioden januari - december 2020, - 29 081 (-12 303) KSEK och utöver nedan 
nämnda investeringarna under fjärde kvartalet avser investeringarna främst expansionsinvesteringar i bland annat slutprov-
ningsutrustning till nya sensorlinan, ytterligare några oscilloskop till labb-verksamheten vid Åmåls fabriken samt aktivering av 
utvecklingskostnader. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden januari - december 2020, -12 656 (-9 480) KSEK utgör amortering av 
långfristig- och kortfristig leasingskuld.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartal 4 2020, -13 788 (-3 731) KSEK avser främst tillväxtinvesteringar för nya 
projekt i de båda produktionsanläggningarna samt investeringar i utvecklingsprojekt. Till anläggningen i Åmål har det bland 
annat investerats i utrustning till kretskortsmonteringen samt ett oscilloskop. Till anläggningen i Kina har det investerats i en ny 
lindningsmaskin, en testutrustning för temperaturcykling och en härdugn. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för kvartal 4 2020, -3 151 (-2 753) 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 23 258 (25 865) KSEK under fjärde kvartalet och 91 794 
(100 535) KSEK jan – dec 2020. Under fjärde kvartalet fördelade sig kostnaderna på 18 638 (21 300) KSEK i Sverige, 4 306 (4 195)
KSEK i Kina och 313 (370) KSEK i USA. Under perioden jan - dec 73 611 (78 778) KSEK i Sverige, 16 676 (20 211) KSEK i Kina och 1
507 (1 546) KSEK i USA.
Vid periodens slut uppgick antalet heltidsanställda (FTE) i koncernen till 190 (202) varav 52 (55) % kvinnor och 48 (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) är det yttersta moderbolaget och fungerar som holdingbolag för mellanholdingbolaget 
Swedish Electromagnet Holding AB med dotterbolag 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 7 839 (20 002) KSEK under fjärde kvartalet 2020 och -3 571 (7 967) KSEK under perioden 
jan – dec 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 690 842 (688 590) KSEK vid utgången av 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 december 2020. Den största aktieägaren är
Procuritas Capital Investors V L.P. med 91,5 procent av rösterna och kapitalet.

Kassaflöde
KSEK
Perioden januari – december 2020 Kvartal 4 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten 45 572 (41 670). Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 165 (-3 633).
Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 081 (-12 303). Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 788 (-3 731).
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 656 (-9 480). Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 151 (-2 753).
Kassaflöde för perioden 3 836 (19 887). Kassaflöde för perioden -15 773 (-10 118).
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Väsentliga händelser under fjärde kvartalet och perioden januari – december 2020
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 syftar till att utveckla 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 styrsystem så att varje cells fulla kapacitet utnyttjas. Med projektet fortsätter SEM 
att driva teknik på framkant med siktet inställt mot serieproducerade batteristyrsystem. Innovationerna förväntas bidra till en 
förbättrad miljö och produkterna kommer att erbjudas till en expansiv världsmarknad.

SEM tilldelas kontrakt från ledande stationär motor-OEM för nästa generations tändsystem
SEM har tecknat ett avtal med en ledande tillverkare av stationära gasmotorer för kraftproduktion och gaskompression. Avtalet 
omfattar utveckling och leverans av tändspolar och kontrollmoduler. Utvecklingsprojektet har startat och serieleveranser av 
systemen från SEM förväntas komma igång om några år.

Christina (Tina) Hallin blir ny VD och CEO från den 1 januari 2021
Tom Gustavsson har, efter 14 framgångsrika år i ledningen för SEM, beslutat avgå för att fortsätta sin karriär på annat håll. 
Styrelsen har utsett Christina (Tina) Hallin att ta över från Tom som CEO för gruppen och VD för SEM AB från och med den 1 
januari 2021. Tina Hallin är styrelseledamot i SEM sedan 2016. Hon är född i Huskvarna,
uppvuxen i Trollhättan och har en civilingenjörsexamen inom elektro-/ elektronik från Chalmers. Hon har mer än 35 års 
erfarenhet av den tunga fordonsindustrin inom AB Volvo. Bland annat har hon haft ledande befattningar inom drivline- och 
fordonsutveckling samt försäljnings- och marknadsansvar för Volvo Lastvagnar i Kina och Indien. Nyligen verkade hon under fyra 
år i Kina, varav tre som Senior Vice President i DongFeng Commercial Vehicle’s verkställande ledning.

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har ägt rum i moderbolaget eller koncernen efter rapportperiodens slut.

