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Bokslutskommuniké 2012 – Fördjupade diskussioner
och fortsatta leveranser till marknadens största
aktörer
•

Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 15.645 (17.153)

•

Periodens resultat uppgick till KSEK -5.847 (-858)

•

Resultat per aktie: SEK -0,48 (-0,09)

•

Eget kapital per aktie: SEK 0,91 (1,08)

•

Fördjupade diskussioner och fortsatta leveranser till marknadens största aktörer

•

Fortsatt ökad orderstock

______________________________________________________________________

Verksamheten
Sivers IMA Holding AB (publ) äger 100 procent av dotterbolaget SIVERS IMA AB, en ledande europeisk
leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt
som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har
under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bland annat används till radiolänkar inom
mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.
Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda dotterbolaget Sivers IMA AB
samt dotterdotterbolaget Sivers IMA International LLC, registerat i Delaware USA. Denna rapport avser
hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2012 till och med den 31 december 2012.
Händelser under perioden
Under januari 2012 kunde Sivers IMA Holding AB meddela att bolagets helägda dotterbolag, Sivers IMA,
hade erhållit en order från Ericsson för leverans av Sivers IMAs millimetervågs-converter avsedd för
kommunikation på E-bandet (71-76/81-86 GHz). I leveransen ingår också kringkomponenter som är en del
av Sivers IMA’s produkter för telekommunikation på millimetervågsområdet.
Denna prototyporder, som följer på en order från Ericsson avseende 60 GHz converters (V-band), är en
viktig signal att Sivers IMA har produkter som ligger rätt i tiden och kan attrahera mycket kvalificerade
kunder. Intresset för den nya produktlinjen är mycket stort, och tre av de fem största potentiella köparna
har endera lagt ordrar eller för diskussioner med Sivers IMA avseende denna. På grund av den komplexa
tekniken som ingår i radiolänkutrustning är införsäljningsprocesserna mycket långa och sträcker sig över
flera år, men Sivers IMAs styrelse gör bedömningen att den fortsatta försäljningen kommer att utvecklas
enligt budget eller bättre under den kommande tolvmånadersperioden vilket stöds av de prototypordrar
som redan lagts hos koncernen.
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Under juni 2012 lade en av Europas största industrikoncerner, EADS, har genom ett av sina dotterbolag en
order avseende köp av Sivers IMAs VCOer, Voltage Controlled Oscillators. Ordern, som löper under fem
år, har ett värde om cirka 10 MSEK. I ramavtalet som tecknats med EADS finns en option för utvidgning av
ordern.
Under juni 2012 inbjöds Sivers IMA att som ett av nio företag och institutioner om att delta i ett
europeiskt utvecklingsprojekt inom EUs sjunde ramprogram, FP7-ICT-2011-8. Projektet har som mål att
konstruera en länkradio/transceiver för E-bandet med en transmissionskapacitet på mer än 10 Gbps. Den
prototyp som ska utvecklas och testas i befintliga backhaul nät kommer att innehålla högintegrerade
chiplösningar för att minimera komponentantalet. Därmed uppnås även en hög kostnadseffektivitet.
Bland övriga projektmedlemmar finns Alcatel-Lucent och STMicroelectronics. Projektets budget uppgår till
cirka 45 MSEK.
Under våren 2012 tog de diskussioner som koncernen fört med en extern intressent ett stort steg framåt.
Sivers IMA Holding AB (publ) undertecknade i juni 2012 genom sitt dotterbolag Sivers IMA AB ett Letter Of
