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Delårsrapport 
oktober-december 2010 
samt helåret 2010 

 
Täby, 1 februari 2011 - Micronic Mydata AB (publ)  
är noterade på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm,  
Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är  
sådan som Micronic Mydata AB (publ) är skyldig att 
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.  
Informationen lämnades för offentliggörande  
den 1 februari 2011, kl 08.00. 
 

 
Fjärde kvartalet 2010 oktober-december Helåret januari-december 2010 
(jämförelsesiffror avser samma period 2009)  (jämförelsesiffror avser 2009 proforma) 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 552 (230) MSEK.  
 Rörelseresultatet uppgick till 124 (-152) MSEK.   
 Rörelseresultatet justerat för aktivering och 

avskrivning på utvecklingskostnader uppgick  
till 136 (-133) MSEK. 

 Resultatet per aktie uppgick till 1,14 (-2,18) SEK. 
 Orderingången uppgick till 306 (192) MSEK 
 
 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 1 288 (1 052) MSEK.  
 Rörelseresultatet uppgick till 73 (-179) MSEK.   
 Rörelseresultatet justerat för aktivering och 

avskrivning på utvecklingskostnader uppgick till  
139 (-102) MSEK. 

 Resultatet per aktie uppgick till 0,45 (-2,59) SEK. 
 Orderingången uppgick till 1 388 (854) MSEK. 
 Orderstocken var vid årets utgång 153 (42) MSEK. 

Framtidsutsikter  
Försäljningen 2010 uppgick till 1 288 MSEK. Det är styrelsens bedömning att försäljningen 2011 kommer  
att något överstiga 2010. 
 
VD kommenterar 
Under fjärde kvartalet levererade vi tre maskritare,  
vilket tillsammans med en fortsatt försäljningsökning  
av ytmonteringsutrustning, resulterade i starka siffror 
avseende både omsättning och vinst för fjärde kvartalet 
och helåret. Positivt är även den starka orderingången, 
som visar att marknaden vänt uppåt och att vi är en 
konkurrenskraftig leverantör till elektronikindustrin 
genom vårt erbjudande inom mönsterritare och 
ytmontering. 
 
Under 2010 har fokus inom utveckling legat på den  
nya produkten för avancerad elektronisk kapsling,  
direktritaren LDI. 137 miljoner kronor, eller 55 procent 
av årets utvecklingsutgifter avser LDI. Projektet är 
tekniskt utmanande. Under fjärde kvartalet nådde vi  
en viktig milstolpe i och med leveransen av det första 
systemet. Detta testas nu hos en av våra samarbets-
partners inför beslut om framtida produktion. Efter 
kvalificering bedöms ytterligare leveranser ske med  
start 2012. 
 
2010 har varit ett intensivt år då vi byggt en stark 
koncern inför framtiden, som genom teknisk och 
affärsmässig kompetens levererar kostnadseffektiva  
och innovativa produktionslösningar till kunderna.  
 

Vi har integrerat två marknadsledande företag inom sin 
respektive del av marknaden till ett och därmed skapat 
förutsättningar för en uthålligt lönsam verksamhet.  
 
Efterfrågan på bildskärmsfotomasker är fortsatt god,  
med många nya tillämpningar på konsumentsidan och 
kapacitetsutnyttjandet är högt hos fotomasktillverkarna. 
 
Marknaden för ytmonteringsutrustning har visat stark 
tillväxt. Maskinsförsäljning var under fjärde kvartalet 
111 procent högre än samma period förra året och den 
totala orderingången för helåret översteg förra årets 
med hela 80 procent. 
 
Samtidigt växer eftermarknadsaffären i både volym och 
lönsamhet för båda våra affärsområden. 
 
 
Peter Uddfors 
VD och koncernchef 
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Viktiga händelser under första kvartalet 2010 
Stor kraft lades på arbetet att integrera de båda företagen Micronic och Mydata. Administrativa enheter  
slogs samman och gemensamma organisationer skapades för utveckling och produktion. Lokalerna i  
Täby förbereddes för en fysisk sammanslagning. Företaget erhöll order på en maskritare Prexision-10  
för tillverkning av fotomasker för bildskärmstillämpningar.  
Micronic Mydata ingick avtal med Intel Corporation för att utveckla laserbaserade litografilösningar till  
marknaden för avancerad elektronisk kapsling. Micronic Mydata erhöll också order på ett LDI-system  
från Intel.  
 
Viktiga händelser under andra kvartalet 2010 
Micronic Mydata genomförde en nyemission med företrädesrätt för företagets aktieägare. Syftet med 
nyemissionen var framför allt att säkerställa finansiering av utveckling och marknadsföring av företagets  
nya produkt, direktritaren LDI. Nyemissionen, som fulltecknades, tillförde 231 miljoner kronor efter 
emissionskostnader. Integrationsarbetet fortsatte under andra kvartalet genom en 100-dagarsplan.  
All personal samlades i Täby. Företaget bytte namn till Micronic Mydata AB (publ). Kostnadsbesparingar  
på 60 miljoner kronor i årstakt säkerställdes. Order erhölls på en maskritare Sigma7500 från en kund i Asien. 
 
Viktiga händelser under tredje kvartalet 2010 
Under tredje kvartalet återhämtade sig marknaden och Micronic Mydata erhöll den näst största ordern i 
företagets historia på maskritarsidan då en kund i Asien beställde två maskritare för tillverkning av bild-
skärmsfotomasker. Ordern omfattade ett Prexision-8-system och en LRS15000-TFT3. Även marknaden  
för ytmonteringsutrustning såg en stark återhämtning med god orderingång. Utvecklingen av den nya LDI-
produkten var intensiv i nära samarbete med flera partners. 
 
Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2010 
Det första LDI-systemet levererades till en ledande samarbetspartner för utvärdering inför beslut om  
framtida produktion. Leveransen av tre maskritare, i kombination med fortsatt stark försäljning av 
ytmonteringsutrustning, bidrog till ett omsättnings- och resultatmässigt starkt fjärde kvartal och därmed  
även helår.  
 
Viktiga händelser efter årets slut 
Inom koncernen har det efter räkenskapsårets utgång inte inträffat några händelser som väsentligt påverkat 
eller väntas påverka företaget finansiellt.  
 
Intäkter och orderingång för koncernen 
 
Intäkter och orderingång per affärsområde 
MSEK okt-dec 10 okt-dec 09 jan-dec 10 jan-dec 09 jan-dec 09
  proforma
Intäkter  
Externa intäkter, mönsterritare 327,7 76,1 672,5 578,9 578,9
Externa intäkter, ytmontering 224,3 153,9 615,3 250,0 472,9
Totala intäkter, koncernen 552,0 230,0 1 287,8 828,9 1 051,8
Orderingång  
Mönsterritare 74,7 65,0 675,1 391,1 391,1
Ytmontering 231,4 127,3 712,5 240,1 462,8

Total orderingång, koncernen 306,1 192,3 1 387,6 631,2 854,0
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Intäkter per geografisk marknad 
MSEK okt-dec 10 okt-dec 09 jan-dec 10 jan-dec 09 jan-dec 09
  proforma
EMEA 110,5 80,3 317,8 129,2 262,2
Nord - och Sydamerika 108,7 69,1 264,4 117,7 197,5
Asien 332,8 80,6 705,6 582,0 592,1
 552,0 230,0 1 287,8 828,9 1 051,8

 

I redovisade siffror för perioden jan-dec 2009 ingår MYDATA under sex månader, från den 1 juli 2009. I proformasiffror ingår MYDATA  
med tolv månader. Proformaredovisningen visar hur ett förvärv per den 1 januari 2008 skulle ha påverkat koncernens resultat. 