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 beskrivs utförligt i årsredovisningen för 2019. Under 
perioden har Covid-19 fortsatt påverka Bolaget och utöver osäkerheten avseende utvecklingen av smittläget och hur det skulle 
kunna påverka våra kunder samt möjligheten att få leverera eller få betalt finns även en ökad bristsituation på marknaden 
avseende framför allt elektronikkomponenter. Den senare skulle kunna medföra stopp i inkommande godsleveranser samt i 
förlängningen ge upphov till produktionsstörningar. 
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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

1) IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från den 1 januari 2019. Räntekostnad avseende leasingskulder samt avskrivning av nyttjanderättstillgångar ersätter i det 
närmaste samtliga leasingkostnader för lokaler från och med 2019.

KSEK 1 jan 2020 – 
31 dec 2020 Kv4 2020 1 jan 2019 – 

31 dec 2019 Kv4 2019

Nettoomsättning  306 262 87 430  372 419 93 181

Kostnad för sålda varor 1) -214 187 -69 791 -249 428 -66 112

Bruttoresultat  92 075 17 639  122 991 27 069

Försäljningskostnader -16 868 -4 278 -18 896 -4 903

Administrationskostnader -24 645 -5 224 -28 804 -5 485

Forsknings- och utvecklingskostnader -28 486 -6 686 -29 872 -7 389

Övriga rörelseintäkter  3 411 465  159 14

Övriga rörelsekostnader  -   -  -       -      

Rörelseresultat  25 487 1 916  45 578 9 306

Finansiella intäkter  249 22  34 24

Finansiella kostnader -29 926 -8 048 -28 869 -6 487

Räntekostnader avseende leasingskulder 1) -2 423 -647 -2 075 -1 151

Finansnetto -32 101 -8 673 -30 910 -7 614

Resultat efter finansiella poster -6 613 -6 757 14 668 1 692

Resultat före skatt -6 613 -6 757 14 668 1 692

Inkomstskatter -1 490  1 007 -6 817 -3 833

Periodens resultat -8 104 -5 751 7 851 -2 141

KSEK 1 jan 2020 – 
31 dec 2020 Kv4 2020 1 jan 2019 – 

31 dec 2019 Kv4 2019

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -3 305 -2 553  403 -2 566 

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen

Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen  88  88 -388 -388 

Inkomstskatt hänförlig till ovanstående post -18 -18  80  80 

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt -3 235 -2 483  95 -2 874 

Summa totalresultat för perioden -11 339 -8 234  7 946 -5 015 
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Koncernens balansräkning i sammandrag

KSEK 31 dec 2020 31 dec 2019

TILLÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Kundrelationer 151 529 159 973

Varumärke 143 633 143 633

Goodwill 257 024 257 024

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 13 440 3 093

Utgifter för patent  -   88

Summa immateriella anläggningstillgångar 565 626 563 811

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 19 956 10 285

Nyttjanderättstillgångar 42 116 51 609

Inventarier, verktyg och installationer 22 010 25 243

Summa materiella anläggningstillgångar 84 082 87 137

Summa anläggningstillgångar 649 708 650 948

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter  33 049  30 086 

Varor under tillverkning  1 244  1 563 

Färdiga varor och handelsvaror  15 589  18 295 

Summa varulager 49 882 49 944

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 60 762 73 257

Aktuell skattefordran  -   1 249

Övriga fordringar 5 088 1 745

Upparbetad - ej fakturerad intäkt  -   1 600

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 873 9 569

Likvida medel 60 812 58 069

Summa kortfristiga fordringar 136 535 145 489

Summa omsättningstillgångar 186 417 195 433

SUMMA TILLGÅNGAR 836 125 846 381
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Koncernens balansräkning i sammandrag

Koncernens förändringar i eget kapital
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

KSEK 31 dec 2020 31 dec 2019

EGET KAPITAL

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 500 500

Övrigt tillskjutet kapital 325 000 325 000

Reserver, valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter, etc. -2 925 310

Balanserat resultat/överfört i ny räkning (inkl. periodens resultat) -2 109 5 995

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 320 466 331 805

SKULDER

Långfristiga skulder

Obligationslån 345 666 343 453

Leasingskulder 30 024 36 140

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 4 778 5 156

Uppskjutna skatteskulder 63 047 65 585

Övriga avsättningar 950 950

Summa långfristiga skulder 444 465 451 284

Kortfristiga skulder

Leasingskulder 14 206 14 071

Leverantörsskulder 28 690 25 471

Skatteskuld  4 553  -   

Övriga kortfristiga skulder 5 414 4 366

Fakturerad - ej upparbetad intäkt 1 041 1 960

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 290 17 424

Summa kortfristiga skulder 71 194 63 292

Summa skulder 515 659 514 576

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 836 125 846 381

Belopp i KSEK Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

Kv 4 2019
Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Reserver Balanserad vinst  

inklusive årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 okt 2019 500 325 000 2 876 8 444 336 820

