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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017
Fjärde kvartalet 
• Rörelsens intäkter uppgick till 473 Mkr (467) och den organiska tillväxten blev 1 procent 

• Rörelseresultatet uppgick till 37 Mkr (32), vilket gav en rörelsemarginal på 7,7 procent (6,9) 

• Resultat efter skatt uppgick till 28 Mkr (21) 

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,55 kr (1,16) 

Januari-december 
• Rörelsens intäkter uppgick till 1 762 Mkr (1 756) och den organiska tillväxten blev 0 procent 

• Rörelseresultatet uppgick till 95 Mkr (95), vilket gav en rörelsemarginal på 5,4 procent (5,4) 

• Resultat efter skatt uppgick till 72 Mkr (68) 

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,00 kr (3,75) 

• Soliditeten uppgick till 61 procent (45)

• Avkastning på sysselsatt kapital blev 14 % (13)

• Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 kr (2,25) per aktie och en extra utdelning om 1,00 kr (-)      
  per aktie, sammantaget 3,50 kr (2,25) per aktie.

Kommentar från koncernchef Markus Granlund: 
Vi avslutar 2017 med ett resultatmässigt bra kvartal. Trots en negativ kalendereffekt med en 

arbetsdag mindre jämfört med motsvarande period året innan förbättras lönsamheten. Resultatför-
bättringen är en följd av våra insatser med att öka produktiviteten i verksamheten och en positiv 
utveckling när det gäller försäljningen av Semcons koncepterbjudanden. 

Under fjärde kvartalet påbörjades flera nya projekt inom uppkopplade produkter och fabriker. Med 
Semcons breda och djupa kunskap från projekt i flertalet branscher och samarbeten med forskningsin-
stitut besitter vi såväl strategisk höjd som spjutspetskompetens för framtiden. Under fjärde kvar-
talet initierade vi bland annat ett samarbete med Volvo Bil för att ta fram ett koncept för en auto-
nomiserad logistikkedja med förarlösa bilar. 

Genom kombinationen av Semcons mångåriga erfarenhet av produktutveckling och ett digitalt erbju-
dande i framkant skapar vi en attraktiv position i branschen. Detta får även positiva följdeffekter 
för Semcon som arbetsgivare, tillsammans med ett antal varumärkesstärkande åtgärder för att öka 
attraktionskraften. I slutet av januari i år prisades Semcon för Årets varumärkesresa i Sverige. Ett 
arbete som kommer att fortsätta i syfte att attrahera de bästa i vår bransch. 

Det är positivt att marginalförstärkande åtgärder börjar ge resultat i affärsområdet Engineering 
Services, som når en rörelsemarginal i fjärde kvartalet på 9 procent. Affärsområdet Product Informa-
tion avslutar året med ett lägre resultat jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Även om flera 
nya samarbeten initierats, inte minst inom digitala informationslösningar, har detta inte fullt ut 
kompenserat för lägre volymer i pågående kunduppdrag. Första kvartalet 2018 innehåller en arbetsdag 
mindre jämfört med samma period föregående år då även produktionsvolymerna i affärsområdet var på 
en hög nivå. 

Vår styrka att skapa utmärkta kundupplevelser med smart teknik utgör en bra grund för såväl efter-
traktade erbjudanden som en attraktiv arbetsplats. Med en marginalförstärkning i avslutningen av 
föregående år går vi in med bra fart i det nya året. Ett antal åtgärder har genomförts för att åstad-
komma en positiv resultatutveckling 2018 som i första kvartalet innehåller en arbetsdag mindre jäm-
fört med 2017. Efterfrågan på Semcons tjänster är god och vårt arbete med ständiga förbättringar 
fortsätter när det gäller affärsutveckling, produktivitet och kostnadseffektivitet för att öka vår 
lönsamhet.

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella ställning föreslår styrelsen en höjd utdelning till 
2,50 kr per aktie och en extra utdelning på 1,00 kr per aktie. Förslaget innebär att den stabila 
finansiella ställningen bibehålls samtidigt som det finns utrymme att växa genom förvärv.
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Intäkter och resultat
Fjärde kvartalet
Rörelsens intäkter uppgick till 473 Mkr (467) 
och den organiska tillväxten till 1 %. Kvarta-
let innehöll en mindre arbetsdag jämfört med 
föregående år. Rörelseresultatet förbättrades 
till 37 Mkr (32), vilket gav en rörelsemarginal 
på 7,7 % (6,9). Kalendereffekten har påverkat 
resultatet negativt med cirka 6 Mkr jämfört med 
föregående år.
Finansnettot uppgick till - Mkr (1) vilket gav 
ett resultat före skatt på 37 Mkr (33). Kvarta-
lets skattekostnad uppgick till -9 Mkr (-12). 
Resultat efter skatt uppgick till 28 Mkr (21) 
och resultat per aktie efter utspädning blev 
1,55 kr (1,16).