 
Jämförelsesiffrorna, som presenteras inom parentes, avser fjärde kvartalet 2009 respektive helåret 2009 
proforma, det vill säga som om Mydata tillhört koncernen även under första halvåret 2009.  De proforma-
räkningar som presenteras och som även presenterats i årsredovisningen för 2009, visar hur ett förvärv per 
den 1 januari 2008 skulle ha påverkat koncernens resultat. 
 
Fjärde kvartalet oktober-december 2010 
Försäljning, orderingång och orderstock 
Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 552 (230) MSEK, varav 328 (76) MSEK är relaterat  
till affärsområde mönsterritare och 224 (154) MSEK till affärsområde ytmontering.  
 
Försäljning inom affärsområde mönsterritare omfattar leverans av tre maskritare samt eftermarknads-
försäljning. Försäljningsökningen jämfört med föregående år förklaras av fler systemleveranser inom 
affärsområde mönsterritare och en återhämtning av marknaden för ytmonteringsutrustning efter lågkonjunk-
turen 2009. Försäljningen under fjärde kvartalet 2010, omräknat till samma valutakurser som rådde under 
fjärde kvartalet 2009, uppgår till 583 MSEK. 
 
Orderingången, som inkluderar eftermarknadsförsäljning, uppgick under fjärde kvartalet till 306 (192) MSEK,  
varav 75 (65) MSEK är relaterat till affärsområde mönsterritare och 231 (127) MSEK till affärsområde 
ytmontering. Orderingången för affärsområde mönsterritare omfattar enbart eftermarknadsförsäljning.  
 
Helåret januari-december 2010 
Försäljning, orderingång och orderstock 
Nettoomsättningen uppgick under 2010 till 1 288 (1 052) MSEK, varav 672 (579) MSEK är relaterat till 
affärsområde mönsterritare och 615 (473) MSEK till affärsområde ytmontering. Försäljningen inom 
affärsområde mönsterritare omfattar leverans av 5 (3) maskritare samt eftermarknadsförsäljning. Av de  
sålda maskritarna avser 3 (2) system för bildskärmstillämpningar, 1 (0) system för halvledartillämpningar  
och 1 (1) system för tillämpningar inom elektronisk kapsling. Försäljningen 2010, omräknat till samma 
valutakurser som rådde under 2009, uppgår till 1 362 MSEK. 
 
Orderingången, som inkluderar eftermarknadsförsäljning, uppgick under 2010 till 1 388 (854) MSEK,  
varav 675 (391) MSEK är relaterat till affärsområde mönsterritare och 712 (463) MSEK till affärsområde 
ytmontering. Orderingången för affärsområde mönsterritare omfattar 5 (2) system samt eftermarknads-
försäljning. Orderingången av mönsterritare omfattar 3 (1) maskritare för bildskärmstillämpningar,  
1 (0) maskritare för halvledartillämpningar, 1 (0) direktritare LDI för tillämpningar inom elektronisk  
kapsling samt 0 (1) maskritare för tillämpningar inom elektronisk kapsling. 
 
Orderstocken var vid årets slut 153 (42) MSEK och omfattar mönsterritare till ett värde av 20 (7) MSEK  
och ytmonteringsutrustning till ett värde av 133 (35) MSEK. Den utgående orderstockens storlek 2010 
speglar den fortsatt positiva utvecklingen i fjärde kvartalet inom affärsområde ytmontering. 
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Resultatutveckling för koncernen 

Bruttomarginal och rörelseresultat per affärsområde 
 okt-dec 10 okt-dec 09 jan-dec 10 jan-dec 09 jan-dec 09
Bruttovinst MSEK / Bruttomarginal %  proforma
Bruttovinst, mönsterritare 199,0 - 2,3 374,6 263,3 263,3
Bruttomarginal, mönsterritare 61% - 3% 56% 45% 45%

Bruttovinst, ytmontering 98,8 50,1 258,6 82,1 156,7
Bruttomarginal, ytmontering 44% 33% 42% 33% 33%
Bruttovinst, koncernen 297,7 48,8 633,1 327,5 421,1
Bruttomarginal, koncernen 54% 21% 49% 40% 40%

Rörelseresultat, MSEK  
Mönsterritare 94,5 -124,7 22,3 -99,2 -99,2
Ytmontering 31,3 -25,1 56,8 -24,0 -73,0
Avskrivningar övervärden i lager - - - -17,0 -
Avskrivningar övervärden i orderstock - - - -2,0 -
Avskrivningar övervärden i immateriella tillgångar -1,6 -1,5 -6,5 -3,2 -6,5
Koncerngemensamma kostnader - -0,3 - -0,4 -0,4
Koncernens redovisade rörelseresultat 124,1 -151,6 72,5 -145,8 -179,1
Justerat rörelseresultat 1) 136,2 -133,5 139,0 -81,1 -101,7
varav jämförelsestörande poster  
Mönsterritare -2,6 -18,9 -2,6 -18,9 -18,9
Ytmontering -2,5 -34,1 -2,5 -34,9 -39,9

 -5,1 -53,0 -5,1 -53,8 -58,8
 

I redovisade siffror för perioden jan-dec 2009 ingår MYDATA under sex månader, från den 1 juli 2009. I proformasiffror ingår MYDATA  
med tolv månader. Proformaredovisningen visar hur ett förvärv per den 1 januari 2008 skulle ha påverkat koncernens resultat.  
1) Justerat rörelseresultat är justerat för aktiverad utveckling samt avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling. 
 
Jämförelsesiffrorna, som presenteras inom parentes, avser fjärde kvartalet 2009 respektive helåret 2009 
proforma, det vill säga som om Mydata tillhört koncernen även under första halvåret 2009.  De proforma-
räkningar, som presenteras och som även presenterats i årsredovisningen för 2009, visar hur ett förvärv per 
den 1 januari 2008 skulle ha påverkat koncernens resultat. 
 
Fjärde kvartalet oktober-december 2010 
Koncernens rörelseresultat uppgick under fjärde kvartalet till 124 (-152) MSEK, varav 94 (- 125) MSEK  
avser affärsområde mönsterritare och 31 (- 25) MSEK avser affärsområde ytmontering. Rörelseresultatet i 
koncernen motsvarar en rörelsemarginal på 22 (-66) procent. Rörelsemarginalen påverkas i hög grad av 
antalet sålda system inom affärsområde mönsterritare samt av den mix av system som levereras. Rörelse-
marginalen i affärsområde mönsterritare uppgick till 29 (-164) procent och i affärsområde ytmontering  
14 (-16) procent. Det förbättrade rörelseresultatet inom affärsområde mönsterritare förklaras i huvudsak av 
att tre systemleveranser skett under perioden samt väsentligt lägre omstruktureringskostnader jämfört med 
samma period föregående år. Resultatförbättringen inom affärsområde ytmontering förklaras av en ökad 
försäljning i kombination med förbättrade marginaler som följd av en produktivitetsökning samt de 
omstruktureringskostnader som belastade samma period föregående år. Båda affärsområdena har påverkats 
positivt av synergieffekter som framkommit genom integrationen av Micronic och Mydata, vilket är en starkt 
bidragande orsak till de förbättrade marginalerna. 

