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 PRESSINFORMATION 419S  

 

Bokslutskommuniké 2017  
  

2017 - orderingång, nettoomsättning och resultat på rekordnivå 
 

Mycronic redovisar ett rekordår 2017 med en orderingång på 3 567 MSEK, en nettoomsättning på 3 001 MSEK och ett 

rörelseresultat på 848 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 28 procent, med en underliggande rörelsemarginal på 32 

procent. ”Affärsområde Pattern Generators lade ett starkt år till handlingarna, samtidigt som affärsområde Assembly 

Solutions med förvärvet av Vi TECHNOLOGY nu kan erbjuda en komplett produktionslina”, konstaterar Lena Olving,  

VD och koncernchef.

 

Fjärde kvartalet oktober-december 2017 

 Orderingången uppgick till 572  (518) MSEK  

 Nettoomsättningen uppgick till 931 (1 016) MSEK  

 Rörelseresultatet uppgick till 312 (405) MSEK 

 Underliggande rörelseresultat var 349 (448) MSEK 

 Resultatet per aktie uppgick till 2,37 (3,12) SEK 

 

Helåret januari-december 2017 

 Orderingången uppgick till 3 567 (2 455) MSEK  

 Nettoomsättningen uppgick till 3 001 (2 319) MSEK  

 Rörelseresultatet uppgick till 848 (691) MSEK 

 Underliggande rörelseresultat var 955 (735) MSEK 

 Resultatet per aktie uppgick till 6,40 (5,38) SEK 

 Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 2,50 

(2,00) kronor per aktie, enligt utdelningspolicyn. 

Utsikter 2018 

Styrelsens bedömning är att koncernens nettoomsättning 2018 kommer att vara i nivån 3 500 MSEK. 

 

Koncernen i sammandrag okt-dec 17 okt-dec 16 jan-dec 17 jan-dec 16 

Orderingång, MSEK 572 518 3 567 2 455 

Nettoomsättning, MSEK 931 1 016 3 001 2 319 

Book-to-bill 0,6 0,5 1,2 1,1 

Orderstock, MSEK 1 927 1 342 1 927 1 342 

Bruttomarginal, % 61,9% 65,5% 57,3% 60,8% 

Rörelsemarginal, % 33,5% 39,9% 28,3% 29,8% 

Underliggande rörelsemarginal, % 37,5% 44,1% 31,8% 31,7% 

Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 2,37 3,12 6,40 5,38 

Kassaflöde, MSEK 67 -577 609 -699 

 
  

   
Aktien         

Aktiekurs på balansdagen, SEK 85,00 98,00 85,00 98,00 

Börsvärde på balansdagen, MSEK 8 323 9 596 8 323 9 596 

     
Förändringar i nettoomsättning         

Total tillväxt, % -8% 64% 29% 28% 

Organisk tillväxt, % -11% 44% 14% 19% 

Tillväxt från förvärv, % 7% 15% 16% 6% 

Valutakurseffekter, % -4% 5% -1% 3% 
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VD kommenterar  
 

Det är med stolthet jag idag kan presentera ett rekordår 

för Mycronic. Orderingång, nettoomsättning och resultat  

är samtliga på rekordnivå och med en stark avslutning på 

året överträffar vi det omsättningsestimat vi kommunice-

rade i början av 2017.  

 

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet var något lägre än 

under samma period 2016, då Pattern Generators (PG) 

levererade ett avancerat system mer. Under hela 2017 

levererade PG tio system, mot åtta system föregående år, 

samtidigt som nettoomsättningen inom Assembly Solutions 

(AS) ökade med 60 procent. Koncernens nettoomsättning 

för helåret uppgick därmed till 3 001 MSEK, en milstolpe. 

 

Även under 2017 har vi kunnat vara fortsatt offensiva vad 

gäller produktutveckling inom AS, inte minst tack vare PGs 

starka resultat. Satsningarna på produktutveckling inom 

AS var i nivå med 2016 och är nödvändiga för att säkra 

framtida tillväxt och konkurrenskraft. Utöver detta har 

resultatet inom AS belastats av förvärvsrelaterade 

kostnader på 107 MSEK. 

 

De långsiktiga trenderna går Mycronics väg. Inom AS 

handlar dessa trender om större produktmix, kortare serier 

och produktlivscykler, samt fler och mindre komponenter 

på allt komplexare kretskort. Med förvärvet av Vi 

TECHNOLOGY i oktober 2017 får AS tillgång till avancerad 

inspektionsutrustning, mjukvara samt spetskompetens. 

Våra satsningar på produktutveckling inom Ytmontering 

resulterade under våren 2017 i lanseringen av MYPro-

serien med två helt nya produktplattformar, MY700 och 

MY300. Inom Dispensering, där vi är den fjärde största 

leverantören globalt, lanserade vi i november MYSmart-

serien på branschmässan Productronica. Vi har stärkt vår 

position inom AS genom att skapa ett komplett erbjudande 

av produktionslösningar för ytmontering, ett erbjudande 

som möter industrins krav och har som syfte att förbättra 

 

 

 

 

våra kunders produktivitet. Genom förvärven adresserar vi 

nu en utrustningsmarknad som är 36 procent, eller 1 200 

MUSD, större än tidigare. 

 

Inom PG handlar trenderna om ett teknikskifte från LCD 

till AMOLED för mobila skärmar, utveckling mot högre 

upplösning, allt större TV-skärmar samt nya tillämpningar 

av bildskärmar. Allt detta driver efterfrågan på fotomasker 

samt ställer nya och högre krav på de fotomasker som an-

vänds i tillverkningen. Som svar på dessa trender invest-

erar fotomaskindustrin främst i kapabilitet, det vill säga 

nya möjligheter. Därmed gynnas PG, vilket också avspeglas 

i en full orderbok för 2018. Dessutom är fotomask-

marknaden idag cirka fem gånger så stor som för drygt tio 

år sedan, så de investeringar som nu görs - främst i nya P10 

maskritare - får inte något större genomslag på den totala 

kapaciteten. 

 

Mycronic går in i 2018 med en stark nettokassa och en 

orderstock på 1 927 MSEK, vilket ger oss ett utmärkt ut-

gångsläge att fortsätta med både marknadssatsningar och 

produktutveckling. Parallellt pågår en systematisk 

utvärdering av möjliga förvärv. 