Januari-december
Rörelsens intäkter uppgick till 1 762 Mkr 
(1 756) och den organiska tillväxten till 0 %. 
Året innehöll två färre arbetsdagar jämfört 
med föregående år, vilket påverkat intäkterna 
negativt med 1 %. Inom Product Information har 
nya affärer, till bland annat telekomsektorn, 
inte fullt ut kunnat kompensera den reducerade 
omfattningen av partnerskapet med Jaguar Land 
Rover i Storbritannien. 
Rörelseresultatet uppgick till 95 Mkr (95), 
vilket gav en rörelsemarginal på 5,4 % (5,4). 
Kalendereffekten under året har påverkat 
resultatet negativt med cirka 12 Mkr jämfört 
med föregående år. Engineering Services redo-
visar en resultatförbättring medan Product 
Information redovisar ett sämre resultat. 
Föregående år ingick positiva engångsposter om 
7 Mkr i Product Informations resultat.
Finansnettot uppgick till -1 Mkr (-) vilket gav 
ett resultat före skatt på 95 Mkr (95). Årets 
skattekostnad uppgick till -22 Mkr (-27). Resul-
tat efter skatt uppgick till 72 Mkr (68) och 
resultat per aktie efter utspädning blev 4,00 
kr (3,75)

Finansiell ställning 
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksam-
heten uppgick till 38 Mkr (33). Kassaflödet har 
påverkats negativt under fjärde kvartalet av 
att en större kund ändrat sina faktureringsru-
tiner, vilket tillfälligt inneburit en ökad 
rörelsekapitalbindning. Investeringar i hård-
vara, licenser samt kontorsinventarier och 
utrustning uppgick till 9 Mkr (34). Koncernens 
likvida medel uppgick till 81 Mkr (40). Därutö-
ver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 
376 Mkr (240) per den 31 december. Det egna 
kapitalet uppgick till 557 Mkr (529) och soli-
diteten till 61 % (45). Under andra kvartalet 
har en utdelning till aktieägarna utbetalts om 
40 Mkr (22). Koncernens nettokassa (nettolåne-
skuld) uppgick till 78 Mkr (-127).

Viktiga händelser under året
• Semcons ingenjörsverksamhet i Tyskland, som 
utgjorde affärsområdet Engineering Services 
Germany, avyttrades den 28 februari till Valmet 
Automotive. Verksamheten hade 775 anställda 
och intäkterna uppgick 2016 till 863 Mkr (901) 
med ett rörelseresultat på -51 Mkr (-49). Verk-
samheten redovisas i denna rapport som avveck-
lad verksamhet. För mer information, se not 1.
• Affärsområdena inom ingenjörstjänster Engi-
neering Services Nordic och Engineering Servi-
ces International samlades från och med 1 april 
i ett gemensamt affärsområde, Engineering Ser-
vices.
• För få kvinnor väljer tekniska utbildningar 
på universitetet, därför lanserade Semcon i 
april ett mentorskapsprogram på ett trettiotal 
gymnasieskolor runt om i landet. Programmet 
innehåller föreläsningar och ett nära mentor-
skap mellan kvinnliga ingenjörer på Semcon och 
adepter i klasserna.
• Olof Christensson, affärsområdeschef för 
Engineering Services valde i april att lämna 
Semcon för en tjänst i en annan bransch. Sem-
cons vd Markus Granlund är tillförordnad 
affärsområdeschef tills Daniel Rundgren till-
träder.
• I maj utsågs Karin Russberg till ny HR- och 
hållbarhetschef på Semcon med uppdrag att leda 
bolagets strategiska HR och hållbarhetsarbete. 
Karin tillträdde den 14 augusti och rapporterar 
till vd och ingår i Semcons koncernledning.
• Inom affärsområdet Product Information har 
flera samarbeten inom digitala informations-
lösningar initierats, och ett treårigt avtal 
förlängts under tredje kvartalet med en av de 
största kunderna i affärsområdet.
• Inom affärsområdet Engineering Services har 
flera nya affärer vunnits under året inom områ-
det uppkopplade produkter. Under fjärde kvar-
talet inleddes ett samarbete med Volvo Bil om 
automatiserad logistikkedja.
• I december inledde affärsområdet Engineering 
Services ett nytt samarbete med energikoncer-
nen Fortum avseende ombyggnation av vatten-
kraftstationer vid Kallsjön. Arbetet väntas 
sträcka sig över två år och omsätta cirka 20 
miljoner kronor. 
• I december inledde Semcon ett nytta samarbete 
med Kuka Nordic inom området smarta fabriker. 
Som systemleverantör kommer man tillsammans 
med Kuka att arbeta för att utveckla erbjudan-
det inom Industri 4.0 på den nordiska markna-
den. 

Förändringar av rörelsens intäkter

okt-dec jan-dec

2017 2017

Förvärv - % - %

Valutakurseffekter - % - %

Organisk tillväxt 1,5 % 0,4 %

Totalt 1,5 % 0,4 %



Semcon bokslutskommuniké 2017
3

Moderbolaget 
Rörelsens intäkter i moderbolaget uppgick till 
22 Mkr (26) och avser ersättningar för koncer-
ninterna tjänster. Resultatet före skatt  
uppgick till 91 Mkr (14).