 
Utgifter för forskning och utveckling har belastat rörelseresultatet under fjärde kvartalet med 80 (69) MSEK,  
varav 63 (50) MSEK är relaterat till affärsområde mönsterritare och 17 (19) MSEK till affärsområde 
ytmontering. En väsentlig del av koncernens utvecklingsresurser är fortsatt fokuserat på att utveckla det nya 
LDI-systemet i nära samarbete med kunderna och andra samarbetspartners. Det första LDI-systemet, som 
levererades under fjärde kvartalet, är avsett för utvärdering hos en samarbetspartner. Under fjärde kvartalet 
uppgick kostnaderna för utveckling av LDI till 47 (36) MSEK. 
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Rörelseresultatet har även påverkats av aktiverad utveckling samt av avskrivningar på tidigare aktiverad 
utveckling. Rörelseresultatet justerat för dessa poster uppgick till 136 (-133) MSEK. Under kvartalet har 
aktivering av utveckling skett med 1 (1) MSEK inom affärsområde ytmontering och 0 (0) MSEK inom 
affärsområde mönsterritare. Avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling har gjorts med 13 (19) MSEK, 
varav 7 (13) MSEK avser affärsområde mönsterritare.  
 
Koncernens rörelseresultat har under fjärde kvartalet belastats med avskrivningar på övervärden, vilka 
identifierats i samband med förvärvet av Mydata, på 2 (2) MSEK. 
 
Helåret januari-december 2010 
Koncernens rörelseresultat uppgick under 2010 till 73 (-179) MSEK, varav 22 (-99) MSEK avser affärs-
område mönsterritare och 57 (-73) MSEK avser affärsområde ytmontering. Rörelseresultatet i koncernen 
motsvarar en marginal på 6 (-17) procent. Marginalen påverkas i hög grad av antalet sålda system inom 
affärsområde mönsterritare samt av den mix av system som levereras. Rörelsemarginalen i affärsområde 
mönsterritare uppgick till 3 (-17) procent och i affärsområde ytmontering 9 (-15) procent. Rörelseresultatet 
inom affärsområde mönsterritare förklaras dels av fem systemleveranser, jämfört med tre systemleveranser 
föregående år samt de omstruktureringskostnader som belastade samma period föregående år. Samtidigt  
har rörelseresultatet påverkats av bland annat utvecklingskostnader avseende LDI till ett belopp om  
137 (84) MSEK. Resultatförbättringen inom affärsområde ytmontering förklaras av en ökad försäljning i 
kombination med förbättrade marginaler som följd av en produktivitetsökning under andra halvåret samt de 
omstruktureringskostnader som belastade samma period föregående år. Båda affärsområdena har påverkats 
positivt av synergieffekter som framkommit genom integrationen av Micronic och Mydata, vilket är en starkt 
bidragande orsak till de förbättrade marginalerna. 

 
Utgifter för forskning och utveckling har belastat rörelseresultatet under 2010 med 247 (226) MSEK, varav 
187 (155) MSEK är relaterat till affärsområde mönsterritare och 60 (71) MSEK till affärsområde ytmontering. 
En väsentlig del av koncernens utvecklingsresurser har fokuserat på att utveckla det nya LDI-systemet i  
nära samarbete med kunderna och andra samarbetspartners. Av årets utvecklingsutgifter är 137 MSEK 
relaterat till utvecklingen av LDI. Det första LDI-systemet, som levererades under fjärde kvartalet, är avsett 
för utvärdering hos en samarbetspartner. Utvecklingen av LDI-system kostnadsförs löpande och hittills har  
inga av dessa kostnader aktiverats. Utvecklingen inom affärsområde ytmontering har under året fokuserat  
på vidareutveckling av MY100-plattformen, framförallt mjukvara, samt jet printing-tekniken vad gäller 
droppstorlek av lodpastan. Rörelseresultatet har även påverkats av aktivering av utveckling samt av 
avskrivningar på tidigare aktiverad utveckling. Rörelseresultatet justerat för dessa poster uppgick till  
139 (-102) MSEK. Under perioden har aktivering av utveckling skett med 3 (3) MSEK inom affärsområde 
ytmontering och 0 (0) MSEK inom affärsområde mönsterritare. Avskrivningar av tidigare aktiverad 
utveckling har under 2010 gjorts med 69 (76) MSEK, varav 46 (52) MSEK avser affärsområde mönsterritare 
och huvudsakligen Prexision-10. Se tabell på sidan 16. 
 
Koncernens rörelseresultat har under 2010 belastats med avskrivningar på övervärden, vilka identifierats i 
samband med förvärvet av Mydata, på 6 (6) MSEK. Redan 2008 belastades rörelseresultatet proforma med 
kostnader för avskrivningar i övervärden i lager och orderstock. Rörelseresultatet proforma 2009 belastas 
således inte av dessa avskrivningar. 
 
Kostnader för att uppnå de synergier, som identifierats i samband med samgåendet, togs i sin helhet under  
2009. Kostnadsbesparingar på cirka 60 miljoner kronor i årstakt, och i relation till hur företaget såg ut vid 
samgåendet, har uppnåtts och får full effekt 2011. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Fjärde kvartalet 2010, sid 6 av 18 

 

 
Kassaflöde och finansiell ställning  
Koncernens likvida medel uppgick vid december månads utgång till 583 MSEK jämfört med 277 MSEK  
vid utgången av 2009. Koncernens kassaflöde var under 2010 positivt med 308 (-92) MSEK. Rörelsen 
tillförde 121 (82) MSEK. Det förbättrade kassaflödet jämfört med föregående år förklaras främst av ett 
positivt rörelseresultat. En ökning av rörelsekapitalet, främst kundfordringar, samt en högre investeringsnivå 
har påverkat kassaflödet negativt. Investeringsverksamheten tog under 2010 36 MSEK i anspråk, varav  
3 MSEK har investerats i utveckling. Övriga investeringar, 33 MSEK, avser i huvudsak fastigheten i Täby 
samt ett nytt gemensamt affärssystem.  Under året har omklassificeringar gjorts av produkter och test-
utrustning, hänförliga till LDI, från varulager till anläggningstillgångar till ett värde av cirka 30 MSEK. 
 
Under fjärde kvartalet hade koncernen ett positivt kassaflöde om 50 MSEK. Rörelsen tillförde 53 MSEK, 
varav förändringar i rörelsekapitalet bidrog negativt med 101 MSEK, framför allt ökade kundfordringar  
och upplupna intäkter.  
 
Finansieringsverksamheten tillförde 224 MSEK. Nyemissionen, som avslutades under andra kvartalet,  
tillförde 231 MSEK efter emissionskostnader. Koncernen har under 2010 minskat sina räntebärande lån.  
 
Eget kapital 
Koncernens eget kapital uppgick vid årets slut till 1 315 MSEK, jämfört med 1 047 MSEK i slutet av 2009.  
Genom företrädesemissionen, som avslutades under andra kvartalet 2010, ökade antalet aktier med 
32 638 836 och aktiekapitalet med 32 638 836 kronor. Aktiekapitalet uppgår efter emissionen till 97 916 509 
kronor. Nyemissionen tillförde 231 MSEK efter emissionskostnader. Det totala antalet utestående aktier var 
vid årets slut 97 916 509. Resultatet per aktie före och efter utspädning, beräknat på antalet aktier vid 
periodens slut, uppgick till 0,38 (-2,59) SEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning, beräknat på 
genomsnittligt antal aktier, uppgick till 0,45 (-2,59) SEK. Det redovisade genomsnittliga antalet aktier har  
inte påverkats av någon utspädningseffekt av personaloptionsprogrammet med löptid 2007/2012 då 
börskursen markant understiger programmets fastställda lösenpriser.  
 