Intent med ryska ELVA-1 avseende en anpassning av Sivers IMAs radioenhet, så kallad E-band Converter,
för sina radiolänkar.
Produkten är ett viktigt byggblock i en radiolänkutrustning för telekommunikation på mycket hög frekvens
i det så kallade E-bandet (71-76/81-86 GHz). Marknaden för radiolänkar inom E-bandet växer kraftigt med
mer än en fördubbling per år och beräknas nå 100 000 länkar redan år 2016. Då utvecklingen går mycket
snabbt är det viktigt för leverantörer av radiolänkar att på kort tid lansera och leverera länkar på E-bandet
med bra pris/prestanda, vilket möjliggörs genom användandet av radioenheter för E-bandet från Sivers
IMA.
Under perioden 13 juli till och med den 3 augusti 2012 genomförde Sivers IMA Holding AB (publ) en
offensiv företrädesemission, riktad till bolagets befintliga aktieägare med villkoren en ny aktie på nio
gamla till kursen 3,00 SEK. Kursen motsvarade en rabatt på cirka 20 till 25 procent jämfört med kursen
som bolagets aktie handlades till under juni månad 2012.
Totalt sett tecknades 2 050 754 aktier, motsvarande 6,2 Mkr vilket gav en teckningsgrad på 170 procent.
Sivers IMA Holding AB (publ) tillfördes genom nyemissionen 3,6 Mkr före emissionskostnader vilka var
mycket låga.
Teckningarna fördelade sig på 84 procent med företräde och 16 procent utan stöd av teckningsrätter.
Samtliga huvudägare valde att teckna sig för sin pro rata andel. De övriga 16 procenten tecknades utan
stöd av teckningsrätter av befintliga aktieägare. Av de många anmälningar som kom in från personer som
inte tidigare är aktieägare fanns tyvärr inga aktier kvar att fördela. Emissionsgarantin behövde således
inte utnyttjas.
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Under september erhöll Sivers IMA en miljonorder från en nordamerikansk kund avseende leverans av
koncernens senaste generation Signalkällor. Ordervärdet uppgick till 2,6 Mkr.
Under november 2012 medverkade Sivers IMA vid starten av det komponentinriktade halvledarprojektet
DOTSEVEN.
I december 2012 kunde Sivers IMA meddela att bolaget deltar i tre nya framtidsinriktade
forskningsprojekt samt att Sivers IMA i anslutning till detta erhåller 7,3 Mkr i forskningsbidrag. Två av
dessa projekt, E3 Networks och tidigare nämnda DOT7, ligger inom 7:e ramprogrammet direkt under EUkommissionen och det tredje, OnTarget, är ett Eurostarsprojekt där Vinnova står för den nationella
utvärderingen.
Bokföringsåret 2012 kunde avslutas med att Sivers IMA kunde kommunicera att ytterligare en
internationell kund inom segmentet radiolänksleverantörer hade genomfört kundprover med utrustning
innehållande Sivers IMAs converter för kommunikation på det s.k. E-bandet. Kunden tillhör en av de 5
största leverantörerna i världen och är därmed den tredje av dessa fem som har köpt och genomfört
kundprover med Sivers IMAs produkter.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
I januari kunde Sivers IMA meddela att bolaget har engagerat Dag Jungenfelt till bolagets Advisory Board
och som rådgivare till ledningen. Dag Jungenfelt har 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom
telekomindustrin, senast från positionen Vice President R&D på Ericsson Microwave and Mobile Backhaul
operations. Dag Jungenfelt är i dag VD på Medfield Diagnostics.
I januari 2013 meddelade bolagets styrelse att denna hade för avsikt att byta marknadsplats för handel i
aktierna i Sivers IMA Holding AB (publ). Den 4 februari 2013 flyttades handeln i Sivers IMA-aktien från
handelsplatsen NGM Nordic MTF till AktieTorget vilket redan har gett bättre likviditet och synlighet.
Aktien handlas under kortnamnet SIVE och med ISIN-kod SE0003917798
