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DELÅRSRAPPORT 
JANUARI-MARS 2018
Första kvartalet 
• Rörelsens intäkter uppgick till 468 Mkr (475) och den organiska tillväxten blev -1 procent 

• Rörelseresultatet uppgick till 40 Mkr (40), vilket gav en rörelsemarginal på 8,5 procent (8,5) 

• Resultat efter skatt uppgick till 30 Mkr (30) 

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,68 kr (1,67) 

• Soliditeten uppgick till 61 procent (56)

Kommentar från koncernchef Markus Granlund: 
Det är ett fantastiskt engagemang och driv på Semcon. Passionen att med teknik skapa utmärkta 

användarupplevelser genomsyrar företaget. Genom vårt fokus på marginalförstärkande åtgärder inom 
affärsutveckling, produktivitet och kostnadseffektivitet, redovisar vi ett starkt resultat för det 
första kvartalet. Trots en negativ kalendereffekt är rörelseresultatet på samma nivå som föregående 
år. Samtidigt har arbetet med vårt varumärke och vår kultur stärkt Semcons position som en attraktiv 
arbetsgivare. 

För affärsområdet Engineering Services når vi högsta lönsamhet någonsin och passerar för första 
gången en rörelsemarginal på 10 procent. Efterfrågan på affärsområdets erbjudanden inom produktut-
veckling och produktionsoptimering är god. Vi har även fått förtroendet från ett flertal nya kunder 
som valt att teckna ramavtal med Semcon under kvartalet. Detta skapar bra förutsättningar framåt. 

Resultatet för affärsområdet Product Information är, som tidigare aviserats, på en lägre nivå i 
första kvartalet jämfört med föregående år. Lägre volymer i pågående kunduppdrag har påverkat resul-
tatet negativt. Nya samarbeten har inte fullt ut kompenserat för volymminskningen, men vi förväntar 
oss en successiv resultatförbättring genom ökade intäkter under andra halvåret 2018. Intresset för 
digitaliserad produktinformation tillsammans med erbjudanden som moderniserar våra kunders efter-
marknadserbjudande är stort. Det strategiska förvärvet av tyska Haas-Publikationen i april stärker 
Semcons position inom produktinformation på den tyska marknaden. Det ger också Semcon en spetskom-
petens inom järnvägsindustrin som leder till intäktssynergier på ett flertal marknader. Förvärvet 
förväntas ge positiv effekt på såväl rörelsemarginal som vinst per aktie 2018.

Det pågår många projekt där vi hjälper våra kunder att digitalisera sitt erbjudande med smart tek-
nik. Ett exempel är demonstrationen av världens första autonoma snöplogar för flygplatser, vilket 
har genererat stort intresse och uppmärksamhet globalt. Med hjälp av teknik utvecklad av Semcon kan 
snöröjningen effektiviseras, lönsamheten för flygplatsoperatörer öka och förseningarna minska. Vårt 
framgångsrika designteam har återigen uppmärksammats genom att vinna två internationella priser 
för sitt arbete med pakethållarsystem och 3D-skrivare för mänsklig vävnad. 

Arbetet med marginalförstärkande åtgärder fortsätter i hela koncernen. Likaså vårt kontinuerliga 
fokus på våra engagerade medarbetare som skapar fantastiska användarupplevelser av teknik – varje 
dag. Trots att de två kommande kvartalen är säsongsmässigt svagare ser vi positivt på resultatut-
veckling för resterande delen av året. 



Semcon delårsrapport januari-mars 2018
2

Intäkter och resultat
Rörelsens intäkter uppgick till 468 Mkr (475) 
och den organiska tillväxten till -1 %. Kvarta-
let innehöll en färre arbetsdag jämfört med 
föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 
40 Mkr (40), vilket gav en rörelsemarginal på 
8,5 % (8,5). Kalendereffekten har påverkat 
resultatet negativt med cirka 6 Mkr jämfört 
med föregående år. Engineering Services redo-
visar, trots kalendereffekten, en resultatför-
bättring till följ av bland annat en ökad 
efterfrågan. Product Information redovisar 
ett sämre resultat på grund av lägre volymer i 
pågående kunduppdrag.
Finansnettot uppgick till - Mkr (-) vilket gav 
ett resultat före skatt på 40 Mkr (40). Kvarta-
lets skattekostnad uppgick till -10 Mkr (-10). 
Resultat efter skatt uppgick till 30 Mkr (30) 
och resultat per aktie efter utspädning blev 
1,68 kr (1,67). 