Medarbetare
Antal medarbetare den 31 december var 2 076  
(2 044) och antal medarbetare i tjänst var  
1 980 (1 956). Inom respektive affärsområde var 
antalet medarbetare följande: Engineering 
Services 1 447 (1 453) och Product Information 
629 (591). 

Ägarstruktur
Den 31 december ägde JCE Group 25,9 % (25,9) av 
aktierna i Semcon, Nordea Investment Funds 
7,9 % (7,2), Ålandsbanken 5,0 % (5,1), DnB Carl-
son Fonder 3,6 % (3,3) och BNYM RE Regents 3,5 % 
(3,4). Det utländska ägandet uppgick till 
33,1 % (29,9) och antalet aktieägare till 4 440 
(4 478). Antal stamaktier vid årets slut upp-
gick till 18 112 534 (18 112 534), alla med ett 
kvotvärde på 1 kr och med lika rösträtt. Sem-
cons innehav av egna aktier uppgick per den 
31 december till 281 719 (242 718). Semcon är 
noterat på listan för mindre bolag vid Nasdaq 
Stockholm under beteckningen SEMC. Samman-
ställning över de största ägarna och kursut-
veckling finns på www.semcon.se.

Återköp av egna aktier 
Styrelsen fattade den 6 december 2017 beslut 
om återköp av högst 200 000 stamaktier med stöd 
av bemyndigandet från årsstämman 2017. Syftet 
med styrelsens beslut är att förbättra bola-
gets kapitalstruktur. Förvärv får ske vid ett 
eller flera tillfällen under perioden från och 
med den 11 december 2017 fram till årsstämman 
2018. Fram till den 31 december hade 40 044 
antal aktier återköpts.

Incitamentsprogram
Vid årsstämman den 26 april 2017 beslutades 
att inrätta ett långsiktigt prestationsinrik-
tat aktiesparprogram för cirka 40 ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner i Semcon-
koncernen. Programmet löper över fyra år med 
start i juli 2017 och omfattar högst 200 000 
aktier. Det befintliga innehavet av egna stam-
aktier som Semcon innehar bedöms kunna täcka 
fullgörandet av förpliktelser i Prestationsre-
laterade Aktiesparprogram 2015 och 2017.

Förvärv och avyttringar av verksamheter 
Semcons ingenjörsverksamhet i Tyskland, som 
utgjorde affärsområdet Engineering Services 
Germany, avyttrades den 28 februari. För mer 
information, se not 1.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- 
och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmäs-
siga risker i form av hög exponering mot en 
enskild bransch eller en enskild kund. En eko-
nomisk konjunkturnedgång och störningar på 
världens finansmarknader kan ha en negativ 
effekt på efterfrågan av koncernens tjänster. 
Generellt innebär förvärv och avyttring av 
verksamheter en ökad risk. Till detta kommer 
finansiella risker som i huvudsak är valuta-
risker. I Semcons årsredovisning för 2016, 
sidorna 38-40 och 57-58, finns en utförlig 
beskrivning av koncernens och moderbolagets 
riskexponering och riskhantering.

Redovisningsprinciper
Semcon följer de av EU antagna IFRS-standar-
derna och tolkningar av dessa (IFRIC). Från och 
med tredje kvartalet 2016 följer Semcon även 
riktlinjerna utgivna av ESMA (European Securi-
ties and Markets Authority) angående alterna-
tiva nyckeltal (Alternative Performance Measu-
res). Denna bokslutskommuniké har upprättats 
enligt IAS 34. 
För 2017 har ett antal nya standarder och IFRIC 
uttalanden antagits från och med 1 januari 
2017. Ingen av dessa har haft någon påverkan på 
koncernens räkenskaper under året. I övrigt 
har samma redovisningsprinciper och beräk-
ningsmetoder använts i bokslutskommunikén som 
i den senaste årsredovisningen. 
De nya standarderna IFRS 9 Finansiella instru-
ment och IFRS 15 Intäkter från avtal med kun-
der, som träder i kraft från och med 1 januari 
2018, kommer inte få några väsentliga effekter 
på de finansiella rapporterna. 

Händelser efter årets utgång 
Daniel Rundgren har utsetts till ny affärsom-
rådeschef för Engineering Services. Daniel 
kommer senast från IT-bolaget EVRY och till-
träder sin position som affärsområdeschef 
senast i augusti. Inga andra händelser av 
väsentlig karaktär har skett efter årets 
utgång.
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Valberedning  
Vid Semcons årsstämma 2017 beslutades att 
styrelsens ordförande ska sammankalla en 
valberedning, bestående av en representant för 
var och en av de tre röstmässigt största 
aktieägarna i bolaget enligt aktieboken den 31 
augusti 2017. Till valberedningen fram till 
nästa årsstämma har utsetts: Ulf Gillberg, 
ordförande i valberedningen, JCE Group 
Aktiebolag, Mats Andersson, Nordea Investment 
Funds, Claes Murander, Lannebo Fonder samt Tore 
Bertilsson, styrelseordförande Semcon AB 
(adjungerad ledamot).