I samband med listbytet meddelades att Sivers IMA skulle genomföra en helt garanterad
företrädesemission riktad till bolagets befintliga aktieägare med villkoren en ny aktie på sju gamla till
kursen 3,25. Emissionen som övertecknades med 21 procent, tillför Sivers IMA 5,6 Mkr före
emissionskostnader. Nyemissionen var genom teckningsförbindelser från huvudägare och
styrelseledamöter - som tecknad pro rata - samt garantiåtaganden, garanterad till 100 %. Flera av
huvudägarna valde emellertid att avstå sin teckningsrätt till dem som tecknat sig utan stöd av
teckningsrätter i syfte att öka antalet aktieägare och öka likviditeten i aktien. Denna avsikt hade sedan
tidigare meddelats i memorandumet.
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Försäljning och resultat
Bolagets intäkter uppgick under året till 15.645 KSEK (17.153) med ett resultat om -5.847 KSEK (f å -858).
Omsättningen översteg budget och följer en ökad satsning på nästa generation av Sivers IMAs linje för
produkter som används för radiolänkutrustning inom de så kallade millimetervågsbanden samt
förskjutning av vissa prototypordrar från större aktörer på marknaden hänförlig till tekniska orsaker hos
dessa företag. Såväl ordrar och kunddiskussioner, vilka har kommunicerats genom pressmeddelanden
under bokföringsåret, visar på ett ökat intresse för den radiolänkutrustning som Sivers IMA producerar.
Likviditet och finansiering
Den 31 december 2012 uppgick Sivers IMAs banktillgodohavanden till KSEK 1.029 (2.893). Bolaget saknar i
dag långfristiga räntebärande skulder men har en checkräkningskredit om KSEK 2.000 vilken per den 31
december 2012 hade utnyttjats med KSEK 793.
Investeringar
Sivers IMAs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 3.803 (5.343) och avsåg investeringar i
immateriella anläggningstillgångar med KSEK 3.711 (5.254) så som balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och materiella anläggningstillgångar KSEK 92 (89) så som inventarier, verktyg och
installationer.
Avskrivningar
Periodens resultat har belastats med KSEK 1.652 (677) i avskrivningar varav KSEK 134 (171) avskrivningar
på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 1518 (506) avskrivningar på tidigare års balanserade
utgifter för utvecklingsarbete.
Eget kapital, aktiekapital och antal aktier
Per 31 december 2012 uppgick Sivers IMAs egna kapital till KSEK 10.934 (9.894) varav KSEK 6.056 (4.587)
utgjordes av aktiekapital, KSEK 0 (0) av bundna reserver och KSEK 4.878 (5.307) av fritt eget kapital.
Aktiekapitalet är fördelat på 12 111 753 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,5. Samtliga aktier utgörs av
samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.
Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2012 till 64 procent (67).
Anställda
Per den 31 december 2012 hade Sivers IMA-koncernen 18 anställda. Under året har antalet anställda året
ökat med en person.
Ägarstruktur
Per den 31 december 2012 hade Sivers IMA fyra ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem
procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 december hade Sivers IMA cirka 345
aktieägare. Bolagets aktie är sedan den 4 februari 2013 upptagen till handel på AktieTorget under
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kortnamnet SIVE. Under perioden maj 2011 till och med februari 2013 handlades aktien på NGM Nordic
MTF under kortnamnet SIVE MTF.
Insynspersoners innehav i bolaget
Per den 31 december 2012 hade följande insynspersoner nedanstående aktieinnehav registrerade direkt
och indirekt.
Namn
Björn Norrbom
John Fällström
Erik Fällström
Dag Sigurd
Olle Westblom
Christer Stoij