 
 

Lena Olving, Verkställande direktör och koncernchef 
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Finansiell utveckling, koncernen 
  

  okt-dec 17 okt-dec 16 jan-dec 17 jan-dec 16 

Orderingång, MSEK 572 518 3 567 2 455 

Orderstock, MSEK 1 927 1 342 1 927 1 342 

Nettoomsättning, MSEK 931 1 016 3 001 2 319 

Bruttovinst, MSEK 576 665 1 721 1 410 

Bruttomarginal, % 61,9% 65,5% 57,3% 60,8% 

Rörelseresultat, MSEK 312 405 848 691 

Rörelsemarginal, % 33,5% 39,9% 28,3% 29,8% 

Underliggande rörelseresultat, MSEK 349 448 955 735 

Underliggande rörelsemarginal, % 37,5% 44,1% 31,8% 31,7% 

EBITDA, MSEK 334 415 923 724 
 

Axxon och AEi ingår från respektive förvärvsdag under fjärde kvartalet 2016. Vi TECHNOLOGY ingår från förvärvsdag under fjärde kvartalet 2017.

 
Fjärde kvartalet oktober-december 2017 
I oktober förvärvades Vi TECHNOLOGY, med säte i Saint 

Egrève, Frankrike. Köpeskillingen uppgick till 8 MEUR 

på skuldfri basis och finansierades med egna medel. 

Orderingång samt intäkter och kostnader ingår från 

förvärvsdagen. 
 

Orderingången inom Assembly Solutions (AS) var i nivå 

med fjärde kvartalet 2016. Ökningar överlag motverkades 

av en minskning inom Dispensering i Asien. Inom Pattern 

Generators (PG) erhölls en order på ett (noll) system, en 

specialutvecklad maskritare i FPS-serien, samt efter-

marknad. 
 

Kvartalets nettoomsättning inkluderade två (tre) mask-

ritare och belastades av negativa valutakurseffekter med  

44 (25) MSEK. Omräknat till de valutakurser som rådde 

under fjärde kvartalet 2016, uppgick nettoomsättningen 

till 975 MSEK. Nettoomsättningen från Vi TECHNOLOGY 

uppgick från förvärvsdagen till 34 MSEK. 
 

Koncernens rörelseresultat belastades av förvärvsrelate-

rade kostnader om 37 MSEK, hänförliga till förvärven 

genomförda under 2016 och 2017. Dessa kostnader hör 

inte till den operativa verksamheten utan omfattar värde-

förändring i tilläggsköpeskillingar, avskrivningar på för-

värvade immateriella tillgångar, transaktionskostnader  

samt kostnadsföring av förvärvat varulager till verkligt 

värde i Vi TECHNOLOGY. Det underliggande 

rörelseresultatet, som visar hur den operativa verksam-

heten utvecklats och presterar, uppgick till 349 (448) 

MSEK, medan den underliggande rörelsemarginalen var 

37 (44) procent. 

 

Helåret januari-december 2017 
Orderingången under 2017 uppgick till rekordstora 3 567 

(2 455) MSEK. Orderingången inom AS ökade med 48 

procent jämfört med 2016. Orderingången inom PG upp-

visade en tillväxt om 43 procent och omfattade order på 

tio (nio) system samt tre uppgraderingar av tidigare 

levererade maskritare. 
 

Nettoomsättningen ökade med 29 procent och inklu-

derade tio (åtta) system inom PG. Samtidigt uppvisade  

AS en tillväxt om 60 procent. Tillväxt från förvärv var  

16 procent. Nettoomsättningen påverkades av negativa 

valutaeffekter på 22 (50) MSEK. Omräknat till de valuta-

kurser som rådde under 2016, uppgick nettoomsätt-

ningen till 3 023 MSEK. 
 

De totala förvärvsrelaterade kostnaderna 2017 uppgick 

till 107 MSEK. Av de förvärvsrelaterade kostnaderna 

belastade 42 MSEK bruttoresultatet och därmed brutto-

marginalen, som justerat för dessa kostnader uppgick till 

59 procent.  
 

Koncernens utvecklingsutgifter minskade under året med 

7 MSEK till 335 MSEK. Samtidigt som koncernen har 

introducerat MYPro- och MYSmart-serien, fortsatte sats-

ningarna inom det traditionella ytmonteringsområdet, 

inom de förvärvade bolagen samt inom PG med utveck-

ling av nästa generations maskritare. 
 

Försäljnings- och administrationskostnaderna ökade med 

115 MSEK, vilket främst förklaras av rörelsekostnader i de 

förvärvade bolagen, satsningar i försäljningsorganisation-

en samt förvärvsrelaterade kostnader. 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av 2017 

till 813 MSEK, jämfört med 209 MSEK i slutet av 2016. 

Kassaflödet var 609 (-699) MSEK.  Kassaflödet från den 

löpande verksamheten var 984 MSEK och förklaras av 

positivt resultat, erhållna förskott från kunder samt 

minskade kundfordringar. 
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Investeringar tog 181 (768) MSEK i anspråk av vilka 

förvärvet av Vi TECHNOLOGY stod för 71 MSEK under 

fjärde kvartalet. En köpeskilling om 31 MSEK betalades 

för ytterligare fem procent av aktierna i Axxon under 

första kvartalet samt en tilläggsköpeskilling för Axxon 

om 43 MSEK under andra kvartalet. För resterande 25 

procent av aktierna i RoyoTech betalades en preliminär 

köpeskilling om 11 MSEK under fjärde kvartalet. 

 

En justering av förvärvspriset för AEi medförde under 

tredje kvartalet en återbetalning till Mycronic med 24 

MSEK, kopplat till en avtalsenlig reglering av tillträdes-

balansräkningen. Övriga investeringar omfattade pro-

duktutveckling 21 (8) MSEK samt materiella anlägg-

ningstillgångar. 
  

Finansieringsverksamheten utnyttjade 194 MSEK, varav 

utdelning 196 MSEK betalades ut under andra kvartalet. 

 
 

 
 

 

Finansiell utveckling per affärsområde 
 

Assembly Solutions, AS okt-dec 17 okt-dec 16 jan-dec 17 jan-dec 16 

Orderingång, MSEK 374 389 1 424 960 

Orderstock, MSEK 290 266 290 266 

Nettoomsättning, MSEK 473 329 1 419 886 

Bruttovinst, MSEK 207 118 558 370 

Bruttomarginal, % 43,8% 35,9% 39,3% 41,7% 

Rörelseresultat, MSEK 9 -72 -88 -157 

Rörelsemarginal, % 1,8% -21,7% -6,2% -17,8% 

Underliggande rörelseresultat, MSEK 45 -29 19 -113 

Underliggande rörelsemarginal, % 9,6% -8,7% 1,3% -12,8% 

Utvecklingskostnader, MSEK -80 -91 -280 -291 
 
 

Axxon och AEi ingår från respektive förvärvsdag under fjärde kvartalet 2016. Vi TECHNOLOGY ingår från förvärvsdag under fjärde kvartalet 2017.