Årsstämma
Årsstämma för Semcon kommer att äga rum 
onsdagen den 25 april kl. 15:00 på Semcons 
huvudkontor i Göteborg. Avstämningsdatum är 
onsdagen den 19 april. Delårsrapport för 
januari-mars 2017 publiceras onsdagen den 25 
april.

Aktieutdelning
Enligt Semcons finansiella mål ska utdelningen 
till aktieägarna långsiktigt utgöra minst en 
tredjedel av resultatet efter skatt. Styrelsen 
föreslår en ordinarie utdelning om 2,50 kr 
(2,25) per aktie, vilket utgör 62,5 % (60) av 
vinst per aktie för den kvarvarande 
verksamheten. Därutöver föreslår styrelsen, 
med anledning av den starka finansiella 
ställningen, en extra utdelning om 1,00 kr (-) 
per aktie. Den sammantagna föreslagna 
utdelningen om 3,50 kr (2,25) per aktie 
motsvarar 62,5 Mkr (40,8). Avstämningsdag 

föreslås till fredagen den 27 april. 

Årsredovisning 
Semcons årsredovisning 2017 beräknas vara 
tillgänglig på Semcons hemsida i mitten av 
mars och skickas i slutet av mars till 
aktieägare som meddelat att de vill ha tryckt 
information. Årsredovisningen kommer även att 
finnas på Semcons hemsida: semcon.se samt på 
Semcons huvudkontor, Lindholmsallén 2, 
Göteborg. Den kan även beställas via telefon 
031- 721 00 00 eller info@semcon.se.

Intäkter per marknad
Jan–dec, 2017

Sverige, 76 % (76)

Storbritannien, 9 % (12)  

Norge, 5 % (4)

Brasilien, 5 % (4)

Övriga, 5 % (4)

Intäkter per bransch
Jan–dec, 2017

Fordon, 47 % (51) 

Life Science, 7 % (7)

Industri, 28 % (24)

Övriga, 4 % (3)

Energi, 7 % (8)

Telekom, 7 % (7)
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AFFÄRSOMRÅDEN

Kort om affärsområdet 

Affärsområdets cirka 1 450 medarbetare erbjuder tjänster inom bland annat produktutveckling, anläggningsteknik och produk-

tionsutveckling. Erbjudandet är inriktat på behovs- och konceptstudier, design, beräkning, konstruktion, inbyggda system, test, 

simulering, kvalitet, projektledning samt produktions- och processutveckling och expertis inom lean produktion. Engineering 

Services har kontor i Sverige, Norge, Storbritannien, Indien och Brasilien. Verksamheten är i huvudsak fokuserad mot fordons-, 

industri-, energi- och life science-branscherna. Bland kunderna kan nämnas ABB, AB Volvo, Alstom, Aston Martin, AstraZeneca, 

Autoliv, Bombardier, CEVT, Geely, Fortum, General Electric, Getinge, Husqvarna, Jaguar Land Rover, MAN, McLaren, Metso, Rolls-

Royce Marine, Saab, Scania, Siemens, Vattenfall och Volvo Cars.

Affärsområdets intäkter uppgick till 1 314 Mkr 
(1 307) och den organiska tillväxten till 0 %. 
Kompetensbristen inom produktutveckling, på 
framförallt den svenska marknaden, har haft en 
tillväxthämmande effekt. Försäljningen till 
bland annat fordonsbranschen har varit fort-
satt god, medan efterfrågan från framför allt 
energikunderna varit på en lägre nivå. Flera 
nya affärer har vunnits under året inom områ-
det uppkopplade produkter och smarta fabriker. 
Rörelseresultatet förbättrades till 70 Mkr 

(66), vilket gav en rörelsemarginal på 5,4 % 
(5,0). Verksamheterna i framförallt Norge och 
Brasilien redovisar resultatförbättringar. 
Affärsområdet fortsätter arbetet med att 
utvecklas mot mer värdebaserade erbjudanden 
och internationella leveranser. Den strate-
giska förflyttningen tillsammans med en för-
bättrad produktivitet gör att tillväxten och 
lönsamheten förväntas öka framöver.

Andel av koncernens försäljning
Jan–dec, 2017

74 %
(73)

Engineering Services 

Product Information

Affärsområdets intäkter uppgick till 453 Mkr 
(490) och den organiska tillväxten till -7 %. 
Nya affärer, till bland annat telekomsektorn, 
har inte fullt ut kunnat kompensera den redu-
cerade omfattningen av partnerskapet med 
Jaguar Land Rover i Storbritannien. Flera 
avtal har förlängts under året, däribland ett 
treårigt avtal med en av de största kunderna i 
affärsområdet. Rörelseresultatet uppgick till 
41 Mkr (49), vilket gav en rörelsemarginal på 
9,0 % (10,0). Föregående år ingick positiva 

engångsposter om 7 Mkr i affärsområdets resul-
tat, varav 5 Mkr under första kvartalet och 2 
Mkr under andra kvartalet. Affärsområdets 
strategi är bland annat inriktad mot en hög 
andel Managed Serviceaffärer samt ett högt 
resursutnyttjande genom leveranser involve-
rande nätverkande team från flera länder. För-
sta kvartalet 2018 förväntas bli svagare än 
första kvartalet 2017 då produktionsvolymerna 
var på en relativt hög nivå. 