Finansiell ställning 
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksam-
heten uppgick till 68 Mkr (49). Investeringar i 
hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och 
utrustning uppgick till 2 Mkr (4). Koncernens 
likvida medel uppgick till 140 Mkr (173). Där-
utöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften 
om 384 Mkr (342) per den 31 mars. Det egna kapi-
talet uppgick till 583 Mkr (560) och solidite-
ten till 61 % (56). Koncernens nettokassa upp-
gick till 137 Mkr (142). 

Medarbetare
Antal medarbetare den 31 mars var 2 042  
(2 077) och antal medarbetare i tjänst var  
1 953 (1 978). Inom respektive affärsområde var 
antalet medarbetare följande: Engineering 
Services 1 405 (1 465) och Product Information 
637 (612). 

Viktiga händelser under perioden
• Daniel Rundgren har utsetts till ny affärs-
områdeschef för Engineering Services. Daniel 
kommer senast från IT-bolaget EVRY och till-
träder sin position som affärsområdeschef i 
mitten av maj.
• Semcon vinner i januari pris för Årets varu-
märkesresa i Sverige.
• Inom affärsområdet Product Information har 
ett avtal avseende ägarinformation förlängts 
för 19:e året i rad med en av de största kun-
derna i affärsområdet.
• Inom Engineering Services har flera nya kun-
der tecknat ramavtal under första kvartalet.
• Semcon utses till årets raket bland Sveriges 
mest attraktiva arbetsgivare. Det är Universum 
som har genomfört undersökningen bland ingen-
jörsstudenter.

Ägarstruktur
Den 31 mars ägde JCE Group 25,8 % (25,8) av 
aktierna i Semcon, Nordea Investment Funds 
9,4 % (8,2), Avanza Pension 4,2 % (2,8), DnB 
Carlson Fonder 3,6 % (3,3) och BNYM RE Regents 
3,4 % (3,4). Det utländska ägandet uppgick till 
31,2 % (34,3) och antalet aktieägare till 4 987 
(4 702). 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 mars till 440 365 (242 718). Semcon är note-
rat på listan för mindre bolag vid Nasdaq 
Stockholm under beteckningen SEMC. Samman-
ställning över de största ägarna och kursut-
veckling finns på www.semcon.com.

Moderbolaget 
Rörelsens intäkter i moderbolaget uppgick till 
5 Mkr (6) och avser ersättningar för koncernin-
terna tjänster. Resultatet före skatt  
uppgick till -6 Mkr (-5).

Förändringar av rörelsens intäkter

jan-mars jan-dec

2018 2017

Förvärv - % - %

Valutakurseffekter -0,4 % - %

Organisk tillväxt -1,0 % 0,4 %

Totalt -1,4 % 0,4 %

Antal arbetsdagar i Sverige

2016 2017 2018 2019

Kvartal 1 61 64 63 63

Kvartal 2 61 58 59 58

Kvartal 3 66 65 65 66

Kvartal 4 64 63 62 62

Totalt 252 250 249 249

Varje arbetsdag motsvarar cirka 7 miljoner 
kronor i intäkter och påverkar rörelseresul-
tatet med cirka 6 miljoner kronor.
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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 var att förbättra bola-
gets kapitalstruktur. Fram till den 31 mars 
hade 200 000 antal aktier återköpts, varav  
159 956 under 2018. 

Förvärv och avyttringar av verksamheter
Inga förvärv eller avyttringar har genomförts 
under perioden. 