 

 

 

Under fjärde kvartalet 2017 har verksamheten från  

Vi TECHNOLOGY tillkommit. Förvärvet har påverkat 

orderingång, intäkter samt kostnader från förvärvsdagen.  
 

Under 2017 ökade orderingången inom AS med 48 

procent, vilket förklaras av både organisk tillväxt och 

förvärv. 
 

Nettoomsättningen ökade under 2017 med 60 procent  

till 1 419 MSEK. Den organiska tillväxten var 19 procent. 

Nettoomsättningen har påverkats negativt av valuta-

effekter med 4 MSEK. Omräknat till de valutakurser som 

rådde under 2016, uppgick nettoomsättningen till 1 423 

MSEK.  

 

Rörelseresultatet för AS belastades för helåret av för-

värvsrelaterade kostnader om 107 MSEK för kostnads-

föring av förvärvat varulager till verkligt värde i 

Vi TECHNOLOGY, värdeförändring i tilläggsköpe-

skillingar, avskrivningar på förvärvade immateriella 

tillgångar samt transaktionskostnader. 

 

 
 

 

 

Av de förvärvsrelaterade kostnaderna belastade 42 MSEK  

bruttoresultatet. Den justerade bruttomarginalen uppgick 

till 42 procent. Division Monteringsautomation uppvisar 

normalt lägre bruttomarginaler än övriga områden inom 

AS, som uppvisar bruttomarginaler i nivå med 2016. Det 

underliggande rörelseresultatet förbättrades avsevärt och 

uppgick till 19 (-113) MSEK. 
 

Utvecklingsutgifterna inkluderade produktutveckling av 

befintliga produkter samt investeringar för framtida till-

växt. Övriga rörelsekostnader inkluderade ökade för-

säljnings- och administrationskostnader samt kostnader  

i de förvärvade bolagen. 
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Pattern Generators, PG okt-dec 17 okt-dec 16 jan-dec 17 jan-dec 16 

Orderingång, MSEK 198 129 2 143 1 495 

Orderstock, MSEK 1 636 1 076 1 636 1 076 

Nettoomsättning, MSEK 458 687 1 582 1 433 

Bruttovinst, MSEK 369 547 1 163 1 041 

Bruttomarginal, % 80,5% 79,6% 73,5% 72,6% 

Rörelseresultat, MSEK 304 478 940 851 

Rörelsemarginal, % 66,4% 69,6% 59,4% 59,4% 

Utvecklingskostnader, MSEK -26 -20 -68 -57 

 
 

Under 2017 ökade orderingången inom PG  med 43 pro-

cent och omfattade tio (nio) system och tre större upp-

graderingar av tidigare levererade maskritare samt 

eftermarknad. 
 

Under 2017 levererades tio (åtta) system, varav sex för 

bildskärmstillämpningar och fyra för multi-purpose. 

Nettoomsättningen påverkades av negativa valutaeffekter 

på 17 MSEK. Omräknat till de valutakurser som rådde 

under 2016, uppgick nettoomsättningen till 1 599 MSEK. 
 

Den utgående orderstocken omfattade tio system, varav 

åtta system med leverans under 2018 samt två system 2019. 

Orderstocken innehöll även två större uppgraderingar av 

tidigare levererade maskritare. Orderboken för 2018 är full 

avseende avancerade system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bruttovinsten och rörelseresultatet påverkades av volym 

och produktmix och uppgick till 1 163 (1 041) MSEK 

respektive 940 (851) MSEK. 
 

Utvecklingsutgifterna uppgick till 68 (57) MSEK och avsåg 

främst utvecklingen av nästa generations maskritare och 

utveckling för den installerade basen. 
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Elektronikindustrin 
Den globala elektronikindustrin bedöms 2017 ha vuxit med 

3,7 procent till 1 940 miljarder USD. För 2017 har prognosen  

för halvledarmarknaden reviderats upp, till en tillväxt om 22,5 

procent eller 415 miljarder USD. Uppgången kan tillskrivas en 

ökning av antalet tillverkade halvledarkretsar samt högre priser 

på minneskretsar. 
 

Storlek/tillväxt 2017F 2016 2015 

Elektronikindustrin  

procentuell förändring ¹ +3,7% +0,2% -0,1% 

Halvledarindustrin, pro- 

centuell förändring ¹ +22,5% +1,1% -0,2% 

Ytmontering,  pro- 

centuell förändring ² +32% +5% -19% 

Dispensering,  
miljoner USD ³ 

Ej 
 tillgängligt 600 500 

Kameramoduler,  

miljoner enheter ¹  92 77 55 

Bildskärmar,  

miljarder USD 4  

 

125 

 

105 

 

114 

Fotomasker, procentuell   

värdeförändring 5 

 

+16% 

 

-6% +6% 

Fotomasker,  

tusen enheter 5 18,6 

 

16,6 17,2 

 

Framtidsutsikter 

Tillväxten för elektronikindustrin prognostiseras till 3,1 procent 

årligen för perioden 2016-2021¹. Industrisegment med starkast 

förväntad tillväxt under femårsperioden är elektronik för for-

donsindustrin, hemelektronik, industriella tillämpningar och 

kommunikation som mobiltelefoner och trådlös infrastruktur. 

Halvledarmarknaden förväntas för perioden 2018-2022 uppvisa 

en årlig tillväxt om i snitt 1,4 procent¹. 

 

Assembly Solutions 
 

Marknadsområde ytmontering och dispensering 

Världsmarknaden för ytmonteringsutrustning omsätter årligen 

ungefär 4 800 miljoner USD. Segmentet ytmonteringsrobotar 

för komponentmontering växte 2017 med 32 procent till 2 615 

MUSD, där marknaderna i Kina och Japan uppvisade den star-

kaste utvecklingen. Dispenseringsutrustning återfinns inom 

produktion av ytmonterad elektronik samt där elektroniska 

komponenter tillverkas och kapslas. Utrustningsmarknaden  

för dispensering omsatte 600 miljoner USD 2016. 
 

Mycronics produktportfölj omfattar produktionssystem för 

komponentmontering, beröringsfri applicering av lodpasta, 

inspektionsutrustning, automatiserade lagringslösningar, 

utrustning för dispensering och lackning av kretskort samt  

 

 

 

 

 
 

höghastighetsdispensering av lodpasta. Under första halvåret 

2017 introducerade Mycronic produktserien MYPro och 

produkterna MY700 samt MY300. Marknadsintroduktionen 

har fortsatt globalt och produkterna har mottagits väl av 

marknaden. Under fjärde kvartalet introducerades produkt-

serien MYSmart för dispensering och skyddslackning av 

kretskort. 
 

