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Delårsrapport 
januari–mars 2020  

 
Första kvartalet 2020 
• Intäkterna uppgick till KSEK 22 810 (23 099), en 

minskning om 1%. 
• Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick 

till KSEK -11 001 (-5 604) 
• Resultatet uppgick till KSEK -21 217 (-14 004)  
• Resultat per aktie var SEK -0,16 (-0,12) 
• Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,35 (2,20) 
 

Väsentliga händelser under första kvartalet:  
• Den 30 januari meddelade Wireless 4 nya design-wins 

med Tier 3 kunder.   
• Den 13 februari meddelade Wireless att de signerat ett 

avtal med Cambium Networks, en ledande global 
leverantör av trådlösa nätverkslösningar, för leverans av 
5G radiofrekvens chip för Cambiums utrullning av 
trådlöst 5G bredband.  

• Den 18 februari lanserade Wireless tillsammans med 
Ampleon en ny toppmodern 5G mmWave Dual Quad 
Beamformer IC.  

• Den 19 februari genomförde Sivers IMA Holding AB en 
riktad nyemission om 5 955 418 aktier och tillfördes 
härigenom cirka 54 miljoner kronor före 
emissionskostnader. 

• Den 3 mars meddelade Photonics att de utökar sin 
silicon photonics-portfölj i samarbete med det belgiska 
forsknings- och innovationscentret imec.  

 
 
 

 Väsentliga händelser efter periodens utgång: 
• Den 14 april erhöll Photonics en utvecklingsorder till ett 

värde av 7,5 MSEK från en US Fortune 100-kund. 

 

 

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 tisdagen den 19 maj 2020.  
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/1883470422000379915 

Nyckeltal 
 
KSEK 

2020 
Jan-Mars 

2019 
Jan-Mars 

2019 
Jan–Dec 

Intäkter 22 810 23 099 96 355 

EBITDA -11 001 -5 604 -48 322 

Periodens resultat -21 217 -14 004 -75 661 

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,16 -0,12 -0,60 

Eget kapital per aktie, SEK 2,35 2,20 2,17 
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Når 2019 års försäljningsnivå trots utmanade tider 

 
 
  
 

Covid-19-pandemin har gjort att affärsaktiviteten saktats ner 
kraftigt på många håll i samhället. Jag kan tacksamt 
konstatera att vi under första kvartalet påverkades måttligt 
och trots en något hämmad tillväxt lyckades leverera en 
försäljning på samma nivå som 2019. Under inledningen av 
andra kvartalet har vi dock sett att kunder tar längre tid på 
sig att fatta beslut eller senarelägger beslut. Därmed ser vi 
en viss förskjutning i utrullningar av nät. På längre sikt ser vi 
inte att vår underliggande marknad kommer att påverkas, 
men precis som tidigare kommer tillväxten att variera över 
kvartalen. Trots pandemin har vi under april fått vår första 
mindre volymorder på cirka 3,5 miljoner kronor för leverans 
under andra och tredje kvartalet till CCS/ADTRAN på 60 
GHz.   
 
Omsättningen i första kvartalet var 23 miljoner kronor och 
rörelseresultat försämrades med 7 miljoner kronor till -18,5 
miljoner kronor. Det beror bland annat på en minskning om 5 
miljoner kronor av aktiverat arbete för egen räkning, samt att 
vi av strategiska skäl minskade ett forskningsprojekt som vi 
fick bidrag för vilket påverkade övriga intäkter negativt med 
2 miljoner kronor. 
 
Vi försätter att bygga vår kundbas och för många 
diskussioner med såväl gamla som nya kunder och 
partners. Trots en generell avvaktan i den globala ekonomin 
är tonen i diskussionerna fortsatt väldigt positiv och vittnar 
om ett stort underliggande behov. Vi tror på en snabb 
återhämning under senare delen av året och vill därför inte 
bromsa för mycket, men har naturligtvis anpassat våra 
kostnader till detta mer avvaktande marknadsläge. 