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 ekonomisk 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 2017, 
sidorna 38-39 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). Denna 
delårsrapport har upprättats enligt IAS 34. De 
nya standarderna som trätt i kraft från och 
med 1 januari 2018, däribland IFRS 9 Finan-
siella instrument och IFRS 15 Intäkter från 
avtal med kunder, har inte haft någon väsent-
lig påverkan på koncernens räkenskaper under 
året. 
I övrigt har samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder använts i delårsrapporten 
som i den senaste årsredovisningen.

Händelser efter periodens utgång 
Semcon förvärvar i april det tyska produktin-
formationsföretaget Haas-Publikationen GmbH. 
Företaget har närmare 50 anställda och omsätt-
ningen för 2017 uppgick till cirka 50 miljoner 
kronor. Förvärvet förväntas få en positiv 
effekt på såväl rörelsemarginal som vinst per 
aktie. 
Inga andra händelser av väsentlig karaktär har 
skett efter periodens utgång.

Intäkter per marknad
Jan–mars, 2018

Sverige, 78 % (78)

Storbritannien, 8 % (10)  

Norge, 5 % (4)

Brasilien, 4 % (4)

Övriga, 5 % (4)

Intäkter per bransch
Jan–mars, 2018

Fordon, 44 % (50) 

Life Science, 7 % (7)

Industri, 31 % (26)

Övriga, 4 % (3)

Energi, 7 % (7)

Telekom, 7 % (7)
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AFFÄRSOMRÅDEN

Kort om affärsområdet 

Affärsområdets drygt 1 400 medarbetare erbjuder tjänster inom bland annat produktutveckling, anläggningstek-

nik och produktionsutveckling. Erbjudandet är inriktat på behovs- och konceptstudier, design, beräkning, kon-

struktion, 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 360 Mkr 
(359) och den organiska tillväxten till 1 %. 
Efterfrågan på affärsområdets erbjudanden inom 
produktutveckling och produktionsoptimering 
är god och försäljningen har ökat till bland 
annat industrikunderna. Flera nya kunder har 
tecknat ramavtal med Semcon under kvartalet 
vilket skapar bra förutsättningar för fortsatt 
tillväxt. Rörelseresultatet förbättrades till 

37 Mkr (27), vilket gav en rörelsemarginal på 
10,2 % (7,6). Det är framförallt verksamheterna 
i Sverige och Norge som redovisar resultatför-
bättringar till följd av en starkare efterfrå-
gan. Den strategiska förflyttningen genom ökad 
försäljning av Semcons koncepterbjudanden 
tillsammans med en förbättrad produktivitet 
gör att tillväxten och lönsamheten förväntas 
öka framöver. 

Andel av koncernens försäljning
Jan–mars, 2018

77 %
(74)

Engineering Services 

Product Information
Affärsområdets intäkter uppgick till 109 Mkr 
(124) och den organiska tillväxten till -13 %. 
Föregående år var produktionsvolymerna på en 
relativt hög nivå. Dessutom har en större kund 
beslutat att flytta verksamhet från Europa 
till Asien, vilket inte fullt ut hunnit ersät-
tas med nya uppdrag. Flera avtal har förlängts 
under kvartalet. Däribland ett avtal avseende 
ägarinformation för 19:e året i rad med en av 
de största kunderna i affärsområdet. Rörelse-

resultatet uppgick till 7 Mkr (18), vilket gav 
en rörelsemarginal på 6,1 % (14,1). Även andra 
kvartalet 2018 bedöms bli svagare än andra 
kvartalet 2017, medan en succesiv resultatför-
bättring förväntas under andra halvåret genom 
ökade intäkter. Affärsområdets strategi är 
bland annat inriktad mot en hög andel Managed 
Serviceaffärer samt ett högt resursutnytt-
jande genom leveranser involverande nätver-
kande team från flera länder. 