Koncernens skattekostnad för 2010 uppgick till -37 (+12) MSEK, vilket främst förklaras av aktuell skatt  
på årets resultat i utländska dotterbolag. Vid årets slut hade moderbolaget Micronic Mydata AB utgående 
ackumulerade förlustavdrag på cirka 452 (410) MSEK. I balansräkningen har en skattefordran aktiverats 
motsvarande ackumulerade förlustavdrag på 288 (288) MSEK. 
 
Marknadsöversikt 
Koncernen bedriver verksamhet inom elektronikindustrin genom affärsområdena mönsterritare och 
ytmontering (SMT). Affärsområde mönsterritare utvecklar, marknadsför och säljer produkter för att rita 
mönster via fotomasker eller för att rita direkt på ett substrat. Fotomaskerna ritas med maskritare och 
direktritning sker med Laser Direct Imaging, LDI. Mönsterritare används inom elektronikindustrin vid 
tillverkning av bildskärmar, halvledare samt vid elektronisk kapsling. Affärsområde ytmontering riktar sig  
till marknaden för flexibla ytmonteringssystem, så kallad högmixproduktion i låga till medelstora 
produktionsvolymer. Affärsområdet erbjuder avancerade system för stencilfri applicering av lodpasta på 
kretskort och för montering av komponenter på kretskort. 
 
Affärsområde mönsterritare 
Bildskärmar 
Den nedåtgående trenden som priserna på bildskärmspaneler visade under det tredje kvartalet bromsades 
under det fjärde kvartalet. Undantaget var så kallade LED TV- paneler, där priserna minskade med cirka  
20 procent.  
 
För paneler runt 10 tum var trenden den omvända med något stigande priser. Den totala marknaden för 
bildskärmar uppskattas under 2010 ha uppnått cirka 114,7 miljarder US-dollar och förutspås uppnå cirka 
121,2 miljarder US-dollar 2011 (DisplaySearch, december 2010). 
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Efter några år av stora investeringar i tillverkningslinor ämnade för tillverkning av bildskärmar med en  
storlek över 20 tum har fokus delvis skiftat till utveckling och produktion av avancerade bildskärmar för 
mobila tillämpningar. Den andel av den totala omsättningen som utgörs av så kallade smarta telefoner,  
net books och pekplattor förväntas också öka från cirka 13 procent 2010 till 23 procent 2014 (DisplaySearch, 
december 2010). 
 
De sydkoreanska paneltillverkarna LG Display och Samsung Electronics förväntas inom kort få det tillstånd 
man väntat på att bygga nya tillverkningslinor i Kina. Vad detta konkret innebär är fortfarande oklart, men  
det är troligt att tyngdpunkten av investeringarna förskjuts från Sydkorea och Taiwan till Kina under de 
kommande tre åren. Huruvida någon eller några av Micronic Mydatas kunder kommer att anlägga nya 
fabriker i Kina är oklart. Idag importeras merparten av de fotomasker som används i Kina från Sydkorea, 
Taiwan och Japan.  
 
Paneltillverkarna ökade under 2010 produktionstakten och tog flera nya fabriker i drift, vilket successivt ledde 
till ett ökat behov av fotomasker och därigenom en ökande utnyttjandegrad hos Micronic Mydatas kunder. 
Denna trend förväntas fortgå under 2011 och 2012 då många nya fabriker redan är under konstruktion eller 
planeras att byggas. 
 
Halvledare 
Tack vare en hållbar återhämtning ökade marknaden för halvledare med 33 procent under 2010 och upp-
nådde 301 miljarder US-dollar. Flera ledande tillverkare rapporterade rekord både vad gäller omsättning och 
vinst. Framöver förväntas marknaden återvända till en mer normal tillväxttakt med en förväntad tillväxt på  
4 till 5 procent för 2011(Prismark Partners, januari 2011). Investeringar i utrustning ökade under 2010 med  
96 procent jämfört med året innan och uppgick till 47,4 miljarder US-dollar, vilket är något lägre än topp- 
noteringen om 55,6 miljarder US-dollar från 2007. Framöver förväntas även investeringstakten mattas av  
och för 2011 förväntas en minskning om 6 procent jämfört med 2010 (VLSI Reasearch, januari 2011). 
 
Som förväntat kulminerade halvledarindustrins utnyttjandegrad under det tredje kvartalet 2010, med  
99,3 procent som toppnotering hos legotillverkarna (SICAS, november 2010). Den totala tillgängliga 
tillverkningskapaciteten i industrin ökade med 8 procent under 2010 och förväntas växa med ungefär lika 
mycket årligen under de kommande två åren (SEMI, december 2010). Fotomaskindustrin följde till en början 
med i den generella uppgången och under första halvåret noterades en tillväxt om 25 procent. Under andra 
halvåret minskade däremot omsättningen och totalt förväntas omsättningen landa på ungefär samma nivå 
som gällde 2009 (The information Network, oktober 2010). 
 
Elektronisk kapsling 
Elektronisk kapsling är en del av tillverkningskedjan för elektroniska produkter och används för att ansluta 
och skydda halvledarchip. Marknaden för elektronisk kapsling drivs av behovet av högre volymer och 
samtidigt mer avancerad elektronik. För varje producerat chip behövs någon typ av skyddande kapsling och 
anslutning till ett kretskort för att chipets egenskaper och prestanda ska bli tillgängligt för konsumenterna. 
Utvecklingen inom industrin drivs främst av att uppnå bättre prestanda i elektronikprodukter, till exempel 
mobiltelefoner, billigare elektronikprodukter, storleksmässigt mindre produkter med lång batteritid samt 
kortare produktlivscykler. Denna utveckling ökar kraven på elektronisk kapsling. 
 
De tekniker som används vid elektronisk kapsling är mer eller mindre avancerade. Avancerad elektronisk 
kapsling sker i två steg. Det första steget innebär att chipet förbereds för montering på ett substrat. Substratet 
kan liknas vid ett mikrokretskort. Substraten tillverkas genom traditionell litografi, där ett antal mönsterlager 
överförs till substratet via fotomasker. Micronic Mydata är idag en etablerad leverantör av maskritare för 
produktion av fotomasker till marknaden för elektronisk kapsling.  
 
De viktigaste parametrarna i litografisteget är att kunna rita små strukturer, att överensstämmelsen mellan de  
olika lagren är extremt noggrann och att kopieringen sker med hög hastighet. Dagens litografiska utrustningar  
har svårt att uppfylla dessa tre krav samtidigt. Marknaden har därmed öppnats för nya innovativa lösningar 
som direktritning, Laser Direct Imaging (LDI). LDI innebär att man överför mönstret till substratet direkt  
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från ett digitalt format utan att använda fotomasker. Den produktionslösning som först lyckas möta de nya 
krav som industrin ställer, bedöms snabbt att ta en betydande marknadsandel. 
 
Den totala marknaden för substrat uppgick till 6,2 miljarder US-dollar 2009 (JMS Packaging report, 2010), 
vilket är en liten marknad jämfört med halvledarmarknadens 226,3 miljarder US-dollar samma år (Prismark 
Partners, Q3 2010). Det som gör substratmarknaden intressant är den uppskattade årliga tillväxttakten på  
11 procent under de kommande åren (JMS Packaging report, 2010). Denna tillväxt är högre än den som 
halvledarmarknaden som helhet uppvisar. 
 
Marknaden för maskritare för produktion av fotomasker för elektronisk kapsling är begränsad och bedöms 
inte växa framöver. Ett eventuellt behov av maskritare för dessa tillämpningar bedöms främst kunna uppstå i 
Kina och Taiwan. 
 
Eftermarknad 
Efterfrågan på servicekontrakt är oförändrad och ligger på en stabil nivå med en stor andel system under 
service-kontrakt. Produktionsvolymen av fotomasker förväntas vara fortsatt hög. 
 