 
Vårt affärsområde Photonics har gått från klarhet till klarhet 
under det senaste året och sett en stark efterfrågan utanför 
sin traditionella marknad för optiskt fiberkommunikation. 
Efter första kvartalets utgång erhöll vi ytterligare en 
utvecklingsorder från en ny Fortune 100-kund. Ordern på 7,5 
miljoner kronor gäller optiska sensorer och kommer att 
levereras och faktureras under året. Den inkluderar såväl 
utvecklingstjänster som tillverkning och leverans av tidiga 
prototyper. Det är vår andra Fortune 100-kund inom 
Photonics och visar på vår styrka inom detta område. 
 
Vi har sålt 11 nya testsystem under kvartalet, var av sex till 
universitet och fem till potentiella nya 5G-kunder i ett flertal 
olika vertikaler, i skrivande stund har vi 16 design-in-avtal, 
varav fyra tecknades i januari i år. I kvartalet tecknade vi ett 
5G-leveransavtal med Cambium Networks, en global 
systemleverantör av trådlösa bredbandslösningar. Avtalet 
följer på en framgångsrik design-win i slutet av 2018 och 
visar vår förmåga att konvertera design-wins till långsiktiga 
avtal med betydande kunder.  
 
I kvartalet lanserade vi tillsammans med vår partner 
Ampleon en Dual Quad Beamformer IC (BFIC) som ska 
användas i flera 5G-applikationer. Vi har tillsammans 
utvecklat en unik BFIC som gör att våra kunder kan 
differentiera sina produkter på den mycket 
konkurrenskraftiga 5G-millimetervågsmarknaden. Vi har 
samarbetat med Ampleon sedan 2017 och vårt 
gemensamutvecklade, marknadsledande BFIC är en verklig 
milstolpe som våra kunder visar stort intresse för.  
 
I kvartalet utökade vi det samarbete som inleddes 2019 med 
imec, ett världsledande forsknings- och innovationsnav inom 
nanoelektronik och digital teknik. Genom samarbetet utökar 
vi vår silicon photonics (SiPho)-portfölj. SiPho-teknlogin har 
gjort snabba framsteg inom fiberoptisk kommunikation 
under de senaste decennierna men kostnadskänsliga 
marknader har saknat en enkel, kostnadseffektiv lösning. 
Våra lasrar och optiska förstärkare kan på imecs SiPho-
plattform på sikt möta den typen av efterfrågan. En viktig 
drivkraft för vår tillväxt, både inom 5G och Photonics, är vårt 
starka partnernätverk och våra många samarbeten. Jag är 
övertygad om att våra utvecklingssamarbeten även 
framöver kommer att vara viktiga tillväxtdrivare.   
 

VD-kommentar 
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Jag vill passa på att tacka för det förtroende som gavs oss i 
samband med den riktade nyemission som vi genomförde i 
mitten av kvartalet. Emissionen var flera gånger övertecknad 
och tillförde bolaget cirka 54 miljoner kronor före 
emissionskostnader. Den gjordes för att kunna möta ökad 
efterfrågan från kunder, för att ytterligare investera i 
utvecklingen av våra chipset och för att finansiera ökad 
tillverkningskapacitet inom Photonics.  
 
I mitten av mars höll vi en digital kapitalmarknadsdag med 
sammanlagt 500 åhörare. Det är glädjande och 
uppmuntrande att se det stora intresset för Sivers IMA som 
bolag och vår aktie som investering. För er som ännu inte 
tagit del av kapitalmarknadsdagen finns den tillgänglig på 
vår hemsida.  

 
Min optimism om framtiden är fortsatt mycket stark. Den 
positiva utvecklingen på marknaden inom gamla och nya 
vertikaler inom 5G och Photonics kommer ge fortsatt bra 
tillväxt. Pandemin kommer förstås påverka alla, men under 
ytan bubblar många diskussioner med en väldigt positiv 
känsla. Våra mycket konkurrenskraftiga produkter och vårt 
starka globala nätverk gör oss väl rustade för att dra nytta 
av marknadens underliggande starka efterfrågan och jag ser 
med förväntan framåt. 
 
Anders Storm, vd och koncernchef 
  



 

Koncernen i sammandrag 
 

 

Sivers IMA-koncernen i korthet 
Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern 
med de helägda dotterbolagen Sivers IMA AB, CST Global 
Ltd och Trebax AB. Den operativa verksamheten bedrivs i de 
två affärsområdena Wireless och Photonics. Sivers IMA 
Holding och Wireless har huvudkontor i Kista med lokalt 
kontor i Göteborg. Photonics huvudkontor och fabrik ligger i 
Glasgow, Skottland.  