Andel av koncernens försäljning
Jan–dec, 2017   

26 %
(27)

Kort om affärsområdet

Affärsområdets drygt 600 medarbetare erbjuder kompletta informationslösningar med primärt fokus på kundernas eftermarknadsaf-

fär. Affärsområdets erbjudande stödjer produkter och system genom hela produktlivscykeln; från marknadsföring och försäljning 

till installation, underhåll, diagnos, reparation samt utbildning av servicetekniker. Affärsområdet har kontor i Sverige, Stor-

britannien, Ungern, Tyskland, Kina och Norge. Kunderna återfinns framförallt inom fordonsindustri, telekom & IT, verkstadsindu-

stri, medicinteknik samt energisektorn. Som exempel kan nämnas ABB, AB Volvo, Baxter, Bombardier, CEVT/Lynk & Co, ESAB, Jaguar 

Land Rover, Saab, Siemens, London Electric Vehicle Company, UniCarriers och Volvo Cars.

okt–dec jan–dec

2017 2016 2017 2016

Rörelsens intäkter, Mkr 357,6 357,5 1 313,6 1 306,7

Rörelseresultat, Mkr 32,1 29,8 70,4 65,6

Rörelsemarginal, % 9,0 8,3 5,4 5,0

Antal medarbetare 1 447 1 453 1 447 1 453

okt–dec jan–dec

2017 2016 2017 2016

Rörelsens intäkter, Mkr 115,9 121,1 453,4 489,8

Rörelseresultat, Mkr 8,7 12,5 40,8 49,2

Rörelsemarginal, % 7,5 10,3 9,0 10,0

Antal medarbetare 629 591 629 591
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Göteborg den 8 februari 2018

 
SEMCON AB (PUBL)

Org.nr. 556539-9549

                  Markus Granlund    
                                Vd och koncernchef   

 

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att offentliggöra enligt  

EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 12.30 CET.
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Koncernens

RÄKENSKAPER, SAMMANDRAG

Resultaträkningar

    okt–dec                jan–dec

Mkr 2017 2016 2017 2016

Kvarvarande verksamheter 

Rörelsens intäkter 473,3 466,5 1 762,4 1 755,9

Inköp av varor och tjänster -89,0 -77,1 -335,7 -349,8

Rörelsens övriga externa kostnader -39,6 -44,7 -149,6 -153,3

Personalkostnader -305,4 -309,7 -1 170,9 -1 146,0

Rörelseresultat före avskrivningar 39,3 35,0 106,2 106,8

Avskrivningar på materiella tillgångar -1,9 -2,1 -7,9 -8,4

Avskrivningar på övriga immateriella tillgångar -0,8 -0,9 -3,1 -3,3

Rörelseresultat 36,6 32,0 95,2 95,1

Finansnetto 0,1 1,2 -0,6 -0,2

Resultat före skatt 36,7 33,2 94,6 94,9

Skatt -8,6 -12,1 -22,2 -26,9

Resultat från kvarvarande verksamheter efter skatt 28,1 21,1 72,4 68,0

Resultat från avvecklad verksamhet (not 1)  

Periodens resultat 

-

28,1

-124,6

-103,5

0,1

72,5

-116,3

-48,3

Resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 28,1 -103,5 72,5 -48,3

Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Summa resultat efter skatt 28,1 -103,5 72,5 -48,3

Resultat per aktie, kr 1,57 -5,79 4,06 -2,70

- varav kvarvarande verksamheter 1,57 1,18 4,05 3,81

Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,55 -5,71 4,00 -2,67

- varav kvarvarande verksamheter 1,55 1,16 4,00 3,75

Antal arbetsdagar 63 64 250 252
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Rapporter över övrigt totalresultat

      okt–dec  jan–dec

Mkr 2017 2016 2017 2016

Periodens resultat 28,1 -103,5 72,5 -48,3

Poster som ej kan komma att omklassificeras till resultatet 

Aktuariella vinster och förluster - -10,0 - -10,0

Skatt - 2,9 - 2,9

Summa - -7,1 - -7,1

Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet 

Periodens omräkningsdifferenser 1,9 -0,1 -3,5 14,8

Säkring av nettoinvesteringar - 2,4 - -15,9

Kassaflödessäkringar - -0,1 - -

Skatt hänförlig till säkringseffekter av  
nettoinvesteringar och kassaflödessäkringar - -0,5 - 3,5

Summa 1,9 1,7 -3,5 2,4

Summa övrigt totalresultat 1,9 -5,4 -3,5 -4,7

Summa totalresultat för perioden 30,0 -108,9 69,0 -53,0

Totalresultat hänförligt till: 

Moderföretagets aktieägare 30,0 -108,9 69,0 -53,0

Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Summa totalresultat 30,0 -108,9 69,0 -53,0

Summa totalresultat för året hänförligt till moderbolagets  
aktieägare har uppkommit från: 

okt-dec     jan–dec

Mkr 2017 2016 2017 2016

Kvarvarande verksamheter 30,0 21,4 68,9 68,4

Avvecklad verksamhet - -130,3 0,1 -121,4

Summa totalresultat 30,0 -108,9 69,0 -53,0
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Balansräkningar
                        