Marknadsområde monteringsautomation 
Ett växande segment inom elektronikindustrin är elektronik 

för bilindustrin. Ett segment inom fordonselektronik är 

kameramoduler för avancerat förarstöd, ADAS (Advanced 

Driver Assistance System). Under 2017 uppskattas till-

verkningen av kameramoduler till 92 miljoner enheter och 

2021 prognostiseras att fler än 210 miljoner enheter tillverkas 

globalt. Mycronic erbjuder automatiserade produktions-

lösningar för montering och testning av kameramoduler. 
 

Pattern Generators 
 

Bildskärmsmarknaden vände upp under andra halvåret 2016 

och bedöms 2017 uppvisa en tillväxt om 19 procent till 125 

miljarder USD. Tillväxten drivs framför allt av förflyttningen 

mot mer avancerade AMOLED- och högupplösta bildskärmar. 

Den totala bildskärmsytan ökar också då bildskärmarna blir 

större och det används allt fler bildskärmar i nya produkter, 

som till exempel i bilar. 

 

Marknadsområde fotomasker 

Mycronic erbjuder som enda leverantör produktionsutrustning 

för tillverkning av avancerade fotomasker till bildskärms-

industrin. Fotomaskmarknaden inledde 2016 starkt. Under 

andra halvåret 2016 minskade aktiviteten och för helåret 

backade marknaden för första gången sedan 2012. Orsaken var 

förflyttningen från LCD till AMOLED-teknologi då flera LCD-

fabriker byggdes om till AMOLED. Under fabrikernas omställ-

ningstid föll viss produktionskapacitet bort, vilket resulterade i 

ett temporärt lägre behov av fotomasker. En annan faktor som 

tillfälligt minskar behovet av fotomasker är att det råder ett 

produktionsunderskott på avancerade AMOLED-bildskärmar. 

För att möta efterfrågan på AMOLED-skärmar fokuserade 

tillverkarna därför på befintliga modeller och lade mindre 

resurser på produktutveckling. Bedömningen är att marknaden 

vänt uppåt under 2017 när de nya fabrikerna rampat upp be-

hovet av fotomasker för AMOLED. Den initiala bedömningen om 

en tillväxt på 11 procent 2017 har reviderats upp till 16 procent, 

till 730 MUSD. Under fjärde kvartalet 2017 låg utnyttjande-

graden på Mycronics maskritare stabilt kring en liknande nivå 

som under det tredje kvartalet. På längre sikt bedöms också de 

nya G10-fabriker som är under konstruktion öka behovet av 

komplexa fotomasker, främst i Kina.  

 

 
 

 

 

 

 

1)  Marknadsdata från Prismark, senaste prognos december 2017. 
2) Marknadsdata från Protec MDC, januari 2018. 
3) Marknadsdata från Prismark, mars 2017 och Mycronic. 
4) Marknadsdata från IHS, senaste prognos januari 2018.  
5) IHS (april/maj 2017). 
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Övrigt 

Moderbolaget 

Mycronic AB är moderbolag i koncernen. 
 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick 2017 till 2 336  

(2 021) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 807 (730) MSEK. 

Utgifter för forskning och utveckling kostnadsförs när de 

uppstår.  
 

Likvida medel uppgick vid utgången av året till 596 MSEK, 

jämfört med 60 MSEK vid utgången av 2016.  
 

Valberedning 

Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av: 

Henrik Blomquist, Bure Equity 

Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden 

Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder 

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande 
 

Valberedningen representerar 47 procent av antalet aktier och 

röster. Valberedningens uppgift är att till årsstämman föreslå 

styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till 

styrelseledamöter och revisorer. 

 

Årsstämma 2018 

Årsstämma i Mycronic AB hålls den 8 maj 2018 kl 17:00  

i Industrisalen i Näringslivets Hus, Storgatan 19, 

Stockholm. 
 

Förslag till utdelning 

I enlighet med utdelningspolicyn föreslår styrelsen till 

årsstämman en utdelning om 2,50 (2,00) kronor per aktie, 

totalt 244,8 (195,8) MSEK. 

 

 

 

Finansiell information 
Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm,  

Mid Cap, MYCR. Informationen i denna rapport offentlig- 

görs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen  

om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades  

genom nedanstående kontaktpersoners (sidan 8) försorg  

för offentliggörande den 7 februari 2018, kl 08.00.  
 

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras  

på svenska och engelska. Dessa finns på hemsidan 

www.mycronic.com. 
 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 

 

Årsredovisning  

Mycronic distribuerar en tryckt årsredovisning till de 

aktieägare som uppgivit att de önskar det. På Mycronics 

hemsida finns den fullständiga årsredovisningen i pdf-format. 

Årsredovisningen publiceras på hemsidan senast den 17 april. 

På hemsidan publiceras strax därefter även en webbaserad 

årsredovisning för den som föredrar en digital version. 

 

Finansiell kalender  
Delårsrapport januari-mars 2018 26 april 2018 

Årsstämma 2018 8 maj 2018 

Delårsrapport januari-juni 2018 13 juli 2018 

Delårsrapport januari-september 2018 24 oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

Täby den 7 februari 2018 

Mycronic AB (publ) 

 

Styrelsen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mycronic.com/
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Mycronics vision* 
The business partner of choice, enabling the future of electronics. 
 

Mycronics mission* 
We aim to be the market leader within our key segments across the globe.  

We continuously improve and develop innovative solutions, products and services to meet  

the changing needs of our customers.  

We do not compromise with our goal to deliver sustainable growth, profitability and shareholder value.  

We meet our challenging goals by engaging the passion and talent of people dedicated to deliver. 

 

Mycronics långsiktiga finansiella mål 

Tillväxt  

Nettoomsättningen inklusive förvärv ska uppgå till 5 miljarder kronor, vid slutet av perioden för före- 

tagets affärsplan, 4 till 7 år. 
 

Lönsamhet  

Rörelseresultatet ska överstiga 15 procent av nettoomsättningen över en konjunkturcykel. 
 

Kapitalstruktur  

Nettoskulden ska understiga 3 gånger genomsnittligt EBITDA (rörelseresultat före av- och nedskrivningar,  

räntor och skatt). Genomsnittet beräknas över 3 år. 

 

Mycronics utdelningspolicy 
Bolagets målsättning är att ge såväl en god avkastning som värdetillväxt. Under förutsättning att bolagets 

nettoskuld är lägre än 3 gånger EBITDA efter stipulerad utdelning, skall 30 till 50 procent av bolagets vinst efter 

skatt delas ut till aktieägarna. Vid varje tillfälle skall hänsyn tas till bolagets finansiella ställning, lönsamhets-

utveckling, tillväxtpotential samt framtida investeringsbehov. 