Andel av koncernens försäljning
Jan–mars, 2018   

23 %
(26)

Kort om affärsområdet

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

eftermarknadsaffär. Affärsområdets erbjudande stödjer produkter och system genom hela produktlivscykeln; från 

marknadsföring och försäljning till installation, underhåll, diagnos, reparation samt utbildning av service-

tekniker. Affärsområdet har kontor i Sverige, Storbritannien, Ungern, Tyskland, Kina och Norge. Kunderna åter-

finns framförallt inom fordonsindustri, telekom & IT, verkstadsindustri, 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.

jan-mars jan–dec

2018 2017 2017

Rörelsens intäkter, Mkr 359,6 359,3 1 313,6

Rörelseresultat, Mkr 36,8 27,3 70,4

Rörelsemarginal, % 10,2 7,6 5,4

Antal medarbetare 1 405 1 465 1 447

jan-mars jan–dec

2018 2017 2017

Rörelsens intäkter, Mkr 109,0 124,3 453,4

Rörelseresultat, Mkr 6,7 17,6 40,8

Rörelsemarginal, % 6,1 14,2 9,0

Antal medarbetare 637 612 629
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Göteborg den 25 april 2018

 
SEMCON AB (PUBL)

Org.nr. 556539-9549

                  Markus Granlund    
                                Vd och koncernchef   

 

Denna delårsrapport 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 25 april 2018 kl. 12.00 CET.
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Koncernens

RÄKENSKAPER, SAMMANDRAG

Resultaträkningar

       jan-mars jan-dec

Mkr 2018 2017 2017

Kvarvarande verksamheter 

Rörelsens intäkter 468,4 474,9 1 762,4

Inköp av varor och tjänster -86,9 -89,3 -335,7

Rörelsens övriga externa kostnader -35,1 -36,6 -149,6

Personalkostnader -303,6 -306,0 -1 170,9

Rörelseresultat före avskrivningar 42,8 43,0 106,2

Avskrivningar på materiella tillgångar -2,0 -2,0 -7,9

Avskrivningar på övriga immateriella tillgångar -0,8 -0,7 -3,1

Rörelseresultat 40,0 40,3 95,2

Finansnetto - -0,3 -0,6

Resultat före skatt 40,0 40,0 94,6

Skatt -9,5 -9,7 -22,2

Resultat från kvarvarande verksamheter efter skatt 30,5 30,3 72,4

Resultat från avvecklad verksamhet - 0,1 0,1

Periodens resultat 30,5 30,4 72,5

Resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 30,5 30,4 72,5

Innehav utan bestämmande inflytande - - -

Summa resultat efter skatt 30,5 30,4 72,5

Resultat per aktie, kr 1,72 1,70 4,06

- varav kvarvarande verksamheter 1,72 1,70 4,05

Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,68 1,68 4,00

- varav kvarvarande verksamheter 1,68 1,67 4,00

Antal arbetsdagar 63 64 250



Semcon delårsrapport januari-mars 2018
7

Rapporter över övrigt totalresultat

       jan–mars jan-dec

Mkr 2018 2017 2017

Periodens resultat 30,5 30,4 72,5

Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet 

Periodens omräkningsdifferenser 3,4 0,6 -3,5

Summa 3,4 0,6 -3,5

Summa övrigt totalresultat 3,4 0,6 -3,5

Summa totalresultat för perioden 33,9 31,0 69,0

Totalresultat hänförligt till: 

Moderföretagets aktieägare 33,9 31,0 69,0

Innehav utan bestämmande inflytande - - -

Summa totalresultat 33,9 31,0 69,0

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

       jan–mars jan–dec

Mkr 2018 2017 2017

Kvarvarande verksamheter 33,9 30,9 68,9

Avvecklad verksamhet - 0,1 0,1

Summa totalresultat 33,9 31,0 69,0
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Balansräkningar
                        

        31 mars 31 dec

Mkr 2018 2017 2017

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar, goodwill 274,7 274,7 274,7