Kundernas fokus på produktionsoptimering av sin installerade bas av maskritare resulterar i efterfrågan på 
uppgraderingar och behov av omlokalisering av vissa system. Det finns också ett fortsatt stort intresse för 
tilläggsprodukter, som förbättrar fotomaskens noggrannhet. 
 
Affärsområde ytmontering 
Ytmonteringsutrustning 
Affärsområde ytmontering (SMT) riktar sig till marknaden för flexibla ytmonteringssystem, så kallad högmix- 
produktion i låga till medelstora produktionsvolymer. Micronic Mydata är marknadsledande inom detta 
segment med avancerade system för stencilfri applicering av lodpasta på kretskort och för montering av 
komponenter på kretskort. Investeringar i ytmonteringsutrustning drivs främst av tre faktorer; kapacitets-
behov, utbyte av äldre maskiner och anpassning till nya produktionsbehov. 
 
Halvledarmarknaden, som trendmässigt ligger före marknaden för ytmonteringsutrustning, ökade med  
33 procent under 2010 jämfört med samma period föregående år (Prismark Partners, januari 2011). 
Investeringar i ytmonteringsutrustning följer normalt sett dessa trender med några kvartals fördröjning. 
 
Den globala marknaden för ytmonteringsutrustning har under 2010 visat en kraftig uppgång till följd av att 
produktionsvolymerna inom elektronikindustrin som helhet ökat från 2009 års låga nivåer. Marknadsstatistik 
(PROTEC MDC januari, 2011) visar att försäljningen av ytmonteringssystem globalt sett ökat med över  
190 procent 2010 jämfört med året innan. Den totala marknaden för ytmonteringssystem uppgick 2010 till  
3,2 miljarder US-dollar. Återhämtningen är störst och tydligast i Kina där elektroniktillverkningen domineras 
av högvolymproduktion för konsumentelektronik. 
 
Marknadsläget för ytmonteringsutrustning i högmixsegmentet visar också på en tydlig återhämtning, men  
har under året inte varit lika stark som den i högvolymsegmentet. På affärsområdets huvudmarknader i 
Nordamerika och flertalet regioner i Europa ses tydligt en ökande efterfrågan på ytmonteringssystem och 
tillbehör.  
 
Efterfrågan av Micronic Mydatas ytmonteringssystem har under året visat en positiv tillväxt. Under fjärde 
kvartalet ökade nymaskinförsäljningen med 80 procent jämfört med föregående kvartal och med 111 procent 
jämfört med fjärde kvartalet 2009.  
 
Den totala orderingången, inklusive eftermarknad, växte under fjärde kvartalet med 27 procent jämfört med 
föregående kvartal och med 82 procent jämfört med fjärde kvartalet 2009. Denna bild stärker uppfattningen 
om ett förbättrat investeringsklimat på marknaden för ytmonteringsutrustning.  
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Eftermarknad 
Den installerade basen av ytmonteringsmaskiner utgör grunden för affärsområdets eftermarknadsförsäljning, 
som omfattar service, reservdelar, tillbehör och mjukvara. Utrustning för ytmontering är en kritisk del i 
produktionsprocessen och kunderna efterfrågar därför produkter och tjänster som säkerställer tillgänglighet 
och processäkerhet. Förutsättningarna för eftermarknadsförsäljningen är en direkt följd av produktions-
volymen hos affärsområdets kunder. Orderingången visar en fortsatt positiv utveckling, med en tillväxt på  
27 procent under det fjärde kvartalet 2010, jämfört med samma period föregående år.  
 
 
Framtidsutsikter  
2010 var ett år med stora investeringar och de totala investeringarna i utrustning för bildskärmstillverkning 
bedöms, efter ett år av återhämtning, för helåret landa på över 13 miljarder US-dollar. För 2011 bedöms 
investeringarna fortfarande ligga på en hög nivå, men minska till cirka 11 miljarder US-dollar (DisplaySearch, 
december 2010). Att nya produktionslinor och fabriker för bildskärmspaneler sätts i produktion märks hos 
Micronic Mydatas kunder genom en ökad efterfrågan på fotomasker. Bedömningen är också att de 
volymökningar som skett under 2010 fortsätter under 2011. Även tillväxten på marknaden för avancerade 
mindre bildskärmar under kommande år bedöms vara positiv för Micronic Mydata då det innebär fler och 
mer komplexa fotomasker. Det ställer krav på att tillverkarna av fotomasker har tillgång till den senaste 
teknologin i sin produktionsutrustning. 
 
Merparten av de maskritare som kommer att levereras för halvledartillämpningar under kommande år 
bedöms vara så kallade elektonstråleritare. Den volymökning som förväntas på tekniknoder under 100 nano-
meter innebär dock möjligheter för Micronic Mydatas laserbaserade system. Sigma7700 svarar väl upp mot 
fotomasktillverkarnas krav på kostnadseffektiv volymproduktion av icke-kritiska fotomasklager ned till och 
med tekniknoden 22 nanometer. 
 
Tillväxttakten på substratmarknaden driver, tillsammans med teknikutvecklingen inom elektronisk kapsling, 
behovet av exponeringsutrustning för substrattillverkning. Micronic Mydata bedömer att denna marknad, 
som består av ett tiotal större tillverkare, uppgår till mellan 100 och 150 miljoner US-dollar per år. Efter en 
utvärderingsfas, där Micronic Mydatas teknologi kvalificeras hos substrattillverkarna, bedöms ytterligare 
leveranser av direktritaren LDI att ske, med start under 2012. Prisnivån för de mer avancerade exponerings-
utrustningarna, i form av direktritare, bedöms framöver ligga i nivå med priset för avancerade maskritare 
avsedda för tillämpningar inom elektronisk kapsling.  
 
Baserat på halvledarmarknadens uppskattade tillväxt de kommande åren och den starka efterfrågan på 
ytmonteringsutrustning som företaget nu upplever, bedömer Micronic Mydata en stabil marknadsutveckling 
under 2011. Bedömningen är att det blir en betydligt lägre tillväxttakt än den som setts under 2010 som var 
ett år med återhämtning efter lågkonjunkturen. 
 
Försäljningen 2010 uppgick till 1 288 MSEK. Det är styrelsens bedömning att försäljningen 2011 kommer  
att något överstiga 2010. 
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Valberedning  
I enlighet med årsstämmans beslut har valberedning utsetts efter utgången av augusti månad. 
Valberedningens uppgift är att till årsstämman 2011 föreslå styrelseledamöter och styrelseordförande samt 
arvoden till styrelseledamöter och revisorer. 
 
Valberedningen utgörs av: 
Patrik Tigerschiöld, Bure Equity 
Annika Andersson, Fjärde AP-fonden 
Peter Edwall, Ponderus Securities 
Rune Glavare, styrelsens ordförande 
 
Patrik Tigerschiöld har utsetts till valberedningens ordförande. Valberedningen representerade per den  
31 augusti 47 procent av antalet aktier och röster. 
 
Övrig information 
Moderbolaget 
Micronic Mydata AB är moderbolag i koncernen. Koncernens produktutveckling och försäljning av mönster-
ritare sker i moderbolaget. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under 2010 till 485 (405) MSEK. 
Rörelseresultatet uppgick till 2 (-108) MSEK.  
 
I moderbolaget tas alla kostnader för forskning och utveckling löpande i den takt de uppstår. Moderbolaget  
redovisar inte aktiverad utveckling i balansräkningen och därför inte heller avskrivningar av tidigare aktiverad 
utveckling.  
 