Denna rapport avser koncernens verksamhet under 
perioden 1 januari 2020 till och med den 31 mars 2020.  
Sivers IMA-koncernen är en internationell leverantör inom 
avancerade 5G system till data- och telekommunikationsnät 
samt optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och 
optisk trådlös kommunikation (Li-Fi).  

 Sivers IMA-koncernen möjliggör en bättre ansluten och 
säkrare värld genom att leverera de bästa lösningarna till 
sensorer och data- och telekommunikationsnäten.  

Wireless 
Affärsområdet Wireless utvecklar, tillverkar och säljer chip, 
komponenter, moduler och delsystem baserade på 
avancerad 5G millimetervågsteknik. Millimetervåg är en 
nyckelteknik i de 5G-nätverk som nu byggs, och kärnan i de 
trådlösa lösningar Wireless erbjuder. Affärsområdet 
levererar främst till systemtillverkare, som sedan i sin tur 
levererar till teleoperatörer. Leveranserna sker direkt, eller 
via partners.  

Photonics 
Affärsområdet Photonics utvecklar och tillverkar 
halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, 
sensorer och optisk trådlös kommunikation (Li-Fi). Viktiga 
marknader för optiska chip är fiber till hemmet och 
datacenters. Optiska sensorer används inom biometri, 
säkerhet, meterologi och LiDAR till förarlösa bilar. Bolaget 
har idag kompetens inom samtliga materialkombinationer 
och tillverknings-processer som används för kommersiell 
framställning av halvledarchips för optoelektroniska 
ändamål. 
 

 

Intäkter och EBITDA 
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Försäljning och EBITDA 
 
Första kvartalet 
Under första kvartalet uppgick rörelsens intäkter till KSEK 
22 810 (23 099), en minskning med 1 procent jämfört med 
samma kvartal föregående år. Photonics har haft en 
intäktstillväxt med KSEK 1 814, medan Wireless haft en 
intäktsminskning om KSEK 2 103. Intäktsminskningen beror 
i huvudsak på extra stark försäljning under första kvartalet 
2019, som inkluderade äldre produkter s.k. End-of-Life till ett 
värde om ca 3,6 MSEK. 

EBITDA uppgick till KSEK -11 001 (-5 604), en försämring 
med KSEK -5 397. EBITDA resultatet påverkas till stor del av 
lägre aktiverade utvecklingskostnader, där aktiveringarna 
minskat med 5 076 jämfört med samma kvartal föregående 
år. Under första kvartalet 2020 har Wireless i större 
utsträckning arbetat med projekt som inte befinner sig i 
utvecklingsfas (vilket innebär att utgifterna kostnadsförs), 
medan Wireless spenderade förhållandevis mer tid på 
projekt i utvecklingsfasen under första kvartalet 2019.  

Jämfört med 2019 har koncernen även minskade intäkter 
från forskningsbidrag (som redovisas inom övriga 
rörelseintäkter) med cirka MSEK 2 under det första kvartalet, 
vilket är ett strategiskt beslut för att fokusera mer på 
utveckling av kund- och kärnprodukter. 

Avskrivningar 
Resultatet under perioden januari-mars har belastats med 
KSEK -7 457 (-5 820) i planenliga avskrivningar och 
nedskrivningar varav KSEK -1 646 (-2 037) avser 
avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 
-4 581 (-2 566) avser avskrivningar och nedskrivningar på 
tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 
KSEK -1 230 (-1 217) avser avskrivning av 
nyttjanderättstillgångar i leasingkontrakt.  

Ökningen i av- och nedskrivningar jämfört med samma 
period föregående år, förklaras främst av att koncernen 
under senare delen av 2019 påbörjade avskrivningar av ett 
större, färdigställt utvecklingsprojekt.  

Likviditet, Kassaflöde och Finansiering 
Den 31 mars 2020 uppgick koncernens likvida medel till 
KSEK 82 194 (52 228). Koncernen hade per den  
31 mars 2020 en beviljad checkräkningskredit om KSEK 
2 500 (2 500) vilken per periodens utgång var utnyttjad med 
KSEK 0 (0).  