Övriga immateriella anläggningstillgångar 12,7 14,4 13,1

Materiella anläggningstillgångar 31,7 33,1 31,1

Uppskjuten skattefordran 3,3 3,4 3,2

Kundfordringar 264,1 254,2 337,0

Upparbetad ej fakturerad intäkt 182,0 200,6 140,3

Övriga omsättningstillgångar 43,8 39,4 29,8

Likvida medel 139,6 173,2 80,9

Summa tillgångar 951,9 993,0 910,1

Eget kapital och skulder

Eget kapital 582,5 560,5 556,6

Pensionsförpliktelser 3,0 3,4 3,0

Uppskjuten skatteskuld 53,8 45,6 44,9

Räntebärande kortfristiga skulder - 27,4 -

Leverantörsskulder 41,1 47,7 51,6

Fakturerad ej upparbetad intäkt 15,4 23,5 20,5

Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder 256,1 284,9 233,5

Summa eget kapital och skulder 951,9 993,0 910,1

Förändringar i eget kapital

        31 mars 31 dec

Mkr 2018 2017 2017

Eget kapital vid periodens ingång 556,6 529,4 529,4

Summa totalresultat för perioden 33,9 31,0 69,0

Förvärv av egna aktier -8,1 - -1,9

Aktierelaterad ersättning 0,1 0,1 0,3

Utdelning till aktieägarna - - -40,2

Eget kapital vid periodens slut 582,5 560,5 556,6

Sysselsatt kapital 

        31 mars 31 dec

Mkr 2018 2017 2017

Summa tillgångar 951,9 993,0 910,1

Uppskjuten skatteskuld -53,8 -45,6 -44,9

Leverantörsskulder -41,1 -47,7 -51,6

Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder -271,5 -308,4 -254,0

Summa sysselsatt kapital 585,5 591,3 559,6

Genomsnittligt sysselsatt kapital 588,4 686,4 611,9
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Kassaflödesanalyser 

       jan-mars jan–dec

Mkr 2018 2017 2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital 33,8 40,9 99,4

Förändring av rörelsekapital 34,0 8,6 -61,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten 67,8 49,5 37,5

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

Förvärv och avyttring av dotterföretag/intresseföretag - 164,3 161,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,1 160,4 152,3

Förändring av räntebärande skulder - -125,7 -153,7

Förvärv av egna aktier -8,1 - -1,9

Utdelning till aktieägarna - - -40,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8,1 -125,7 -195,8

Periodens kassaflöde 57,6 84,2 -6,0

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

Omräkningsdifferenser 1,1 1,2 -0,9

Likvida medel vid periodens slut 139,6 173,2 80,9

Förändring av nettokassa 

       jan-mars jan–dec

Mkr 2018 2017 2017

Ingående balans 77,9 -126,7 -126,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 67,8 49,5 37,5

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

Förvärv och avyttringar av dotterbolag - 216,6 216,6

Utdelning - - -40,2

Förvärv av egna aktier -8,1 - -1,9

Övrigt 1,1 6,9 2,0

Utgående balans 136,6 142,4 77,9

Nettokassa  

        31 mars 31 dec

Mkr 2018 2017 2017

Likvida medel 139,6 173,2 80,9

Pensionsförpliktelser -3,0 -3,4 -3,0

Räntebärande skulder - -27,4 -

Summa nettokassa 136,6 142,4 77,9
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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–mars jan-dec

2018 2017 2017

Tillväxt i försäljning (%) -1,4 9,3 0,4

Organisk tillväxt i försäljning (%) -1,0 11,1 0,4

Rörelsemarginal före avskrivningar (%) 9,1 9,1 6,0

Rörelsemarginal (%) 8,5 8,5 5,4

Vinstmarginal (%) 8,5 8,4 5,4

Avkastning på eget kapital (%)  13,2 13,8 13,4

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 14,1 17,0 14,1

Soliditet (%) 61,2 56,4 61,2

Antal medarbetare vid periodens slut 2 042 2 077 2 076

       jan–mars jan-dec

2018 2017 2017

Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,72 1,70 4,05

Resultat per aktie efter utspädning (kr) 1,68 1,67 4,00

Eget kapital per aktie före utspädning (kr) 32,96 31,37 31,22

Eget kapital per aktie efter utspädning (kr) 32,16 30,95 30,73

Aktiekurs/eget kapital per aktie (ggr) 1,65 1,86 1,55

Kassaflöde per aktie (kr) 3,74 2,73 2,07

Aktiekurs vid periodens slut (kr) 53,00 57,50 47,70

Börsvärde vid periodens slut (Mkr) 960 1 041 864

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

Antal egna aktier vid periodens slut (tusen) 440 243 282

Genomsnittligt antal aktier (tusen) 18 113 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
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Kvartalsuppgifter per affärsområde