 

 

Om Mycronic  
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning  

med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför 

Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, 

Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök www.mycronic.com 
 

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR. 

 

 

 

* Företagets vision och mission uttrycks på koncernspråket engelska. 
 

 

 

 

Kontaktpersoner hos Mycronic:  

Lena Olving Torbjörn Wingårdh  

VD och koncernchef CFO 

08 - 638 52 00 08 - 638 52 00 

lena.olving@mycronic.com torbjorn.wingardh@mycronic.com 

 

 

 
 

http://www.mycronic.com/
mailto:lena.olving@mycronic.com
mailto:torbjorn.wingardh@mycronic.com
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Koncernens resultaträkningar, MSEK okt-dec 17 okt-dec 16 jan-dec 17 jan-dec 16 

Nettoomsättning, not 5 931,0 1 015,9 3 001,2 2 319,3 

Kostnad sålda varor -355,1 -350,7 -1 280,5 -909,0 

Bruttovinst 575,9 665,2 1 720,6 1 410,2 

Forskning och Utveckling, not 6 -105,4 -111,7 -348,0 -348,4 

Försäljningskostnader -92,9 -85,2 -309,8 -238,7 

Administrationskostnader -60,8 -58,2 -181,4 -137,8 

Övriga intäkter och kostnader -5,0 -4,9 -33,5 5,8 

Rörelseresultat  311,8 405,2 848,0 691,0 

Finansiella intäkter och kostnader -2,6 -0,8 -8,6 -1,6 

Resultat före skatt 309,1 404,4 839,4 689,4 

Skatt -77,3 -98,5 -213,1 -163,1 

Periodens resultat 231,9 305,9 626,3 526,3 

Resultat/aktie före/efter utspädning, SEK 2,37 3,12 6,40 5,38 

Genomsnittligt antal aktier, tusental 97 917 97 917 97 917 97 917 

     
Resultat hänförligt till moderbolagets ägare 232,3 305,9 626,7 526,3 

Resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande -0,4 - -0,4 - 

 
231,9 305,9 626,3 526,3 

     
Koncernens rapporter över totalresultat 

MSEK okt-dec 17 okt-dec 16 jan-dec 17 jan-dec 16 

Periodens resultat 231,9 305,9 626,3 526,3 

Övrigt totalresultat   
   

Poster som inte omförs till resultatet, efter skatt   
   

Aktuariella resultat avseende förmånsbestämda ersättningar till anställda -3,2 -1,7 -3,2 -1,7 

Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet, efter skatt   
   

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 28,7 -6,4 -48,3 19,9 

Förändringar på kassaflödessäkringar -2,2 2,2 9,4 -9,5 

Summa totalresultat 255,2 300,0 584,2 535,0 

     
Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare 255,6 300,0 584,6 535,0 

Summa totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande -0,4 - -0,4 - 

 
255,2 300,0 584,2 535,0 

 
 
 

Koncernens rapporter över kassaflöden, MSEK okt-dec 17 okt-dec 16 jan-dec 17 jan-dec 16 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
   

före förändringar av rörelsekapital 319,8 411,7 812,8 654,7 

Förändring av rörelsekapital -165,0 -273,5 171,0 -192,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 154,8 138,2 983,8 461,9 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -88,1 -713,9 -181,1 -768,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 -0,8 -193,6 -392,4 

Periodens kassaflöde 66,7 -576,5 609,1 -698,6 

Likvida medel vid periodens början 741,6 786,3 208,6 897,7 

Kursdifferens i likvida medel 4,4 -1,2 -5,0 9,4 

Likvida medel vid periodens slut 812,7 208,6 812,7 208,6 
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Koncernens rapporter över finansiell ställning    

 MSEK 31 dec 17 31 dec 16 

TILLGÅNGAR   
 Anläggningstillgångar   
 

Immateriella anläggningstillgångar 1 037,0 1 085,2 

Materiella anläggningstillgångar 69,5 60,1 

Långfristiga fordringar 17,1 22,9 

Uppskjutna skattefordringar 63,1 56,5 

Summa anläggningstillgångar 1 186,7 1 224,6 

 
  

 
Omsättningstillgångar   

 
Varulager 588,6 574,8 

Kundfordringar 512,4 596,8 

Övriga kortfristiga fordringar 138,4 150,5 

Likvida medel 812,7 208,6 

Summa omsättningstillgångar 2 052,0 1 530,6 

Summa tillgångar 3 238,7 2 755,3 

 
  

 EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 

Eget kapital 1 800,3 1 411,6 

Skulder   

 
Övriga långfristiga skulder 269,3 258,8 

Uppskjutna skatteskulder 118,8 76,1 

Summa långfristiga skulder 388,1 334,9 

Kortfristiga räntebärande skulder 12,6 10,7 

Leverantörsskulder 154,7 185,8 

Övriga kortfristiga skulder 882,9 812,2 

Summa kortfristiga skulder 1 050,2 1 008,7 

Summa skulder 1 438,3 1 343,6 

Summa eget kapital och skulder 3 238,7 2 755,3 
 
 
 

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
  

MSEK jan-dec 17 jan-dec 16 

Belopp vid periodens ingång 1 411,6 1 268,2 

Utdelning -195,8 -391,7 

Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande 0,4 - 

Periodens summa totalresultat 584,2 535,0 

Belopp vid periodens utgång 1 800,3 1 411,6 

Varav innehav utan bestämmande inflytande 0,0 - 

 

Övriga nyckeltal* jan-dec 17 jan-dec 16 

Eget kapital/genomsnittligt antal aktier 18,39 14,42 

Avkastning på eget kapital (rullande 4 kvartal), % 39,0% 39,3% 

Avkastning på sysselsatt kapital (rullande 4 kvartal), % 52,5% 51,4% 

Nettokassa 800,0 197,9 

Medelantalet anställda 962 577 

 
*Utöver nyckeltal som presenteras på sidan 1. 
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Moderbolagets resultaträkningar i 
sammandrag, MSEK  okt-dec 17 okt-dec 16 jan-dec 17 jan-dec 16 