Under februari 2020 genomfördes en riktad nyemission, 
vilken tillförde bolaget MSEK 54 före avdrag för 
emissionskostnader, som uppgick till MSEK 2,4.  

Under mars 2020 utnyttjades personaloptioner baserat 
på optionsprogram som beslutades 2015 och 2017. Totalt 
emitteras 1 676 853 aktier. Detta tillförde koncernen MSEK 
7,8 i likvid för nyemission av aktierna, som betalades in före 
utgången av kvartalet. Emissionen kommer registreras 
under maj 2020.  

 

Investeringar 
Sivers IMA koncernens totala investeringar under perioden 
januari – mars uppgick till KSEK 7 610 (14 390) och avser 
immateriella tillgångar för balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten med KSEK 7 081 (12 157) och förvärv av 
materiella anläggningstillgångar med KSEK 529 (2 233). 
Investeringen i balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
är hänförlig till utveckling av nya generationer av produkter. 
Investeringarna i utvecklingsarbeten har minskat jämfört 
med samma period föregående år, eftersom koncernen har 
färre projekt som befinner sig i utvecklingsfas. 

Eget kapital 
Per 31 mars 2020 uppgick koncernens egna kapital till KSEK 
327 380 (288 533). Aktiekapitalet uppgick till 68 801 937 
SEK. Vid utgången av första kvartalet pågick en nyemission 
baserat på optionsprogram från 2015 och 2017, som 
redovisats under eget kapital. När emissionen har registrerat 
kommer aktiekapitalet att öka med 838 426,5 SEK, vilket 
motsvarar 1 676 853 nya aktier. 

Moderbolaget 
Moderbolagets intäktsökning under första kvartalet 2020 
jämfört med samma period föregående år avser 
förvaltningsavgifter från dotterbolag. Bolaget började ta ut 
sådana avgifter under tredje kvartalet förgående år. 

Aktien 
Sivers IMAs aktiekapital var den 31 mars 2020 fördelat på 
137 603 874 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,50. 
Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger lika rätt till 
röst och vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den  
30 november 2017 på Nasdaq First North Growth Market 
under kortnamnet SIVE och med ISIN-kod SE0003917798 
och LEI-kod 254900UBKNY2EJ588J53. 

Anställda 
Per den 31 mars 2020 hade Sivers IMA-koncernen; exklusive 
konsulter, 100 (99) anställda. 

Ägarstruktur 
Per den 31 mars 2020 hade Sivers IMA Holding AB (publ) 
fyra ägare som var och en, direkt och indirekt innehade 
aktier motsvarande fem procent eller mer av röst- och 
kapitalandelen i bolaget. Totalt hade Sivers IMA cirka  
2 600 aktieägare.  

Utsikter för 2020 
Styrelsen för Sivers IMA bedömer att rätt åtgärder vidtagits i 
koncernen för att säkerställa en stark produktfamilj. 
Framsteg inom försäljning och produktutveckling har gjorts 
och investeringar fortgår. Styrelsen väljer fortsatt att inte gå 
ut med någon prognos. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
Sivers IMA koncernens verksamhet, finansiella ställning och 
resultat påverkas av ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. 
Dessa risker beskrivs i koncernens årsredovisning för 2019. 
Inga nya betydande risker har identifierats sedan 
publiceringen av årsredovisningen.  
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Kommande rapporttillfällen 
Sivers IMA Holding lämnar återkommande finansiell 
information enligt följande: 
21 augusti 2020 Kvartalsrapport Q2 2020 
13 november 2020 Kvartalsrapport Q3 2020 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Anders Storm, verkställande direktör 
Tel nr: 0702-62 63 90 
e-post: anders.storm@siversima.com 
 
 
 
 
 
 
 

Denna kvartalsrapport har ej varit föremål  
för översiktlig granskning av bolagets revisor. 

 
 

Sivers IMA Holding (publ) 
Kista den 19 maj 2020 

 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

Detta är SIVERS IMA 
 

Sivers IMA-koncernen är en internationell leverantör 
inom millimetervåg till 5G och optiska halvledare. 
Koncernen utvecklar, tillverkar och säljer chip, 
komponenter, moduler och delsystem. Dessa chip gör 
det möjligt att skicka information både trådlöst och via 
fiber för att erbjuda ökad kapacitet i data- och 
telekommunikationsnäten.  