              2016                    2017 2018

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

Rörelsens intäkter (Mkr)

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

Product Information 126,4 132,4 109,9 121,1 489,8 124,3 114,8 98,4 115,9 453,4 109,0

Koncerngemensamt/

elimineringar -12,3 -9,9 -6,3 -12,1 -40,6 -8,7 3,7 0,6 -0,2 -4,6 -0,2

Summa 433,6 473,1 382,7 466,5 1 755,9 474,9 446,8 367,4 473,3 1 762,4 468,4

Rörelseresultat (Mkr)

Engineering Services 7,2 18,4 10,2 29,8 65,6 27,3 7,1 3,9 32,1 70,4 36,8

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

Koncerngemensamt/

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

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

Rörelsemarginal (%)

Engineering Services 2,3 5,2 3,7 8,3 5,0 7,6 2,2 1,5 9,0 5,4 10,2

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

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

Antal medarbetare

Engineering Services 1 433 1 434 1 455 1 453 1 453 1 465 1 458 1 451 1 447 1 447 1 405

Product Information 554 589 581 591 591 612 619 631 629 629 637

Summa 1 987 2 023 2 036 2 044 2 044 2 077 2 077 2 082 2 076 2 076 2 042

Antal arbetsdagar 61 61 66 64 252 64 58 65 63 250 63
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       jan-mars jan–dec

Mkr 2018 2017 2017

Rörelsens intäkter 5,3 6,1 21,9

Rörelsens övriga externa kostnader -5,9 -7,4 -26,1

Personalkostnader -7,6 -7,7 -29,5

Rörelseresultat -8,2 -9,0 -33,7

Finansnetto* 2,2 4,0 104,2

Resultat efter finansnetto -6,0 -5,0 70,5

Bokslutsdispositioner** - - 20,1

Resultat före skatt -6,0 -5,0 90,6

Skatt 1,3 1,1 -0,2

Periodens resultat -4,7 -3,9 90,4

*  Varav kursdifferenser 1,2 2,9 7,3

   Varav utdelning - - 122,0

** Varav lämnade koncernbidrag - - -8,3

     Varav erhållna koncernbidrag - - 28,4

       jan-mars jan–dec

Mkr 2018 2017 2017

Periodens resultat -4,7 -3,9 90,4

Övrigt totalresultat - - -

Summa totalresultat -4,7 -3,9 90,4

Rapporter över totalresultat

Resultaträkningar 

        31 mars 31 dec

Mkr 2018 2017 2017

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 350,5 470,8 461,4

Omsättningstillgångar 67,3 65,5 88,0

Kassa och bank 98,0 137,8 42,3

Summa tillgångar 515,8 674,1 591,7

Eget kapital och skulder

Eget kapital 339,0 299,6 351,8

Obeskattade reserver 12,3 12,3 12,3

Icke räntebärande kortfristiga skulder 164,5 362,2 227,6

Summa eget kapital och skulder 515,8 674,1 591,7

Balansräkningar

Moderbolagets

RÄKENSKAPER, SAMMANDRAG
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Kontaktpersoner
Markus Granlund, Vd Semcon AB, 031-721 03 06 
Björn Strömberg, Finanschef Semcon AB, 031-721 03 06

Kontaktinformation
Semcon AB (publ)  
417 80 Göteborg, Sverige 
Besöksadress:
Lindholmsallén 2  
417 80 Göteborg, Sverige
Tfn: 031-721 00 00
www.semcon.com

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.com. 

KALENDARIUM

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

KONTAKTUPPGIFTER