Moderbolagets likvida medel uppgick vid utgången av 2010 till 433 MSEK, jämfört med 207 MSEK vid 
utgången av 2009. Moderbolagets kassaflöde var positivt med 226 (-131) MSEK. Rörelsen har bidragit med 
13 (54). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under 2010 till 32 (5) MSEK. Finansieringsverksam-
heten genererade 231 MSEK och avser uteslutande nyemissionen som avslutades under andra kvartalet 2010.  
 
Medarbetare 
Medelantalet anställda i koncernen var under året 559 (613). Antalet anställda vid årets slut var 551 personer 
jämfört med 578 personer vid utgången av 2009. Moderbolaget hade vid årets slut 221 anställda. 
 
Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering  
samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel. För koncernen och moderbolaget har samma 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernen, omfattande moderbolaget och de i koncernen ingående dotterbolagen är genom sina 
verksamheter utsatta för risker av både rörelse- och finansiell karaktär, vilka koncernen själva kan påverka i 
större eller mindre omfattning. Genom kontinuerliga processgenomgångar identifieras förekommande risker 
och bolaget tar ställning till hur dessa ska hanteras. Genom utveckling av processer, riskhantering och genom 
koncernens försäkringslösningar hanteras de sammantagna riskerna. Kostnader som kan minskas genom 
skadeförebyggande arbete omfattar viten, reparationer eller rabatter till kunder som en konsekvens av skador, 
kvalitetsbrister eller leveransförseningar. Genom effektiva och säkra processer kan tillverkningstiden minska, 
vilket leder till lägre tillverkningskostnader. Även kostnader för koncernens försäkringslösningar kan minskas 
genom att effektiva processer leder till färre skador. Koncernens processer, bland annat inom området 
riskhantering, utvärderas kontinuerligt i såväl strategiprocessen som i den operativa verksamheten. 
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Koncernens försäljning är till stor del relaterad till investeringar inom elektronikindustrin. Bolagets verk-
samhet, lönsamhet och finansiella ställning påverkas bland annat av investeringsnivån inom elektronik-
industrin, konkurrens och prispress. Dessa risker kan ytterligare förstärkas eller försvagas av den allmänna 
konjunkturutvecklingen. För att uppnå en god riskspridning har Micronic Mydata utvidgat produktutbudet. 
På så sätt adresseras flera tillämpningsområden. En eventuell nedgång för vissa tillämpningar kan då 
kompenseras av en växande efterfrågan för andra tillämpningar och därmed ökande intäkter inom andra 
produktområden. Micronic Mydata utvecklar även utbudet av tillbehör inklusive mjukvaror och efter-
marknadstjänster för att bli mindre beroende av direkt systemförsäljning. Med ett ökande antal system i  
drift hos kunder ökar marknaden för service och tilläggsförsäljning.  
 
Antalet företagsinterna och kommersiella fotomasktillverkare i världen är begränsat, vilket vid försäljning av 
maskritare medför en koncentration av kundrisken. En låg orderingång från, och försäljning till, en av dessa 
kunder kan därför på kort sikt få betydande effekt på resultat och finansiell ställning. Resultatet under en 
tidsperiod kan också påverkas av förskjutningar i tiden av leveranser av enskilda mönsterritare. Utvecklingen 
inom mönsterritare går mot färre men större enskilda affärer, vilket kan leda till en längre försäljningsprocess. 
Försäljningen av ytmonteringsutrustning har större volymer uttryckt i antal maskiner. Marknaden inom 
affärsområdet består även av många olika slags kunder, kontraktstillverkare inom elektronikindustrin och 
tillverkare av egna produkter. Produkternas tillämpningsområden passar också inom flera olika branscher. En 
diversifierad kundbas innebär att beroendet av enskilda kunder är låg. Affärsområdet ytmontering är å andra 
sidan utsatt för större konkurrens eftersom det finns flera leverantörer av ytmonteringsutrustning, varav vissa 
leverantörer är stora och har större resurser för produktutveckling. 
 
Det relativt få antalet kunder på marknaden för mönsterritare innebär även en koncentration av kreditrisken,  
det vill säga risken att en kund inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden. Denna risk begränsas genom att i så 
hög utsträckning som möjligt begära förskottsfinansiering från kunder samt att i samband med affärer med 
nya kunder eller på nya geografiska områden begära remburser eller andra säkerheter. Försäljningen av 
ytmonteringsutrustning har större volymer och beroendet av enskilda kunder blir därmed mindre.  
 
Den tekniska utvecklingen är snabb inom de områden där koncernen verkar och vikten av att utveckla 
produkter på utsatt tid är väsentlig. Koncernen är också utsatt för en utvecklingsrisk, vilket omfattar risken  
att den forskning och utveckling som bedrivs inte leder fram till nya lönsamma affärsmöjligheter i önskad 
utsträckning eller risken att kostnaden för att ta fram en lösning blir svår att förutse. Micronic Mydata strävar 
efter att begränsa dessa risker genom satsningar inom teknisk utveckling och nära samarbete med kunder och 
samarbetspartners samt säljorganisationen vid framtagandet av nya produkter och tillbehör. Vissa av de 
komponenter, som ingår i tillverkningen av koncernens system, säljs av ett fåtal leverantörer. Micronic 
Mydata arbetar kontinuerligt med att utvärdera alternativa leverantörer av kritiska komponenter.  
 
Koncernens och moderbolagets största finansiella risk är valutarisken. Faktureringen sker nästan uteslutande i 
utländsk valuta. Valutarisken hanteras, när det gäller försäljningen av mönsterritare, framför allt genom att 
valutaterminsavtal tecknas för kontrakterade flöden. Kontrakterade flöden utgörs av erhållna order. Hur stor  
andel som valutasäkras är delvis avhängigt osäkerhetsfaktorn i leveranstidpunkt. I takt med att 
leveranstidpunkten kommer närmare i tiden ökar valutasäkrad andel för respektive kontrakterat inflöde 
avseende mönsterritare. Vid försäljningen av ytmonteringsutrustning valutasäkras även delar av 
prognostiserade framtida intäktsflöden.    
 
De risker, som är mest framträdande i ett kortare perspektiv, är orderingång och resultatet av de insatser som 
görs av utveckling och lansering inom nya produktområden. 
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Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2010. 
 
Rapporttillfällen 2011 
Årsstämma    14 april 2011 
Delårsrapport januari-mars 2011  28 april 2011 
Delårsrapport januari-juni 2011  12 juli 2011 
Delårsrapport januari-september 2011 19 oktober 2011 
 
Finansiell information 
Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns tillgängliga på  
webbplatsen www.micronic-mydata.com 
 
Årsredovisning 
En tryckt version av årsredovisningen 2010 kommer att distribueras till samtliga aktieägare under vecka 13. 
Årsredovisningen finns även tillgänglig hos Micronic Mydata. 
 