31 dec

Mkr 2017 2016

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar, goodwill 274,7 274,7

Övriga immateriella anläggningstillgångar 13,1 14,7

Materiella anläggningstillgångar 31,1 33,0

Uppskjuten skattefordran 3,2 4,2

Kundfordringar 337,0 278,9

Upparbetad ej fakturerad intäkt 140,3 133,7

Övriga omsättningstillgångar 29,8 30,4

Likvida medel 80,9 39,9

Tillgångar som innehas för försäljning (not 1) - 379,9

Summa tillgångar 910,1 1 189,4

Eget kapital och skulder

Eget kapital 556,6 529,4

Pensionsförpliktelser 3,0 3,5

Uppskjuten skatteskuld 44,9 36,8

Räntebärande kortfristiga skulder - 131,3

Leverantörsskulder 51,6 45,8

Fakturerad ej upparbetad intäkt 20,5 11,9

Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder 233,5 250,7

Skulder som innehas för försäljning (not 1) - 180,0

Summa eget kapital och skulder 910,1 1 189,4

Förändringar i eget kapital

31 dec

Mkr 2017 2016

Eget kapital vid årets ingång 529,4 604,5

Summa totalresultat för året  69,0 -53,0

Förvärv av egna aktier -1,9 -

Aktierelaterad ersättning 0,3 0,2

Utdelning till aktieägarna -40,2 -22,3

Eget kapital vid årets slut 556,6 529,4

Sysselsatt kapital 

31 dec

Mkr 2017 2016

Summa tillgångar 910,1 1 189,4

Uppskjuten skatteskuld -44,9 -36,8

Leverantörsskulder -51,6 -45,8

Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder -254,0 -442,6

Summa sysselsatt kapital 559,6 664,2

Genomsnittligt sysselsatt kapital 611,9 736,6
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Kassaflödesanalyser* 

       okt–dec  jan–dec

Mkr 2017 2016 2017 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital 36,4 32,5 99,4 116,3

Förändring av rörelsekapital -40,5 -7,0 -61,9 -82,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,1 25,5 37,5 33,4

Investeringar -2,3 -3,8 -9,4 -34,0

Förvärv och avyttring av dotterföretag/intresseföretag - - 161,7 -

Försäljning av anläggningstillgångar - 0,1 - 0,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,3 -3,7 152,3 -33,6

Förändring av räntebärande skulder 0,2 8,3 -153,7 -18,5

Förvärv av egna aktier -1,9 - -1,9 -

Utdelning till aktieägarna - - -40,2 -22,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,7 8,3 -195,8 -40,8

Periodens kassaflöde -8,1 30,1 -6,0 -41,0

Likvida medel vid periodens början 87,8 55,7 87,8 126,1

Omräkningsdifferenser 1,2 2,0 -0,9 2,7

Likvida medel vid periodens slut 80,9 87,8 80,9 87,8

Förändring av nettokassa/nettolåneskuld (-) 

       okt–dec jan–dec 

Mkr 2017 2016 2017 2016

Ingående balans 84,4 -133,4 -126,7 -78,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,1 25,5 37,5 33,4

Investeringar -2,3 -3,7 -9,4 -33,6

Förvärv och avyttringar av dotterbolag - - 216,6 -

Utdelning - - -40,2 -22,3

Förvärv av egna aktier -1,9 - -1,9 -

Övrigt 1,8 -15,1 2,0 -25,8

Utgående balans 77,9 -126,7 77,9 -126,7

Nettokassa/nettolåneskuld (-)  

 31 dec

Mkr 2017 2016

Likvida medel 80,9 87,8

Pensionsförpliktelser -3,0 -83,2

Räntebärande skulder - -131,3

Summa nettokassa/nettolåneskuld 77,9 -126,7

* Inklusive avvecklad verksamhet. Kassaflöde från avvecklad verksamhet, se not 1. 
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Definitioner

Avkastning på eget kapital 
Periodens resultat efter skatt  
dividerat med genomsnittligt eget 
kapital. 

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt plus finansiella 
kostnader dividerat med genomsnitt-
ligt sysselsatt kapital. 

Eget kapital per aktie före utspädning
Eget kapital dividerat med antal 
aktier vid periodens slut, exklusive 
aktier som innehas som egna aktier av 
moderbolaget.

Eget kapital per aktie efter  
utspädning
Eget kapital dividerat med antal 
aktier vid periodens slut justerat för 
utspädningseffekten av potentiella 
aktier.

Kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde från den löpande 
verksamheten dividerat med vägt genom-
snitt av antalet utestående aktier 
under perioden justerat för utspäd-
ningseffekten av potentiella aktier.

jan–dec

2017 2016

Tillväxt i försäljning (%) 0,4 6,0

Organisk tillväxt i försäljning (%) 0,4 4,8

Rörelsemarginal före avskrivningar (%) 6,0 6,1

Rörelsemarginal (%) 5,4 5,4

Vinstmarginal (%) 5,4 5,4

Avkastning på eget kapital (%)  13,4 12,0

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 14,1 13,2

Soliditet (%) 61,2 44,5

Skuldsättningsgrad (ggr) - 0,2

Antal medarbetare vid periodens slut 2 076 2 044

jan–dec

2017 2016

Resultat per aktie före utspädning (kr) 4,05 3,81

Resultat per aktie efter utspädning (kr) 4,00 3,75

Eget kapital per aktie före utspädning (kr) 31,22 29,63

Eget kapital per aktie efter utspädning (kr) 30,73 29,23

Aktiekurs/eget kapital per aktie (ggr) 1,55 1,57

Kassaflöde per aktie (kr) 2,07 1,84

Utdelnining (kr) 3,50* 2,25

P/E-tal 12 12

P/S-tal 0,50 0,50

Aktiekurs vid årets slut (kr) 47,70 46,00

Börsvärde vid årets slut (Mkr) 864 833

Antal aktier vid årets slut. Kvotvärde 1 kr (tusen) 18 113 18 113

Antal egna aktier vid periodens slut (tusen) 282 243

Genomsnittligt antal aktier (tusen) 18 113 18 113

Nettokassa/nettolåneskuld
Likvida medel samt räntebärande  
fordringar med avdrag för räntebärande 
avsättningar och skulder. 

Organisk tillväxt 
Intäktsökning jämfört med föregående 
år justerat för valutakurseffekter, 
förvärv och avyttringar.

Resultat per aktie före utspädning
Resultat efter skatt hänförlig till 
moderbolagets ägare dividerat med 
genomsnittligt antal utestående stam-
aktier exklusive aktier som innehas 
som egna aktier av moderbolaget. 

Resultat per aktie efter utspädning
Resultat efter skatt hänförlig till 
moderbolagets ägare dividerat med 
genomsnittligt antal utestående 
aktier justerat för utspädnings- 
effekten av potentiella aktier.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av rörelsens 
intäkter.  

Rörelsemarginal före avskrivningar
Rörelseresultat före avskrivningar  
i procent av rörelsens intäkter. 

Skuldsättningsgrad
Nettolåneskuld dividerat med eget  
kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balans- 
omslutningen.

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minus ej  
räntebärande avsättningar och skulder. 

Vinstmarginal
Resultat före skatt i procent av  
rörelsens intäkter.

Nyckeltal

Nyckeltal för aktien

* Styrelsens förslag
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Kvartalsuppgifter per affärsområde

  2015               2016                    2017

Kv 1 Kv 2 Kv 3   Kv 4 2015 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2016 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2017

Rörelsens intäkter (Mkr)

Engineering Services  311,1 307,5 247,5 307,5 1 173,6 319,5 350,6 279,1 357,5 1 306,7 359,3 328,3 268,4 357,6 1 313,6

Product Information 134,7 124,1 128,5 116,4 503,7 126,4 132,4 109,9 121,1 489,8 124,3 114,8 98,4 115,9 453,4

Koncerngemensamt/

elimineringar -13,2 -14,6 1,5 5,6 -20,7 -12,3 -9,9 -6,3 -12,1 -40,6 -8,7 3,7 0,6 -0,2 -4,6

Summa 432,6 417,0 377,5 429,5 1 656,6 433,6 473,1 382,7 466,5 1 755,9 474,9 446,8 367,4 473,3 1 762,4

Rörelseresultat (Mkr)

Engineering Services 15,8 5,2 5,1 10,9 37,0 7,2 18,4 10,2 29,8 65,6 27,3 7,1 3,9 32,1 70,4

Product Information 12,6 6,7 3,0 6,1 28,4 12,9 15,1 8,7 12,5 49,2 17,6 8,1 6,4 8,7 40,8

Koncerngemensamt/

elimineringar 1,1 -0,2 -0,4 -7,7 -7,2 0,3 -7,0 -2,7 -10,3 -19,7 -4,6 -5,6 -1,6 -4,2 -16,0

Summa 29,5 11,7 7,7 9,3 58,2 20,4 26,5 16,2 32,0 95,1 40,3 9,6 8,7 36,6 95,2

Rörelsemarginal (%)

Engineering Services 5,1 1,7 2,1 3,5 3,2 2,3 5,2 3,7 8,3 5,0 7,6 2,2 1,5 9,0 5,4

Product Information 9,4 5,4 2,3 5,2 5,6 10,2 11,4 7,9 10,3 10,0 14,2 7,1 6,5 7,5 9,0

Summa 6,8 2,8 2,0 2,2 3,5 4,7 5,6 4,2 6,9 5,4 8,5 2,1 2,4 7,7 5,4

Antal medarbetare

Engineering Services 1 361 1 334 1 356 1 450 1 450 1 433 1 434 1 455 1 453 1 453 1 465 1 458 1 451 1 447 1 447

Product Information 562 555 528 529 529 554 589 581 591 591 612 619 631 629 629

Summa 1 923 1 889 1 884 1 979 1 979 1 987 2 023 2 036 2 044 2 044 2 077 2 077 2 082 2 076 2 076