 Moderbolaget Sivers IMA Holding AB (publ) är listat 
på Nasdaq First North Growth Market under 
kortnamnet SIVE.  
 
Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs 
Certified Advisor på Nasdaq First North Growth 
Market. 
Telefon: +46 8 463 80 00 
E-mail: certifiedadviser@penser.se 

Sivers IMA Holding AB (publ)  
Reg. nr. 556383-9348 

Investor relations ir@siversima.com 
Telefon +46 (0) 8 703 68 00 

Sivers IMA Holding AB  
Box 1274 
164 29 Kista 

 

 

mailto:anders.storm@siversima.com
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Resultaträkning för koncernen  
i sammandrag 

 
 

Koncernen (KSEK) 
2020 

Jan-Mars 
2019 

Jan-Mars 
2019 

Jan–Dec 

    
Intäkter 22 810 23 099 96 355 
Övriga rörelseintäkter  3 766 5 951 10 259 
Aktiverat arbete för egen räkning 7 081 12 157 43 287 
Råvaror och förnödenheter -5 345 -10 060 -39 997 
Övriga externa kostnader -18 084 -16 648 -79 559 
Personalkostnader -21 230 -20 102 -78 667 
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och 
immateriella tillgångar -7 457 -5 820 -29 702 

RÖRELSERESULTAT -18 459 -11 423 -78 024 

    
Resultat från finansiella poster    
Finansiella intäkter 2 857 261 - 
Finansiella kostnader -5 626 -2 852 -8 990 

Resultat före skatt -21 228 -14 015 -87 014 

    
Inkomstskatt 11 11 11 353 

    

PERIODENS RESULTAT -21 217 -14 004 -75 661 
    
Hänförligt till    
moderbolagets aktieägare -21 217 -14 004 -75 661 
    
Resultat per aktie (kronor)    
Före och efter utspädning -0,16 -0,12 -0,60 
 

Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag  
    

Övrigt totalresultat    
Poster som kan återföras till resultat    
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter   699 3 839 4 559 

PERIODENS TOTALRESULTAT -20 518 -10 165 -71 102 

    
Hänförligt till    
moderbolagets aktieägare -20 518 -10 165 -71 102 
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Balansräkning för koncernen  
i sammandrag 

 
 
Koncernen (KSEK) 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Goodwill 134 812 134 812 134 812 
Övriga immateriella tillgångar 134 327 115 598 131 548 
Materiella anläggningstillgångar 56 349 47 343 57 739 

Summa anläggningstillgångar 325 488 297 753 324 099 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager 12 996 15 741 9 836 
Kundfordringar 16 916 19 624 19 084 
Övriga fordringar 14 092 9 814 12 172 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 824 7 192 6 850 
Likvida medel 82 194 35 956 52 228 

Summa omsättningstillgångar 136 022 88 327 100 170 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 461 510 386 080 424 268 

 
 
 
Koncernen (KSEK) 2020-03-31 2020-03-31 2019-12-31 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 327 380 263 768 288 533 

    
Långfristiga skulder    
Konvertibla skulder  - 36 609 - 
Uppskjuten skatteskuld 158 200 168 
Avsättningar 2 981 3 984 4 797 
Leasingskulder 10 863 3 042 11 301 
Övriga långfristiga skulder 11 025 10 367 11 825 

Summa långfristiga skulder 25 027 54 203 28 091 

    
Kortfristiga skulder    
Konvertibla skulder 43 832 - 39 538 
Leverantörsskulder 9 729 13 065 13 902 
Leasingskulder 3 486 3 444 3 811 
Övriga skulder 30 322 31 759 31 153 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 733 19 842 19 241 

Summa kortfristiga skulder 109 103 68 109 107 645 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 461 510 386 080 424 268 
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen i sammandrag 
 