Årsstämma 
Årsstämman 2011 hålls torsdagen den 14 april 2011, klockan 17.00, på Näsby Slott, Djursholmsvägen 30, 
Täby. Lokal: Galleriet 
 
Täby, 1 februari 2011 
Micronic Mydata AB (publ) 
 
Styrelsen 
 
 
Kontaktpersoner hos Micronic Mydata:   
Peter Uddfors Carl-Johan Blomberg 
VD och koncernchef CFO 
08 - 638 52 00 08 - 638 52 00 
peter.uddfors@micronic-mydata.com carl-johan.blomberg@micronic-mydata.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt 
noggranna laserbaserade mönsterritare för framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning för 
flexibel elektronik-produktion. Mönsterritare används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av 
bildskärmar för TV-apparater och datorer, i tillverkningen av halvledarkretsar samt för avancerad elektronisk kapsling. 
Ytmonteringsutrustningen, inklusive mjukvaruprogram, används för ytmontering av elektroniska komponenter på 
mönsterkort och för stencilfri applicering av lodpasta på mönsterkort. Micronic Mydatas huvudkontor ligger i Täby 
utanför Stockholm och koncernen har idag dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, 
Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA.  
För mer information, besök hemsidan www.micronic-mydata.com 

http://www.micronic-mydata/
mailto:peter.uddfors@micronic-mydata.
http://www.micronic/
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ranskningsrapport G 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Micronic Mydata AB (publ), org nr 556351-2374, 
per den 31 december 2010 och den tolvmånaders period som slutade per detta datum.  Det är styrelsen och den 
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med  
IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 
översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår 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 Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder  
som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir 
medvetna 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 vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning  
att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen och för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
 
 
Stockholm den 1 februari 2011 
KPMG AB 
 
Anders Malmeby 
Auktoriserad revisor 
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RESULTATRÄKNINGAR, KONCERNEN 
MSEK okt-dec 10 okt-dec 09 jan-dec 10 jan-dec 09 jan-dec 09
  proforma
Nettoomsättning 552,0 230,0 1 287,8 828,9 1 051,9
Kostnad sålda varor -254,4 -181,2 -654,7 -501,4 -630,8

Bruttovinst 297,7 48,8 633,1 327,5 421,1
Forskning och Utveckling -92,8 -88,1 -318,1 -251,4 -303,1
Försäljningskostnader -41,0 -32,2 -119,1 -75,5 -120,9
Administrationskostnader -35,3 -40,0 -119,8 -112,6 -128,8
Övriga intäkter och kostnader -4,7 -40,1 -3,6 -33,8 -47,4

Rörelseresultat  124,0 -151,6 72,5 -145,8 -179,1
Finansiella intäkter och kostnader 1,7 -0,3 1,2 -2,0 -2,8
Resultat före skatt 125,7 -151,9 73,7 -147,8 -181,9
Skatt -14,3 9,3 -36,9 3,7 12,4
Periodens resultat 111,4 -142,6 36,8 -144,1 -169,5
Resultat/aktie före och efter utspädning, SEK 1,14 -2,18 0,45 -2,76 -2,59
Genomsnittligt antal aktier före och efter  
utspädning, tusental 97 917 65 278 82 536 52 258 65 278
Antal aktier vid årets slut, tusental 97 917 65 278 65 278

 
 
RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT, KONCERNEN 
MSEK okt-dec 10 okt-dec 09 jan-dec 10 jan-dec 09 
Periodens resultat 111,4 -142,6 36,8 -144,1 
Periodens övrigt totalresultat  
Periodens omräkningsdifferenser -3,0 -0,7 -4,4 -8,9 
Kassaflödessäkringar 0,6 1,0 0,0 3,8 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 1,6 -1,1 0,3 -0,3 
Periodens övrigt totalresultat -2,0 -0,8 -4,1 -5,4 
Periodens summa totalresultat 109,4 -143,4 32,7 -149,5 

 
 
 
Jämförelsestörande poster som påverkat rörelseresultatet i koncernen 
MSEK okt-dec 10 okt-dec 09 jan-dec 10 jan-dec 09 jan-dec 09
  proforma
Kostnad sålda varor   
Nedskrivning av komponenter i lager och därmed - -12,0 - -12,0 -12,0
jämförbara kostnader   
Övriga intäkter och kostnader  
Omstruktureringskostnader -5,1 -41,0 -5,1 -41,8 -41,8

Rörelseresultat -5,1 -53,0 -5,1 -53,8 -53,8
 
 
Jämförelse av rörelseresultat mellan åren, koncernen 
MSEK 2010 2009
Redovisat rörelseresultat enligt resultaträkning 72,5 -145,8
Netto aktivering/avskrivning av utveckling 66,5 62,4
Jämförelsestörande poster 5,1 53,8
Avskrivning på övervärden förvärvsvärden 6,5 22,2
Jämförbart rörelseresultat 150,6 -7,4
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Kostnader för forskning och utveckling, koncernen 
MSEK okt-dec 10 okt-dec 09 jan-dec 10 jan-dec 09 jan-dec 09
Utgifter för forskning och utveckling  proforma
Mönsterritare -62,8 -50,2 -187,0 -154,8 -154,8
Ytmontering -16,7 -18,6 -60,0 -32,0 -71,0

 -79,5 -68,8 -247,0 -186,7 -225,8
Aktivering av utveckling  
Mönsterritare - - - - -
Ytmontering 0,5 0,8 2,9 1,4 3,0

 0,5 0,8 2,9 1,4 3,0
Avskrivning på aktiverad utveckling  
Mönsterritare -6,8 -13,0 -45,7 -51,8 -51,8
Ytmontering -5,7 -6,0 -23,7 -12,0 -24,0

 -12,6 -18,9 -69,4 -63,8 -75,8
Kostnad forskning och utveckling -91,6 -86,9 -313,5 -249,1 -298,5
Avskrivningar på övervärden i teknologi -1,2 -1,2 -4,6 -2,3 -4,6
Rapporterad kostnad, totalt i koncernen -92,8 -88,1 -318,1 -251,4 -303,1

 
 
 
 
 

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN, KONCERNEN 
MSEK okt-dec 10 okt-dec 09 jan-dec 10 jan-dec 09 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 153,9 -71,1 163,6 -13,8 
Förändring av rörelsekapital -100,8 1,2 -42,6 95,4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 53,2 -69,9 120,9 81,6 
Kassaflöde från investeringar i utveckling -0,5 -0,8 -2,9 -1,4 
Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet -9,5 -3,9 -33,2 -5,5 
Kassaflöde från förvärv av dotterföretag - - - 6,4 

Kassaflöde från investeringsverksamhet, totalt -10,0 -4,7 -36,2 -0,5 
Nyemission - - 230,9 - 
Kassaflöde från övrig finansieringsverksamhet 6,6 -3,0 -7,2 -172,9 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten, totalt 6,6 -3,0 223,7 -172,9 
Periodens kassaflöde 49,8 -77,6 308,4 -91,8 
Likvida medel vid periodens början 532,6 352,7 276,6 371,4 
Kursdifferens i bankmedel 0,2 1,5 -2,4 -3,0 
Likvida medel vid periodens slut 582,6 276,6 582,6 276,6 

 
 
 

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERNEN 
MSEK jan-dec 10 jan-dec 09
Belopp vid periodens ingång 1 047,2 888,6
Nyemission 234,5 306,2
Periodens summa totalresultat 32,7 -149,5
Aktierelaterade ersättningar som regleras med  
egetkapitalinstrument, IFRS 2 0,4 1,9
Belopp vid periodens utgång 1 314,7 1 047,2
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, KONCERNEN 
MSEK   
TILLGÅNGAR 31 dec 10 31 dec 09
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 186,3 252,3
Materiella anläggningstillgångar 84,7 59,1
Långfristiga fordringar 35,1 37,8
Uppskjutna skattefordringar 96,8 123,5
Summa anläggningstillgångar 402,9 472,7
 
Omsättningstillgångar 
Varulager 321,2 341,0
Kundfordringar 248,6 165,0
Övriga kortfristiga fordringar 158,5 153,1
Likvida medel 582,6 276,6
Summa omsättningstillgångar 1 310,9 935,7
Summa tillgångar 1 713,8 1 408,4
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 1 314,7 1 047,2
Skulder 
Långfristiga räntebärande skulder 6,5 3,9
Övriga långfristiga skulder 11,2 8,3
Uppskjutna skatteskulder 12,2 44,1