Antal arbetsdagar 62 59 66 63 250 61 61 66 64 252 64 58 65 63 250
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okt–dec jan–dec

Mkr 2017 2016 2017 2016

Rörelsens intäkter 5,6 7,5 21,9 26,3

Rörelsens övriga externa kostnader -6,0 -9,8 -26,1 -32,0

Personalkostnader -8,3 -10,0 -29,5 -30,2

Rörelseresultat -8,7 -12,3 -33,7 -35,9

Finansnetto* -24,1 1,0 104,2 -13,2

Resultat efter finansnetto -32,8 -11,3 70,5 -49,1

Bokslutsdispositioner** 20,1 63,1 20,1 63,1

Resultat före skatt -12,7 51,8 90,6 14,0

Skatt -4,3 -12,5 -0,2 -3,6

Periodens resultat -17,0 39,3 90,4 10,4

*  Varav kursdifferenser 4,6 0,6 7,3 -14,9

   Varav utdelning - - 122,0 -

** Varav lämnade koncernbidrag -8,3 -1,4 -8,3 -1,4

     Varav erhållna koncernbidrag 28,4 69,7 28,4 69,7

okt–dec jan–dec

Mkr 2017 2016 2017 2016

Periodens resultat -17,0 39,3 90,4 10,4

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat -17,0 39,3 90,4 10,4

Rapporter över totalresultat

Resultaträkningar 

31 dec

Mkr 2017 2016

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 461,4 469,7

Omsättningstillgångar 88,0 130,7

Kassa och bank 42,3 -

Summa tillgångar 591,7 600,4

Eget kapital och skulder

Eget kapital 351,8 303,5

Obeskattade reserver 12,3 12,3

Räntebärande kortfristiga skulder - 130,5

Icke räntebärande kortfristiga skulder 227,6 154,1

Summa eget kapital och skulder 591,7 600,4

Balansräkningar

Moderbolagets

RÄKENSKAPER, SAMMANDRAG
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Not 1

AVVECKLAD VERKSAMHET

Ingenjörsverksamheten i Tyskland avyttrades den 28 februari 2017 till Valmet Automotive. Verksamheten  

redovisas i denna rapport som avvecklad verksamhet. Finansiell information avseende den avyttrade  

verksamheten för perioden fram till avyttringstidpunkten återfinns nedan. 

Analys av kassaflöden  
    okt–dec             jan-dec

Mkr 2017 2016 2017 2016

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten -3,6 28,9 0,3 -15,2

Investeringar - -2,6 -1,2 -9,9

Analys av resultat 
           okt–dec jan–dec  

Mkr 2017 2016 2017 2016

Intäkter - 195,4 111,1 863,2

Kostnader - -191,1 -125,8 -837,2

Rörelseresultat före avskrivningar - 4,3 -14,7 26,0

Avskrivningar - -2,8 -1,6 -11,0

Nedskrivningar - -66,0 - -66,0

Rörelseresultat - -64,5 -16,3 -51,0

Finansnetto - -1,9 -0,2 -3,5

Resultat före skatt - -66,4 -16,5 -54,5

Skatt - -58,2 -0,4 -61,8

Resultat från avvecklad verksamhet efter skatt - -124,6 -16,9 -116,3

Resultat vid försäljning av verksamheten efter skatt (se nedan) - - 17,0 -

Resultat från avvecklad verksamhet - -124,6 0,1 -116,3

Tillgångar och skulder som innehas för försäljning 

         31 dec       

Mkr 2017 2016

Tillgångar som innehas för försäljning 

Immateriella anläggningstillgångar, goodwill - 134,9

Övriga immateriella anläggningstillgångar - 0,5

Materiella anläggningstillgångar  - 34,6

Kundfordringar - 135,2

Övriga omsättningstillgångar - 26,8

Likvida medel - 47,9

Summa tillgångar som innehas för försäljning - 379,9

Skulder som innehas för försäljning 

Pensionsförpliktelser - 79,7

Leverantörsskulder - 16,7

Fakturerad ej upparbetad intäkt - 8,0

Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder - 75,6

Summa skulder som innehas för försäljning - 180,0

Uppgifter om försäljning av verksamheten  
     okt–dec          jan-dec

Mkr 2017 2016 2017 2016

Erhållen köpeskilling efter avdrag av försäljningskostnader - - 161,2 -

Redovisat värde för sålda nettotillgångar - - -146,4 -

Resultat före skatt och valutaomräkningsdifferenser - - 14,7 -

Valutaomräkningsdifferenser - - 2,3 -

Skatt - - - -

Resultat vid försäljning efter skatt - - 17,0 -
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Semcon AB (publ)  
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Tfn: 031-721 00 00
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Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och 
beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom 
den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor.  
Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi, life science och 
telekom. Med över 2 000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produkt-
utvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon  
grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte 
koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.se . 

KALENDARIUM

Delårsrapport januari-mars 2018 25 april 2018
Årsstämma 2018 25 april 2018
Delårsrapport januari-juni 2018   17 juli 2018
Delårsrapport januari-september 2018 25 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018 7 februari 2019

KONTAKTUPPGIFTER