Nettoomsättning 685,1 839,0 2 336,0 2 020,6 

Kostnad sålda varor -242,2 -229,6 -933,4 -756,1 

Bruttovinst 442,9 609,4 1 402,7 1 264,5 

Övriga rörelsekostnader -155,3 -156,3 -595,5 -534,1 

Rörelseresultat  287,6 453,1 807,2 730,4 

Resultat från finansiella poster 2,8 0,3 4,8 -0,5 

Resultat efter finansiella poster 290,4 453,4 812,0 729,9 

Bokslutsdispositioner -204,0 -181,8 -204,0 -181,8 

Resultat före skatt 86,4 271,6 608,0 548,1 

Skatt -15,3 -60,6 -135,7 -121,4 

Periodens resultat 71,1 211,0 472,3 426,7 

Summa totalresultat 71,1 211,0 472,3 426,7 
 
 

Moderbolagets balansräkningar i 
sammandrag, MSEK 30 dec 17 31 dec 16 

TILLGÅNGAR   

 Anläggningstillgångar   
 Immateriella och materiella anläggningstillgångar 37,4 37,6 

Finansiella anläggningstillgångar 1 275,5 1 202,0 

Summa anläggningstillgångar 1 312,9 1 239,6 

Omsättningstillgångar   

 Varulager 346,6 281,0 

Kortfristiga fordringar 426,6 519,0 

Kassa och bank 595,8 60,0 

Summa omsättningstillgångar 1 369,0 860,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 681,9 2 099,6 

 
  

 EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 

Eget kapital 1 328,6 1 052,1 

Obeskattade reserver 410,8 206,8 

Övriga långfristiga skulder  184,6 164,3 

Kortfristiga skulder 757,9 676,4 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 681,9 2 099,6 

 

 
Not 1 - Redovisningsprinciper 
 

Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering samt tillämpliga  

bestämmelser i årsredovisningslagen. Rapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisnings- 

lagens kapitel 9. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper, beräkningsgrunder och  

bedömningar tillämpats som i den senaste årsredovisningen.   
 

Karaktären av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt samma som per den 31 december 2016. I likhet med  

vad som var fallet vid utgången av 2016 överensstämmer redovisade värden med verkliga värden. Villkorade köpeskillingar 

redogörs för i not 7. 
 

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, träder i kraft för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare. 

Bolaget har utvärderat effekterna av den nya standarden för intäktsredovisning och kommit till slutsatsen att den får viss 

påverkan vad gäller systemförsäljning inom affärsområde Pattern Generators. Vid tillämpningen av den nya standarden 

kommer systemförsäljningen inom Pattern Generators delas upp i flera komponenter, innebärande att en mindre del av 

systemintäkten redovisas vid en senare tidpunkt än enligt nuvarande standard. Sammantaget kommer inte standarden få 

väsentliga effekter på koncernens intäktsredovisning. 
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IFRS 9, Finansiella instrument, träder i kraft för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare. Bolaget har 

utrett effekterna av standarden och bolagets bedömning är att standarden inte kommer att få någon väsentlig effekt på 

koncernen. 
 

Not 2 – Transaktioner med närstående 
 

Transaktioner med närstående beskrivs i not 12 i årsredovisningen för 2016. Omfattning och inriktning av dessa 

transaktioner har inte väsentligt förändrats under perioden. 
 

Not 3 - Risker och osäkerhetsfaktorer 
 

I koncernens verksamheter finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer av både rörelse- och finansiell karaktär, vilka 

beskrivs i årsredovisningen för 2016. Mycronic exponeras för landspecifika risker, såsom politiska beslut eller övergripande 

förändringar av regelverk på delvis nya marknader, geografiskt och produktmässigt. 
 

Not 4 - Händelser efter årets utgång 
 

Det har inte inträffat några händelser med betydande effekt på koncernens resultat eller finansiella ställning efter årets 

utgång. 

 

Not 5 – Rapportering av rörelsesegment 
 

MSEK okt-dec 17 okt-dec 16 jan-dec 17 jan-dec 16 

Nettoomsättning   
   

Assembly Solutions 472,9 329,1 1 419,1 886,0 

Pattern Generators 458,1 686,8 1 582,1 1 433,3 

 
931,0 1 015,9 3 001,2 2 319,3 

Rörelseresultat   
   

Assembly Solutions 8,5 -71,5 -87,6 -157,3 

Pattern Generators 304,3 477,7 939,6 851,2 

Avskrivningar på tidigare förvärvade immateriella 
tillgångar -1,0 -1,0 -4,0 -2,9 

Koncernen 311,8 405,2 848,0 691,0 

 
 
Intäkter per geografisk marknad 

    
MSEK okt-dec 17 okt-dec 16 jan-dec 17 jan-dec 16 

EMEA 205,1 113,0 566,9 383,2 

Nord-och Sydamerika 108,6 95,2 365,5 343,2 

Asien 617,3 807,7 2 068,7 1 592,9 

 
931,0 1 015,9 3 001,2 2 319,3 

  

 

Not 6 – Kostnader för forskning och utveckling 
 

MSEK okt-dec 17 okt-dec 16 jan-dec 17 jan-dec 16 

Utgifter för forskning och utveckling   
   

Assembly Solutions -67,7 -86,8 -267,0 -284,7 

Pattern Generators -25,9 -20,4 -68,3 -57,1 

 
-93,6 -107,2 -335,3 -341,8 

Aktivering av utvecklingskostnader   
   

Assembly Solutions 0,0 0,0 21,0 7,6 

Avskrivningar på aktiverad utveckling   
   

Assembly Solutions -9,1 -3,2 -24,1 -12,5 

 
-9,1 -3,2 -3,1 -4,9 

Avskrivningar på förvärvad teknologi   
   

Assembly Solutions -2,8 -1,3 -9,6 -1,8 

Rapporterad kostnad -105,4 -111,7 -348,0 -348,4 
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Not 7 – Rörelseförvärv 
 

Förvärv av VIT S.A.S, Vi TECHNOLOGY 
Under fjärde kvartalet förvärvades 100 procent av aktierna i VIT S.A.S (Vi TECHNOLOGY), som utvecklar, tillverkar  

och säljer innovativa inspektionslösningar för monteringsprocessen vid kretskorttillverkning. Företaget har levererat cirka 

3 000 utrustningar till 500 kunder. Utrustningarna finns främst inom marknadssegment som fordon, industri, infrastruktur 

inom telekom, konsument, medicin, samt rymd- och flyg. Produkterbjudandet omfattar utrustning för inspektion av lod-

pastaapplicering, SPI och utrustning för automatisk optisk inspektion av kretskort, AOI. Inspektionsutrustning är en del i en 

SMT produktionslina. Vi TECHNOLOGY har dotterbolag i Singapore, Tyskland och USA och har knappt 100 anställda. Den 

tekniska kompetensen är hög, hälften av de anställda är ingenjörer eller tekniska doktorer. 
 