Periodens nettoresultat okt - dec 2019 - - - -2 141 -2 141 

Övrigt totalresultat för perioden - - -2 874  -   -2 874 

Summa totalresultat för perioden  -    -   -2 874 -2 141 -5 015 

Utgående balans per 31 december 2019 500 325 000 2 6 303 331 805

Kv 4 2020

Ingående balans per 1 okt 2020 500 325 000 -447 3 642 328 695

Periodens nettoresultat okt - dec 2020 - -  -   -5 751 -5 751

Övrigt totalresultat för perioden - - -2 478  -   -2 478 

Summa totalresultat för perioden - - -2 478 -5 751 -8 229

Utgående balans per 31 december 2020 500 325 000 -2 925 -2 109 320 466
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Koncernens kassaflödesanalys

KSEK 1 jan 2020 – 
31 dec 2020

1 okt 2020 – 
31 dec 2020

1 jan 2019 – 
31 dec 2019

1 okt 2019 – 
31 dec 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 25 487 1 912 45 578 9 306

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- Övriga ej likviditetspåverkande poster -1 435 378 -807 -3 170

- Avskrivningar på materiella anläggnings- och immateriella tillgångar 35 881 9 260 34 964 8 633

Erhållen ränta 250 23 34 24

Betald ränta -30 140 -6 135 -29 213 -6 957

Betald skatt 1 802 760 -5 985 3 715

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 31 845 6 198 44 571 11 551

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager 62 -4 530 2 454 692

Ökning/minskning av kundfordringar 12 495 -5 673 7 669 -9 513

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -2 047 -1 053 -5 882 -280

Ökning/minskning av leverantörsskulder 3 219 5 474 -5 822 -9 176

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder -2 748 -1 320 3 093

Summa förändringar i rörelsekapital 13 727 -5 034 -2 901 -15 184

Kassaflöde från den löpande verksamheten 45 572 1 165 41 670 -3 633

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -10 828 -1 167 -3 183 -3 183 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -18 253 -12 621 -9 120 -548 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 081 -13 788 -12 303 -3 731

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Amortering av  leasingskuld -12 656 -3 151 -9 480 -2 753

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 656 -3 151 -9 480 -2 753

Minskning/ökning av likvida medel

Likvida medel vid periodens början 58 069 77 467 37 999 68 004

Kassaflöden, netto, under perioden 3 836 -15 773 19 887 -10 118

Valutakursdifferenser i likvida medel -1 093 -882 183 183

Likvida medel vid periodens slut 60 812 60 812 58 069 58 069
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Moderbolagets resultaträkning

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

KSEK 1 jan 2020 –
31 dec 2020 Kv4 2020 1 jan 2019 –

31 dec 2019 Kv4 2019

Nettoomsättning  11 040 2 760  11 040  2 760 

Bruttoresultat  11 040 2 760  11 040  2 760 

Administrationskostnader -2 063 -912 -3 774 -1 706 

Rörelseresultat  8 977 1 848  7 266  1 054 

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och andra liknande poster -29 257 -7 613 -28 841 -7 317 

Summa resultat från finansiella poster -29 257 -7 613 -28 841 -7 317 

Resultat efter finansiella poster -20 280 -5 765 -21 575 -6 263 

Förändring periodiseringsfond  -    -   -4 143 -4 143 

Koncernbidrag  20 291  20 291  40 000  40 000 

Resultat före skatt  12  14 526  14 282  29 594 

Skatt för perioden -3 582 -6 687 -6 315 -9 592 

Periodens resultat -3 571  7 839  7 967  20 002 
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Moderföretagets balansräkning

KSEK 31 dec 2020 31 dec 2019

TILLÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  420 893 420 893

Summa finansiella anläggningstillgångar  420 893 420 893

Summa anläggningstillgångar 420 893 420 893

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag  265 968 263 677

Aktuell skattefordran  50 48

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 568  3 488 

Summa kortfristiga fordringar 269 586 267 213

Kassa och bank  363 484

Summa omsättningstillgångar 269 949 267 697

SUMMA TILLGÅNGAR 690 842 688 590
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Moderföretagets balansräkning

KSEK 31 dec 2020 31 dec 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 500 500

Fritt eget kapital

Balanserat resultat  331 502 323 535

Periodens resultat -3 571 7 967

Summa eget kapital 328 431 332 002

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfond  4 143 4 143

Summa obeskattade reserver  4 143 4 143

SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR

Långfristiga skulder

Obligationslån  345 666 343 453

Summa långfristiga skulder  345 666 343 453

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 110 324

Aktuella skatteskulder  9 519 5 916

Övriga skulder  912 818

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 061 1 934

Summa kortfristiga skulder 12 602 8 992

Summa skulder 358 268 352 445

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 690 842 688 590
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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 naturgas (”NG) och dieseldrivna 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 branschen.

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. Moder- 
bolagets delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation 
RFR 2.