 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 
Vid årets början 288 533 273 502 273 502 
Periodens resultat -21 217 -14 004 -75 661 
Övrigt totalresultat 699 3 839 4 559 
Nyemission 51 219 - 77 846 
Emission för inlösen av teckningsoptioner - - 6 458 
Emission för inlösen personaloptioner - - 175 
Pågående nyemission för inlösen av personaloptioner 7 838 - - 
Aktierelaterade ersättningar 309 431 1 654 
Vid periodens slut 327 380 263 768 288 533 
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Kassaflödesanalys för koncernen  
i sammandrag 

 
 

Koncernen (KSEK) 
2020-01-01  

– 2020-03-31 
2019-01-01  

– 2019-03-31 
2019-01-01  

– 2019-12-31 

    
Rörelsen    
Rörelseresultat -18 459 -11 423 -78 024 
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster 4 909 7 349 36 289 
Erlagd ränta -2 191 -403 -3 713 
Erhållen skatt - - 10 708 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital -15 741 -4 477 -34 739 
    
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    
Ökning (–) /minskning (+) varulager -3 095 -790 2 163 
Ökning (–) / minskning (+) av rörelsefordringar  -928 3 481 3 201 
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder  -613 -11 071 -13 070 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 377 -12 857 -42 446 
     
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -529 -2 233 -8 789 
Förvärv av immateriella tillgångar -7 081 -12 157 -43 287 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar - 97 97 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 610 -14 293 -51 979 

     
Finansieringsverksamheten    
Upptagna lån - 20 000 20 000 
Erlagda emissionskostnader -2 380 - -3 882 
Nyemission 53 599 - 88 360 
Pågående nyemission 7 838   
Upptagna avbetalningsskulder - 2 114 5 703 
Amortering av leasing och avbetalningsskulder -1 902 -1 518 -6 423 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 57 155 20 596 103 758 
     
Periodens kassaflöde 29 168 -6 554 9 333 
Likvida medel vid periodens början 52 228 42 410 42 410 
Valutakursförändringar i likvida medel 798 100 486 

Likvida medel vid periodens slut 82 194 35 956 52 228 
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Resultaträkning för moderbolaget  
i sammandrag 

 
 

 
Moderbolaget (KSEK) 

2020  
Jan-Mars 

2019  
Jan-Mars 

2019  
Jan–Dec 

    
Intäkter  1 843 - 8 993 
Övriga externa kostnader  -2 038 -1 238 -11 232 
Personalkostnader  -2 448 -2 649 -10 024 

Rörelseresultat -2 643 -3 887 -12 263 

    
Resultat från finansiella poster     
Finansiella intäkter 4 679 3 457 6 857 
Finansiella kostnader  -5 624 -3 067 -43 269 

Resultat före skatt -3 587 -3 496 -48 674 

    
Inkomstskatt  - - - 

    

Periodens resultat  -3 587 -3 496 -48 674 

    
 

Rapport över totalresultat för moderbolaget i sammandrag 
    
Övrigt totalresultat  - - - 
Periodens totalresultat  -3 587 -3 496 -48 674 
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Balansräkning för moderbolaget  
i sammandrag 

 
 
Moderbolaget (KSEK) 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR    
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag  226 839 226 839 226 839 
Långfristiga fordringar koncernföretag 195 156 48 932 171 440 

Summa finansiella anläggningstillgångar  421 995 275 771 398 279 

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar koncernföretag 8 557 101 469 10 020 
Övriga fordringar  526 376 14 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 252 370 285 
Likvida medel  74 785 30 555 44 389 

Summa omsättningstillgångar  86 120 132 770 54 708 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  508 114 408 541 452 987 

 
 
Moderbolaget (KSEK) 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 436 987 340 685 381 209 

    
Långfristiga skulder     
Konvertibla skulder - 36 609 - 
Avsättningar  2 981 3 984 4 797 
Övriga långfristiga skulder  - 3 659 - 

Summa långfristiga skulder 2 981 44 252 4 797 

    
Kortfristiga skulder     
Konvertibla skulder 43 832 - 39 538 
Leverantörsskulder  867 1 393 681 
Övriga skulder 21 936 21 187 25 397 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 510 1 024 1 366 

Summa kortfristiga skulder  68 146 23 604 66 982 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  508 114 408 541 452 987 
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Noter 
 

 
Not 1 – Redovisningsprinciper  
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 samt 
tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de 
har antagits av EU och den svenska årsredovisningslagen. 
Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR2.  