Vi TECHNOLOGY har de senaste åren gjort en medveten satsning på teknikskiftet till nästa generations 3D-inspektions-

utrustning. Investeringarna har lett till kvalificerade inspektionslösningar inom ytmontering. Detta har medfört omfattande 

utvecklingskostnader och har påverkat rörelseresultatet negativt. Med Mycronic som ägare får bolaget tillgång till ett 

omfattande globalt försäljningsnät och serviceorganisation, vilket breddar och stärker Vi TECHNOLOGYs närvaro globalt. 
 

Det sammanlagda förvärvspriset uppgår till 78 MSEK. Enligt upprättad förvärvsanalys uppgår goodwill till 19 MSEK. 

Goodwill som uppstått i samband med förvärvet är främst associerat med de marknadssynergier som uppstår, dels genom 

att bolaget får tillgång till Mycronics globala sälj- och servicenätverk, dels genom att Vi TECHNOLOGYs produktportfölj väl 

kompletterar Mycronics produktportfölj och ger koncernen möjlighet att erbjuda kompletta lösningar inom ytmontering. 

Bolaget konsolideras i Mycronickoncernen från och med den 30 oktober 2017. 

 

MSEK Dec 2017 

Förvärvspris   

Erlagda köpeskillingar avseende förvärv 77,7 

Summa 77,7 

 
  

Verkligt värde på förvärvade tillgångar och skulder   

Immateriella tillgångar 22,6 

Materiella anläggningstillgångar 2,8 

Långfristiga fordringar 16,2 

Varulager 30,6 

Kortfristiga fordringar 29,1 

Likvida medel 6,6 

Långfristiga skulder -4,3 

Kortfristiga skulder -45,2 

Summa 58,3 

Goodwill 19,4 

 
  

Förändring i koncernens likvida medel vid förvärv   

Erlagda köpeskillingar avseende årets förvärv 77,7 

Likvida medel i förvärvat dotterbolag -6,6 

Summa 71,1 

 

Vi TECHNOLOGYs verksamhet har påverkat koncernens nettoomsättning med 34 MSEK och bidragit till koncernens 

rörelseresultat med 2 MSEK från förvärvstidpunkten.  
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Fastställd förvärvsanalys Automation Engineering, Inc., AEi 

En justering av förvärvspriset för AEi, som förvärvades i november 2016, skedde under tredje kvartalet 2017. Justeringen 

avsåg en avtalsenlig reglering kopplat till rörelsekapitaljustering av tillträdesbalansen, vilket har inneburit en återbetalning 

till Mycronic på 24 MSEK. Arbetet med att åsätta värden på förvärvade tillgångar och skulder resulterade under tredje 

kvartalet i en lägre värdering av immateriella tillgångar, i huvudsak kundrelationer. Resultateffekten av gjorda förändringar 

uppgick till cirka 2 MSEK och belastade i sin helhet det tredje kvartalet. Förvärvsanalysen fastställdes i det fjärde kvartalet 

utan ytterligare förändringar. 

 

MSEK Dec 2017 

Förvärvspris   

Erlagda köpeskillingar avseende förvärv 287,1 

Innehållna och villkorade köpeskillingar avseende förvärv 69,0 

 
356,1 

Verkligt värde på förvärvade tillgångar och skulder   

Immateriella anläggningstillgångar 131,5 

Materiella anläggningstillgångar 4,5 

Långfristiga fordringar 0,6 

Varulager 52,5 

Kortfristiga fordringar 23,4 

Likvida medel 28,2 

Kortfristiga skulder -65,3 

Summa 175,4 

Goodwill 180,7 

 
Under 2017 har bedömt verkligt värde på villkorad tilläggsköpeskilling för AEi värderats ned, vilket påverkat koncernens 

resultat positivt med 13 MSEK.  

 
Fastställd förvärvsanalys Shenzhen Axxon Automation Co., Ltd, Axxon 
Förvärvsanalysen för Axxon, som förvärvades i oktober 2016, fastställdes under 2017 utan förändringar. Den villkorade 
köpeskillingen för resterande 20 procent av aktierna i Axxon har värderats upp, vilket påverkat årets  

resultat negativt med 38 MSEK. 

 
Förvärv av RoyoTech Digitalelektronik GmbH, RoyoTech 
I januari 2016 förvärvade Mycronic 75 procent av aktierna i RoyoTech med en option att förvärva resterande 25 procent. 

Mycronic har under fjärde kvartalet 2017 påkallat optionen. En preliminär köpeskilling om 11 MSEK betalades ut under 

kvartalet. Den villkorade delen av köpeskillingen har värderats upp med 7 MSEK, vilket belastat årets resultat med 

motsvarande belopp.  

 
Sammanställning av koncernens villkorade köpeskillingar 
 

MSEK Dec 2017 

Villkorade köpeskillingar   

Ingående bokfört värde 268,4 

Reglerade skulder -46,6 

Värdeförändringar redovisade i resultaträkning 31,7 

Valutakurseffekter -5,7 

Utgående bokfört värde 247,8 

Varav kortfristiga skulder 14,3 
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Not 8 – Definitioner och avstämning alternativa nyckeltal mm 
 

ESMA (The European Securities and Markets Authority) har givit ut riktlinjer avseende alternativa nyckeltal för noterade 

företag. 
 

Alternativa nyckeltal avser finansiella mått som används av företagsledningen för styrning och utvärdering av koncernens 

verksamhet och som inte direkt kan utläsas ur de finansiella rapporterna. Dessa nyckeltal anses även vara av intresse för 

externa analytiker och investerare som följer bolaget. För definitioner av övriga nyckeltal hänvisas till årsredovisningen. 
 

Avkastning på eget kapital 

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Används för att visa avkastningen på aktieägarnas kapital över tid. 
 

Avkastning på sysselsatt kapital 

Resultat före finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Används för att visa avkastningen på det 

kapital som rörelsen behöver. 
 

Book-to-bill  

Orderingång i förhållande till nettoomsättning. Visar framtida utveckling av nettoomsättning. 
 

EBITDA 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt räntor och skatt. EBITDA är en komponent i företagets finansiella mål 

samt i utdelningspolicyn. 
 

Eget kapital per aktie  

Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier vid periodens slut. Används för att mäta företagets värde per aktie. 
 

Nettokassa 

Likvida medel minus räntebärande skulder. 
 

Orderingång 

Erhållna order på varor samt eftermarknad, värderat till genomsnittskurs. I orderingången ingår även omvärdering av 

orderstocken till balansdagens valutakurs. Används för att visa erhållna order. 
 