Befattning
Styrelseordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Verkställande direktör
CTO

Aktier
350 185
0
4 928 904
13 211
0
0

Optioner
50 000
0
0
33 500
370 000
430 000

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012.
Utsikter för bokföringsåret 2013
Styrelsen för Sivers IMA Holding AB (publ) gör bedömningen att framtidsutsikterna ser fortsatt lovande ut.
Styrelsen väljer emellertid inte att gå ut med någon prognos för kommande år. Styrelsen anser att det är
fel att komma ut med en prognos för verksamheten då det radiolänk-delsystem som Sivers IMA utvecklar
just nu utvärderas av ett stort antal potentiella köpare. En eller flera beställningar kan då komma att leda
till en betydande förändring av såväl omsättning som resultat för Sivers IMA-koncernen. Styrelsen ser
med tillförsikt på framtiden, framförallt med stöd av det goda orderläget.
Redovisningsprinciper
Rapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
samt Redovisningsrådets rekommendation RR 15 beträffande immateriella tillgångar. Från och med 2011
är kostnader gällande utveckling av mm-vågsprodukter för Telekommunikation aktiverade som
immateriella anläggningstillgångar med en avskrivningstid om 5 år. Tidigare år har dessa kostnader
kostnadsförts direkt.
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat
framgår.
VD kommentar
”Under 2012 kunde vi kommunicera en rad olika, var för sig, mycket positiva nyheter till våra aktieägare
och omvärlden. Tillsammans visar dessa nyheter att Sivers IMA-koncernen förfogar över en mycket
intressant teknologi som kunderna inom vårt segment både efterfrågar och behöver, då ökad
överföringshastighet i de mobila kommunikationsnäten är en alltmer avgörande konkurrensfördel.
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Till skillnad från många andra tillväxtföretag klarade Sivers IMA-koncernen under förra året att redovisa
försäljning till en rad olika nya kunder inom flera områden. Under 2012 kunde vi bland annat meddela att
EADS, en av Europas största koncerner, valde att lägga en flerårig order hos oss samtidigt som de valde
att ingå en option om förlängning till denna.
Inom produktområdet länkprodukter levererades protoyper (mmvågs-converters) till flera nya kunder,
varav några är bland världens största leverantörer av radiolänkutrustningar och det är vår förhoppning att
vi redan under 2013 kommer i gång med serieleveranser till någon/några av dessa företag.
Vi fortsätter att satsa på forskning och teknikutveckling. Under 2012 blev vi inbjudna att delta i ett flertal
EU projekt. En del inbjudningar avböjde vi men vi deltar i inte mindre än fyra olika forskningsprojekt som
finansieras av EU. Av dessa är E3NETWORK, som har som uppgift att ta fram radiolänkteknologier med
extremt hög kapacitet för framtidens mobiltelefonnät ett av de mest spännande. Utöver Sivers IMA deltar
multinationella företag som Alcatel-Lucent, STMicroelectronics och Infineon men också en rad mindre
aktörer med spjutspetskompetens. Vi kan således knyta en rad nya viktiga kontakter samtidigt som vi får
ytterligare ett erkännande för vår kompetens.
Vi har fortsatt vår satsning på produkter i millimetervågsområdet. Vi har ännu inte nått fullt ut och tagit
volymordrar, men i dagsläget har vi levererat flera prototypordrar till flera av de största aktörerna. Vi kan
inte garantera att vi når serieproduktion till alla dessa, men det är inte osannolikt att vi kommer att gå
vidare med en eller kanske två av dessa aktörer, men om det blir under året eller senare vågar vi inte
uttala oss om ännu” säger Olle Westblom, VD för Sivers IMA Holding AB (publ).
Kommande rapporttillfällen
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
5 april 2013
22 april 2013
21 maj 2013
21 augusti 2013
21 november 2013

Årsredovisningen publiceras
Ordinarie bolagsstämma
Kvartalsrapport ett
Halvårsrapport
Kvartalsrapport tre

26 februari 2013

Sivers IMA Holding AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Olle Westblom, VD
+46 70-237 60 26
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olle.westblom@siversima.com
Detta är SIVERS IMA
SIVERS IMA, som är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB (publ), är en ledande Europeisk leverantör
av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil
högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat
och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer
och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE.
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Resultaträkning
Koncernen
(KSEK)

2012-01-01
-2012-12-31

2011-01-01
-2011-12-31

2010-01-01
2010-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

15.645
3.711

17.153
5.254

19.184
0

Summa Rörelsens intäkter

19.356

22.408

19.844

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-4.310
-7.026
-12.308
-1.652

-3.417
-7.516
-11.639
-677

-4.466
-5.763
-11.062
-184

Summa Rörelsens kostnader

-25.297

-23.250

-21.476

-5.940

-842

-1.632

65
-70
98

19
-36
2

2
-47
-81

-5.847

-858

-1.758

0
0

0
0

0
-279

-5.847

-858

-2.037

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Kursvinster-/förluster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Omtaxering tidigare resultat
PERIODENS RESULTAT
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Balansräkning
Koncernen
(KSEK)

2012-12-30

2011-12-30

2010-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

6.942

4.748

0

Summa Immateriella anläggningstillgångar

6.942

4.748

0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

253

294

376

Summa Materiella anläggningstillgångar

252

294

376

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar

0

20

20

Summa Finansiella anläggningstillgångar

0

20

20

Summa Anläggningstillgångar

7.194

5.062

396

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager

3.525

4.315

3.156

Summa Varulager

3.525

4.315

3.156

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4.033
540
239
465

936
326
612
521

2.354
326
491
903

Summa Kortfristiga fordringar

5.277

2.395

4.074

Kassa, bank

1.029

2.893

3.378

Summa Omsättningstillgångar

9.831

9.603

10.608

17.025

14.666

11.005

TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Koncernen
(KSEK)