Not 2 – Intäkter från avtal med kunder och 
segmentrapportering  
De produkter (chip, moduler, utvärderingspaket, 
halvledarprodukter m.m.) som Sivers IMA-koncernen 
tillverkar och säljer till kunder avser hårdvara. 
Hårdvaruförsäljning redovisas antingen vid en tidpunkt eller 
över tid. Inom det affärsområdet Wireless uppfylls 
prestationsåtaganden normalt vid en tidpunkt, medan 

Photonics har en större andel avtal där 
prestationsåtagandena uppfylls över en tidsperiod.  

Inom både Wireless och Photonics förekommer så 
kallade ”Non Recurrent Engineering”(NRE) -avtal. Sådana 
avtal avser utvecklingsprojekt, där Sivers IMA bolagen bl.a. 
gör anpassningar av teknik i hårdvaruprodukter för att 
matcha kundens önskemål eller för att utveckla en ny 
produkt. Anpassade produkter som tagits fram via NRE avtal 
kan vid ett senare skede säljas i volymer inom ”hårdvara”. 
Intäkter för NRE avtal redovisas över tid. 

Inom Wireless affärsområdet säljs även support för 
bolagets hårdvaror, för att underlätta kundens anpassning 
av tekniken till deras produkter. Supportavtal kan t.ex. 
tecknas i syfte att designa in Sivers IMA’s produkter i 
kundens, där kunden i sin tur säljer sin produkt till en 
slutkund. Intäkter från supportavtal redovisas över tid. 

 
 
  Jan-Mars 2020  Jan-Mars 2019  
Intäktsslag  Wireless  Photonics  Summa Wireless  Photonics  Summa 

Hårdvara 5 463 3 787 9 250 6 524 6 055 12 579 

NRE/Utvecklings - projekt  403 12 765 13 168 1 733 8 683 10 416 

Support & Övrigt  392 - 392 104 - 104 

Summa 6 258 16 552 22 810 8 361 14 738 23 099 

        

Redovisning        

Vid en tidpunkt  5 463 - 5 463 6 524 850 7 374 

Över tid  795 16 552 17 347 1 837 13 888 15 725 

Summa 6 258 16 552 22 810 8 361 14 738 23 099 

        

Geografisk marknad        

Nordamerika  228 13 883 14 111 2 898 11 201 14 099 

Europa  4 460 2 007 6 468 4 812 2 933 7 745 

Asien  1 570 661 2 232 651 603 1 255 

Summa 6 258 16 552 22 810 8 361 14 738 23 099 
 

 
EBITDA – resultat per segment Jan-Mars 2020  Jan-Mars 2019  Jan-Dec 2019  

Wireless -5 681 3 394 -13 483 

Photonics  -2 659 -5 164 -22 610 

Koncerngemensamt* -2 661 -3 834 -12 229 

Summa -11 001 -5 604 -48 322 

*Koncerngemensamma kostnader avser i huvudsak kostnader i moderbolaget som i internt uppföljningssyfte inte allokeras till segmenten.  



 

Wireless 

Intäkterna för första kvartalet 2020 uppgick till KSEK 6 258 
(8 361), en minskning med KSEK 2 103. EBITDA uppgick till 
KSEK -5 681 (3 394), en försämring med KSEK 9 075.  

Intäktsminskningen beror i huvudsak på extra stark 
försäljning under första kvartalet 2019, som inkluderade 
äldre produkter s.k. End-of-Life till ett värde om ca MSEK 3,6. 

Förändringen i EBITDA är till största del hänförlig till att 
en mindre andel av forskning/utvecklingskostnader 
aktiverades under 2020 jämfört med samma period 
föregående år. Utöver detta har även intäktsminskningen, 
tillsammans med något högre externa kostnader haft en 
negativ effekt på EBITDA.  

Photonics  

Intäkterna för första kvartalet 2020 uppgick till KSEK 16 552 
(14 738), en ökning med KSEK 1 814. 

EBITDA uppgick till KSEK -2 659 (-5 164), en förbättring 
med KSEK 2 505. Förbättringen beror i huvudsak minskade 
råvarukostnader under första kvartalet 2020 jämfört med 
samma period 2019. De minskade råvarukostnaderna beror 

dels på att produktmixen av sålda produkter varit 
annorlunda under 2020. Dessutom har affärsområdet 
förbättrat sina marginaler något till följd av en ny 
prissättningsstrategi.  
 