Orderstock 

Kvarvarande order på varor, värderade till balansdagens kurs. Används för att visa säkrad framtida nettoomsättning av 

varor. 
 

Organisk tillväxt 

Förändring av nettoomsättning exklusive ökning hänförlig till förvärv, omräknat till föregående års valutakurser, i procent 

av föregående års nettoomsättning. Nettoomsättning från förvärvade bolag ingår i beräkning av organisk tillväxt från och 

med det första månadsskifte som infaller 12 månader efter förvärvsdagen. 
 

Resultat per aktie  

Resultat dividerat med antalet aktier vid periodens slut. Används för att mäta företagets resultat per aktie. 
 

Sysselsatt kapital 

Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder. Används för att mäta förmågan att tillgodose rörelsens kapitalbehov. 

 

Underliggande rörelseresultat och underliggande rörelsemarginal 

Rörelseresultat exklusive förvärvsrelaterade kostnader. Dessa kostnader omfattar kostnadsföring av förvärvat varulager 

värderat till verkligt värde, avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar, värdeförändring i tilläggsköpeskillingar 

samt transaktionskostnader. Underliggande rörelsemarginal är underliggande rörelseresultat i procent av nettoomsättning. 
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Avkastning på eget kapital jan-dec 17     jan-dec 16 

Periodens resultat (rullande 4 kvartal) 626,3 
  

526,3 

Genomsnittligt eget kapital 1 606,0     1 339,9 

  39,0%     39,3% 

Avkastning på sysselsatt kapital         

Resultat före skatt (rullande 4 kvartal) 839,4 
  

689,4 

Finansiella kostnader 9,4 
  

2,0 

Resultat före finansiella kostnader 848,8 
  

691,4 

Genomsnittlig balansomslutning 2 997,0 
  

2 248,8 

Genomsnittliga icke räntebärande skulder 1 379,3 
  

903,5 

Genomsnittligt sysselsatt kapital 1 617,7     1 345,3 

  52,5%     51,4% 

Book-to-bill         

Orderingång 3 567,3 
  

2 454,5 

Nettoomsättning 3 001,2     2 319,3 

  1,2     1,1 

EBITDA         

Rörelseresultat 848,0 
  

691,0 

Av- och nedskrivningar 74,7     32,6 

  922,7     723,7 

Underliggande rörelseresultat         

Rörelseresultat 848,0 
  

691,0 

Förvärvsrelaterade kostnader   
   

Kostnad sålda varor 42,3 
  

20,6 

Rörelsekostnader 64,5     23,4 

  954,8     735,1 

Eget kapital per aktie         

Eget kapital vid balansdagen 1 800,3 
  

1 411,6 

Antal aktier vid periodens slut, tusental 97 917     97 917 

  18,39     14,42 

Resultat per aktie         

Periodens resultat 626,3 
  

526,3 

Antal aktier vid periodens slut, tusental 97 917     97 917 

  6,40     5,38 

Nettokassa         

Likvida medel 812,7 
  

208,6 

Räntebärande skulder -12,6     -10,7 

  800,0     197,9 
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Kvartalsdata Kv 4-17 Kv 3-17 Kv 2-17 Kv 1-17 Kv 4-16 Kv 3-16 Kv 2-16 Kv 1-16 

Orderingång Assembly Solutions 374,4 351,4 358,6 339,9 389,2 219,0 199,3 152,1 

Orderingång Pattern Generators 197,6 1 522,6 109,9 312,8 128,9 148,4 575,4 642,1 

 
571,9 1 874,0 468,5 652,7 518,1 367,5 774,7 794,3 

Orderstock Assembly Solutions 290,3 371,5 280,4 276,2 266,4 65,4 57,0 51,3 

Orderstock Pattern Generators 1 636,5 1 897,0 597,0 1 042,2 1 075,6 1 633,5 1 771,3 1 464,9 

 
1 926,8 2 268,6 877,4 1 318,4 1 342,0 1 698,9 1 828,3 1 516,2 

Nettoomsättning Assembly Solutions 472,9 261,7 354,4 330,1 329,1 210,6 193,6 152,7 

Nettoomsättning Pattern Generators 458,1 222,6 555,1 346,2 686,8 286,2 269,0 191,3 

 
931,0 484,3 909,6 676,3 1 015,9 496,8 462,5 344,0 

Bruttovinst Assembly Solutions 207,3 102,0 148,3 99,9 118,3 98,2 91,4 61,7 

Bruttovinst Pattern Generators 368,6 157,3 375,2 262,0 546,9 197,3 169,7 126,8 

 
575,9 259,3 523,5 361,9 665,2 295,5 261,2 188,4 

Bruttomarginal Assembly Solutions 43,8% 39,0% 41,8% 30,3% 35,9% 46,6% 47,2% 40,4% 

Bruttomarginal Pattern Generators 80,5% 70,7% 67,6% 75,7% 79,6% 68,9% 63,1% 66,3% 

 
61,9% 53,6% 57,6% 53,5% 65,5% 59,5% 56,5% 54,8% 

 

  
       FoU-kostnader Assembly Solutions -79,6 -64,5 -63,6 -72,0 -91,2 -62,0 -73,4 -64,7 

FoU-kostnader Pattern Generators -25,9 -15,1 -17,1 -10,2 -20,4 -5,7 -17,5 -13,5 

Totala FoU-kostnader -105,4 -79,7 -80,6 -82,2 -111,7 -67,7 -90,9 -78,2 

Försäljningskostnader -92,9 -66,8 -80,1 -69,9 -85,2 -53,4 -49,2 -51,0 

Administrationskostnader -60,8 -39,8 -41,1 -39,8 -58,2 -31,7 -23,3 -24,7 

Övriga intäkter/kostnader -5,0 -9,8 -7,3 -11,4 -4,9 5,7 8,1 -3,1 

Rörelseresultat 311,8 63,2 314,4 158,5 405,2 148,4 105,9 31,5 

Varav rörelseresultat Assembly Solutions 8,5 -44,6 3,6 -55,1 -71,5 -11,4 -21,5 -52,9 

Varav rörelseresultat Pattern Generators 304,3 108,9 311,8 214,6 477,7 160,8 127,8 84,9 

Rörelsemarginal  33,5% 13,1% 34,6% 23,4% 39,9% 29,9% 22,9% 9,2% 

Eget kapital per aktie efter skatt 18,39 15,78 15,73 15,58 14,42 11,35 10,07 13,27 

Nettoresultat per aktie 2,37 0,42 2,46 1,15 3,12 1,17 0,83 0,24 

Aktiekurs vid periodens slut 85,00 111,75 76,75 91,75 98,00 107,00 62,75 73,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