Summa långfristiga skulder 29,9 56,3
Kortfristiga räntebärande skulder 5,8 14,8
Leverantörsskulder 106,8 64,9
Övriga kortfristiga skulder 256,6 225,2
Summa kortfristiga skulder 369,2 304,9
Summa skulder 399,1 361,2
Summa eget kapital och skulder 1 713,8 1 408,4

 
 
 
 
 
 

Finansiella nyckeltal, koncernen 
 jan-dec 10 jan-dec 09
Bruttomarginal  49,2% 39,5%
Rörelsemarginal  5,6% -17,6%
Justerad rörelsemarginal  1) 11,2% -10,1%
Avkastning på eget kapital 3,1% -14,9%
Soliditet 76,7% 74,3%
Eget kapital/genomsnittligt antal aktier 15,9 20,0
Medelantalet anställda 559 613
Investeringar 
Aktiverad utveckling 2,9 1,4
Övriga anläggningstillgångar 33,2 6,0

 
1) Rörelsemarginal justerad för aktiverad utveckling samt avskrivningar på tidigare aktiverad utveckling. 
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RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAGET 
MSEK okt-dec 10 okt-dec 09 jan-dec 10 jan-dec 09 
Nettoomsättning 284,5 33,5 485,3 405,2 
Kostnad sålda varor -99,5 -55,3 -193,8 -222,7 

Bruttovinst 185,0 -21,9 291,5 182,5 
Forskning och Utveckling -62,5 -50,9 -188,1 -156,6 
Försäljningskostnader -8,0 -7,3 -25,9 -31,3 
Administrationskostnader -17,3 -27,1 -71,7 -82,7 
Övriga intäkter och kostnader -5,7 -16,8 -3,8 -20,1 

Rörelseresultat  91,4 -123,9 2,0 -108,1 
Resultat från finansiella poster 1,9 0,5 25,5 10,4 
Resultat före skatt 93,3 -123,4 27,5 -97,7 
Skatt -5,9 -2,8 -9,6 -7,0 
Periodens resultat 87,4 -126,1 17,9 -104,8 
  
RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT, MODERBOLAGET 
MSEK okt-dec 10 okt-dec 09 jan-dec 10 jan-dec 09 
Periodens resultat 87,4 -126,1 17,9 -104,8 
Periodens övriga totalresultat  
Periodens omräkningsdifferenser -2,6 0,5 -2,5 -2,5 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0,7 -0,1 0,7 0,7 

Periodens övriga totalresultat -1,9 0,4 -1,8 -1,8 
Periodens summa totalresultat 85,5 -125,7 16,1 -106,6 

 
 
 

BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAGET 
MSEK   
TILLGÅNGAR 31 dec 10 31 dec 09
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar 80,2 49,7
Andelar i koncernbolag 351,2 345,3
Fordringar på koncernbolag 9,6 29,4
Andra långfristiga fordringar 25,5 27,7
Uppskjutna skattefordringar 76,3 81,6
Summa anläggningstillgångar 542,8 533,7
Omsättningstillgångar 
Varulager 60,4 222,8
Kundfordringar 76,3 28,3
Övriga kortfristiga fordringar 267,4 137,0
Kassa och bank 432,6 207,0
Summa omsättningstillgångar 836,7 595,1
Summa tillgångar 1 379,5 1 128,9
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 1 237,5 986,5
Leverantörsskulder 25,7 19,1
Kortfristiga skulder 116,3 123,2
Summa skulder 142,0 142,3
Summa eget kapital och skulder 1 379,5 1 128,9

 
 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter  89,0 89,0
Eventualförpliktelser 4,7 4,1
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Jämförelsestörande poster som påverkat rörelseresultatet i moderbolaget  
 okt-dec 10 okt-dec 09 jan-dec 10 jan-dec 09 
Kostnad sålda varor     
Nedskrivning av komponenter i lager - - - - 
Övriga intäkter och kostnader  
Omstrukturering av verksamheten i Sverige -4,4 -18,9 -4,4 -18,9 

Rörelseresultat -4,4 -18,9 -4,4 -18,9 
 

 
Kvartalsresultat, koncernen 
MSEK Kv 1-10 Kv 2-10 Kv 3-10 Kv 4-10 2010 Kv 1-09 Kv 2-09 Kv 3-09 Kv 4-09 2009
    proforma proforma  proforma
Nettoomsättning 158,9 345,6 231,3 552,0 1 287,8 171,7 493,9 156,3 230,0 1051,9
Kostnad sålda varor -104,7 -157,9 -137,7 -254,4 -654,7 -106,3 -209,9 -133,4 -181,2 -630,8
Bruttovinst 54,2 187,7 93,6 297,7 633,2 65,4 284,0 22,9 48,8 421,1
Bruttomarginal 34% 54% 40% 54% 49% 38% 58% 15% 21% 40%
      
Forskning och utveckling -80,0 -77,3 -68,0 -92,8 -318,1 -73,2 -73,8 -68,0 -88,1 -303,1
Försäljningskostnader -25,4 -28,4 -24,3 -41,0  -119,1 -30,7 -33,4 -24,6 -32,2 -120,9
Administrationskostnader -28,3 -31,2 -25,0 -35,3 -119,8 -31,6 -35,2 -22,1 -40,0 -128,8
Övriga intäkter/kostnader 9,6 -4,1 -4,4 -4,7 -3,6 -17,1 -0,7 10,5 -40,1 -47,4
Rörelseresultat -69,8 46,6 -28,2 124,0 72,5 -87,2 141,0 -81,3 -151,6 -179,1
% av Nettoomsättning -44% 13% -12% 22% 6% -51% 29% -52% -66% -17%
Finansiella intäkter och 
kostnader -1,4 -0,6 1,5 1,7 1,2 0,4 -1,1 -1,7 -0,3 -2,8

Resultat före skatt -71,2 46,0 -26,7 125,7 73,8 -86,8 139,9 -83,0 -151,9 -181,8
Skatt -2,9 -8,0 -11,7 -14,3 -36,9 21,9 -42,1 23,3 9,3 12,4
Periodens resultat -74,2 38,0 -38,4 111,4 36,8 -64,9 97,7 -59,7 -142,6 -169,5

 
 
 
Kostnader för forskning och utveckling per 
kvartal, koncernen Kv 1-10 Kv 2-10 Kv 3-10 Kv 4-10 2010 
MSEK  
Utgifter för forskning och utveckling      
Mönsterritare -44,7 -43,2 -36,3 -62,8 -187,0 
Ytmontering -16,8 -14,5 -12,1 -16,7 -60,0 

 -61,5 -57,7 -48,3 -79,5 -247,0 
Aktivering av utvecklingskostnader      
Mönsterritare - - - - - 
Ytmontering 1,5 0,5 0,4 0,5 2,9 

 1,5 0,5 0,4 0,5 2,9 
Avskrivningar på aktiverad utveckling  
Mönsterritare -12,9 -12,9 -13,0 -6,8 -45,7 
Ytmontering -6,0 -6,0 -6,0 -5,7 -23,7 
 -18,9 -18,9 -19,0 -12,6 -69,4 
Kostnad forskning och utveckling -78,9 -76,1 -66,8 -91,6 -313,5 
Avskrivningar på övervärden i teknologi -1,1 -1,2 -1,2 -1,2 -4,6 
Rapporterad kostnad, totalt i koncernen -80,0 -77,3 -68,0 -92,8 -318,1 
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