Not 3 – Finansiella instrument  
I balansräkningen finns fordringar och skulder inom rörelsen 
som hålls till förfall. Dessa utgörs av kundfordringar, 
avtalstillgångar, likvida medel, leverantörsskulder, övriga 
kortfristiga skulder, upplupna kostnader och 
avbetalningsskulder. Dessa redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde, vilket även utgör en approximation till 
verkligt värde. Kreditrisken för fordringarna har bedömts 
som låg.  

Sivers IMA koncernen har kortfristiga derivat samt 
inbäddade derivat. Dessa redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen.  

I balansräkningen finns även en konvertibelskuld som 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde. För denna 
bedöms verkligt värde inte avvika väsentligen från redovisat 
värde.  
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Nyckeltal 
 

 

Koncernen (SEK) 
2020-01-01  

– 2020-03-31 
2019-01-01  

– 2019-03-31 
2019-01-01  

– 2019-12-31 

    
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET    
Intäktstillväxt (%) -1% 75% 35% 
EBITDA (KSEK) -11 001 -5 604 -48 322 

    
KAPITALSTRUKTUR    
Eget kapital (KSEK) 327 380 263 768 288 533 
Balansomslutning (KSEK) 461 510 386 080 424 268 
Sysselsatt kapital (KSEK) 416 476 306 863 375 322 
Räntebärande nettoskuld (KSEK) 6 902 40 977 34 561 
Kapitalomsättningshastighet* (ggr) 0,1 0,1 0,2 
Soliditet (%) 71% 68% 68% 
Skuldsättningsgrad (%) 27% 29% 30% 

    
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET    
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -20 377 -12 857 -42 446 
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -27 987 -27 150 -94 426 
Likvida medel (KSEK) 82 194 35 956 52 228 

    
INVESTERINGAR    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) -529 -2 233 -8 789 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 081 -12 157 -43 287 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - 97 

    

MEDARBETARE    
Medelantalet anställda 102 103 97 
Omsättning per anställd (KSEK) 224 224 993 
Antalet anställda 100 97 99 

    
DATA PER AKTIE    
Antal aktier* 139 320 727** 120 061 278 132 779 249 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning* 135 726 508** 120 061 278 126 931 957 
Resultat per aktie före och efter utspädning  -0,16 -0,12 -0,60 
Eget kapital per aktie (SEK) 2,35 2,20 2,17 

 
*Antal aktier och genomsnittligt antal aktier har, i syfte att räkna ut eget kapital per aktie och resultat per aktie, justerats retroaktivt för att 
reflektera fondemissionselementen i nyemissioner under 2019 och 2020.  

**I beräkningen av antal aktier och genomsnittligt antal aktier, i syfte att räkna ut resultat och eget kapital per aktie, har även aktier under 
pågående nyemission inkluderats eftersom likviden betalats in före kvartalets utgång. Emissionen har dock ännu inte registrerats som 
aktiekapital och behandlas därav som pågående nyemission. 
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Definitioner av nyckeltal 
 

 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET  
Intäktstillväxt (%) Förändring av intäkter i procent av föregående periods intäkter 
EBITDA (KSEK) Resultat före finansiella poster, skatt och av- och nedskrivningar 

KAPITALSTRUKTUR  
Eget kapital (KSEK) Eget kapital vid periodens slut 
Balansomslutning (KSEK) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital 
Sysselsatt kapital (KSEK) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt 
Räntebärande nettoskuld (KSEK) Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus likvida medel 
Kapitalomsättningshastighet (ggr) Periodens intäkter dividerat med genomsnittlig balansomslutning 
Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen 
Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital 

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET  
Kassaflöde före investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus  

förändring av rörelsekapital 
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus  

förändring av rörelsekapital och investeringar 
Likvida medel (KSEK) Banktillgodohavanden och kassa 

MEDARBETARE  
Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden 
Omsättning per anställd Intäkter dividerat med medelantalet anställda 
Antalet anställda Antalet anställda vid periodens slut 

DATA PER AKTIE  
Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 
Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut 

 
 

 