Statliga bidrag redovisas till verkligt värde då det föreligger rimlig säkerhet att bidragen kommer att erhållas och koncernen 
kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidragen. Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa 
det som intäkt har uppfyllts, redovisas som en skuld. Statliga bidrag redovisas i posterna Kostnad för sålda varor, Försäljnings-, 
Administrations- samt Forsknings- och utvecklingskostnader i rapport över totalresultat beroende på i vilken funktion kostnaden 
som bidragen är avsedda att kompensera för redovisas. I övrigt överensstämmer tillämpade redovisningsprinciper med de som 
beskrivs i Swedish Electromagnet Invest ABs årsredovisning för 2019.
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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.

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 december 2020.

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

Obligationslån 345 666 342 125 343 453 348 250

Obligationslånets verkliga värde har värderats enligt nivå 1 i värdehierarkin, d v s det noterade marknadspriset per 2020-12-31.

Jan – dec 2020 Kv4 2020 Jan – dec 2019 Kv4 2019

Nettoomsättning från avtal med kunder  306 262  87 430  372 419  93 181 

Summa nettoomsättning  306 262  87 430  372 419  93 181 

Nettoomsättning per vara och tjänst

Jan – dec 2020 Kv4 2020 Jan – dec 2019 Kv4 2019

Tändsystem och komponenter  301 468  85 932  367 840  91 148 

Design- och utvecklingstjänster  4 794  1 498  4 579  2 033 

Summa  306 262  87 430  372 419  93 181 

Not 3 Kostnadsfördelning på kostnadsslag
Jan – dec 2020 Kv4 2020 Jan – dec 2019 Kv4 2019

Råvaror och förbrukningsmaterial -128 539 -40 583 -157 551 -33 398

Ersättningar till anställda -91 794 -23 258 -100 535 -25 865

Aktiverad egen tid 8 083 2 589 6 799 2 163

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -12 999 -3 347 -13 584 -3 199

Avskrivningar av nyttjanderättstillgångar -14 364 -3 787 -12 379 -3 117

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -8 519 -2 126 -9 001 -2 318

Övriga externa kostnader -36 054 -15 467 -40 749 -18 155

Summa rörelsekostnader -284 186 -85 979 -327 000 -83 889
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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 dec 2020

1 sep 2020 –  
31 dec 2020

1 jan 2019 –
31 dec 2019

1 sep 2019 –  
31 dec 2019

Köp av tjänster från företag som kontrolleras av ledande befattningshavare  55  15  209  26 

Summa  55  15  209  26 

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

Lån till Swedish Electromagnet Holding AB

IB/UB 246 457 246 476

Lån till SEM AB

IB 16 070 16 051

Lån som upptagits under året 20 291 -

Amorteringar som gjorts under året -18 000 -

UB 18 361 16 051

Vid årets slut 264 818 262 527

Not 6 Avstämning av finansiella nyckeltal
Avstämning EBITDA, KSEK Jan – dec 2020 Kv 4 2020 1 jan - 31 dec 2019 Kv4 2019

Rörelseresultat 25 487 1 916 45 578 9 306

Avskrivningar av immateriella tillgångar 8 514 2 126 9 001 2 318

Avskrivning av nyttjanderätter 14 364 3 787 12 379 3 117

Avskrivningar av materiella tillgångar 12 999 3 347 13 584 3 199

EBITDA 61 368 11 177 80 542 17 939

Avstämning justerad EBITDA, KSEK

EBITDA  61 368  11 177  80 542  17 939 

Implementering IFRS  -    -    577  -   

Notering obligation  -    -    1 038  -   

Struktur/finansiering  -    -    600  600 

Övrigt  -    -    456  -   

Justerad EBITDA 61 368 11 177  83 213 18 539

Avstämning nettolåneskuld, KSEK 2020-12-31 2019-12-31

Obligationslån  345 666 343 453

Leasingskuld (lång och kort), beräknad enligt IAS 17  21 715 21 718

Likvida medel -60 812 -58 069

Nettolåneskuld  306 569  307 102 
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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 obligationslånet 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.
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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 26 februari 2021

Björn Lindberg
Styrelsesuppleant

Halvar Jonzon
Styrelsens ordförande

Christina Hallin
Styrelseledamot

/ Verkställande direktör

Hans Wikse
Styrelseledamot

Hasse Johansson
Styrelseledamot

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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Finansiell kalender 2021
Årsbokslut för 2020 publiceras 30 april 2021
Delårsrapport Q1 2021 publiceras 28 maj 2021
Delårsrapport Q2 2021 publiceras 31 augusti 2021
Delårsrapport Q3 2021 publiceras 26 november 2021

Webbplats
Samtliga rapporter och pressmeddelanden finns på internet på www.sem.se

Kontakt
IRcontact@sem.se