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital

6.056

4.587

3.560

Summa Bundet eget kapital

6.056

4.587

3.560

13.325
-2.600
-5.847

7.907
-1.743
-858

3.851
294
-2.037

4.878

5.307

2.109

10.934

9.894

5.669

Avsättningar

0

0

0

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

0

0

0

Summa Långfristiga skulder

0

0

0

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Pågående arbeten för annans räkning
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

793
1.699
906
420
2.272

0
500
1.367
467
2.438

0
1.401
1.285
587
2.063

Summa Kortfristiga skulder

6.091

4.771

5.336

17.025

14.666

11.005

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa Fritt eget kapital
Summa Eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
Koncernen
(KSEK)

2012-01-01
-2012-12-31

2011-01-01
-2011-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erlagd skattekostnad
Erhållen ränta
Erlagd ränta

-5.940
1.652
0
163
-69

-842
677
0
21
-36

-1.632
184
-279
2
-128

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

-4.195

-180

-1.853

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSERESULTAT
Ökning (-) /minskning (+) varulager
Ökning (-) / minskning (+) av kundfordringar
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder

790
-3.097
215
-461
-212

-1.159
1.418
261
83
254

-290
--1.511
709
400
-3.210

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

-6.965

676

-5.755

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Återbetald deposition
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Erhållna bidrag utvecklingsprojekt (förändring)

-92
20
-3.711
1.199

-89
0
-5.254
-901

-222
0
-3.010
-289

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-2.584

-6.244

-511

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Checkräkningskredit
Amortering lån
Erlagda emissionskostnader
Nyemission

793
0
-630
7.516

0
0
-2.106
7.189

0
-182
-308
5.290

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

7.679

5.083

4.799

-1.863
2.893
1.029

-485
3.378
2.893

-1.467
4.844
3.378

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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2010-01-01
2010-12-31

Nyckeltal
Koncernen
(SEK)

2012-01-01
-2012-12-31

2011-01-01
-2011-12-31

2010-01-01
-2010-12-31

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)

-8,79
neg
neg
neg

-10,59
neg
neg
neg

neg
neg
neg

KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK)
Balansomslutning (KSEK)
Sysselsatt kapital (KSEK)
Räntebärande nettoskuld (KSEK)
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Räntetäckningsgrad (ggr)

10.934
17.025
11.727
793
0,99
64
7,25
em

9.894
14.666
9.894
0
1,34
67
em
em

5.669
11.005
5.669
0
1,74
52
em
em

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK)
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)
Likvida medel (KSEK)

-6.965
-9.549
1.029

675
-5.568
2.893

-5.755
-6.266
3.378

INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK)
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av aktier och andelar

-91
-3.711
0
0
0

-89
-5.254
0
0
0

-222
-0
0
0
0

18
869
18

17
1.009
17

15
1.279
15

12 111 753
-0,48
0,90

9 174 749
-0,09
1,08

7 120 659
-0,29
0,80

MEDARBETARE
Medelantalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)
Antalet anställda
DATA PER AKTIE
Antal aktier
Resultat per aktie
Eget kapital per aktie (SEK)
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Definition av nyckeltal
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)

Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelseresultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK)
Balansomslutning (KSEK)
Sysselsatt kapital (KSEK)

Eget kapital vid periodens slut
Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder
inklusive latent skatt
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella
tillgångar inklusive likvida medel
Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Eget kapital i procent av balansomslutningen
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat
med finansiella kostnader

Räntebärande nettoskuld (KSEK)
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Räntetäckningsgrad

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK)

Likvida medel (KSEK)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar
kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar
kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE
Medelantalet anställda
Omsättning per anställd
Antalet anställda

Medelantalet anställda under perioden
Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE
Antal aktier
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)

Antalet utestående aktier vid periodens slut
Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital dividerat med antal aktier

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)
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Revisors rapport av översiktlig granskning av bokslutsrapport
Till styrelsen och verkställande direktören i Sivers IMA Holding AB (publ)
Org.nr. 556383-9348
Inledning
Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogade bokslutsrapport för Sivers IMA Holding AB (publ)
koncernen per 31 december 2012 och perioden 1 januari-31 december 2012. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutsrapport i
enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna
bokslutsrapport grundad på min översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella
frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en
sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig
anledning att anse att den bifogade bokslutsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1.
Stockholm den 26 februari 2013

Marie Nordlander
Auktoriserad revisor
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