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2 ·  KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 

Stora marknadsframgångar
– satsningar på ökat kundvärde

År 2005 blev mycket framgångsrikt för Sandvik
med fortsatt ökade marknadsandelar. Försäljning-
en uppgick till 63 miljarder kronor och resultatet
efter finansnetto ökade till 8,8 miljarder kronor
och överträffade därmed förra årets resultat, som
var det dittills högsta i Sandviks historia. Koncer-
nen har därmed överträffat de finansiella målen
avseende volymtillväxt, resultat och lönsamhet.
En starkt bidragande orsak till den positiva ut-
vecklingen är vår förmåga att skapa värde för
kunderna, vilken är grunden i Sandviks affärsidé.

Den globala industrikonjunkturen var gynn-
sam med en hög aktivitet och god efterfrågan på
alla marknader utom EU. Den starka tillväxten i
Asien och Australien innebar att marknadsområ-
dets andel av koncernens omsättning ökade till 
23 %. NAFTA svarade för 20 % och Europa var,
trots en lägre tillväxt, alltjämt det största marknads-
området med 45 %.

Inom Sandvik Tooling var efterfrågan stark
från verkstads-, olja/gas-, flyg- samt tung fordons-
industri. Den differentierade varumärkesstrategin,
den stora andelen introduktioner av nya produkter
samt den integrerade tillverkningen och logistiken
är hörnstenar i affärsområdets framgångsrika
utveckling. Hög efterfrågan på basmetaller, ädel-
metaller och kol gav en kraftigt ökad orderingång
på maskiner, verktyg och service inom Sandvik

Mining and Construction. Affärsområdet etable-
rade under året en ny strategi som innebär en 
ökad kundfokusering. Tillväxten inom automation
och mekanisering i gruvindustrin var hög. Inom
Sandvik Materials Technology var affärsläget
starkt för produkter till investeringsrelaterade
kundsegment som olja/gas- och process- och flyg-
industri. Affärsområdet erhöll bl.a. en stor order
för produktionsrör till olja/gas-industrin i Mellan-
östern. Det pågående förändringsprogrammet för
att öka lönsamheten utvecklades enligt plan. 

PRODUKTIVITET 

SKAPAR KUNDVÄRDE

Globaliseringen av världsekonomin innebär ökad
konkurrens, prispress och kostnadspress som alla
industriföretag måste kompensera med ökad pro-
duktivitet. Sandviks erbjudande med produkter,
service och tjänster bidrar till att öka kundernas
produktivitet, effektivitet och konkurrenskraft.

FOU SKAPAR KUNDVÄRDE

En grundförutsättning för Sandviks förmåga att
skapa kundvärde är vår målmedvetna satsning på
forskning och utveckling. Ett mått på koncernens
innovativa förmåga är att vi idag har över 4 400
aktiva patent och är branschens mest framgångs-
rika företag vad gäller antalet beviljade patent,
både i Europa och i USA. 

GLOBAL NÄRVARO 

SKAPAR KUNDVÄRDE

Genom vårt nätverk av egna säljare och represen-
tanter har Sandvik en global närvaro som ger en
unik möjlighet att arbeta nära kunderna världen
över. Det gör att vi alltid kan finnas tillhands med
service och support för att säkerställa att kunderna
får maximal nytta av våra produkter. Ett effektivt
logistiksystem gör oss till en pålitlig partner i resurs-
snåla produktionssystem.

Tillsammans med våra kunder dokumenterar
vi hur Sandviks erbjudande bidrar till att höja
kundernas produktivitet och därigenom vilket
värde vi skapar för dem. Den processen lägger
grunden för både Sandviks förmåga att omsätta
det kundvärde vi levererar i tillväxt och för att
tillsammans med kunden identifiera nya möjlig-
heter till förbättringar.

K O N C E R N C H E F E N S  K O M M E N T A R

• Kraftig organisk tillväxt, +14 %

• Vinst efter finansnetto, +28 % 

• Vinst per aktie 24,70 kronor, +28 %

• Förslag till 13,50 kronor i utdelning och split 5:1
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INTERN PRODUKTIVITET

SKAPAR KUNDVÄRDE

Sandvik arbetar målmedvetet med att förbättra 
de egna processerna och verksamheterna. Vi 
investerar årligen cirka 3 miljarder kronor i nya
maskiner och anläggningar. Investeringarna inne-
bär förutom ökad kapacitet också förbättrad
kvalitet, kortare ledtider, lägre kostnader och ökad
produktivitet. Ökad kapitaleffektivitet har under
de senaste åren varit ett prioriterat område som i
grunden handlar om nya sätt att arbeta. Lägre
kapitalbindning i lager, kundfordringar och an-
läggningstillgångar utgör en viktig drivkraft för
lönsam tillväxt. Under året minskade rörelse-
kapitalet (netto) till 27 % av faktureringen och
sedan utgången av år 2001 har cirka 4 miljarder
kronor frigjorts. Minskade ledtider i produktion
och administrativa processer samt effektivare
inköp ökar både flexibiliteten och kvaliteten
samtidigt som servicen till kunderna förbättras. 

LEDARSKAP OCH MEDARBETARE

SKAPAR KUNDVÄRDE

En viktig uppgift är att rekrytera och utveckla
medarbetare och ledare. För att på bästa sätt ta
till vara kunskap, erfarenhet och behov inom
koncernen pågår ett arbete med att implementera
globala, enhetliga och samordnade processer inom
personalområdet. Detta behövs för att säkerställa
att rätt person, med rätt kompetens, finns till-
gänglig vid rätt tid för de uppgifter där han eller
hon behövs. 

Sandvik har mer än 39 000 medarbetare över
hela världen. Detta ställer stora krav på att vi har
tydliga värderingar och regler för hur vi ska agera.
Sandviks uppförandekod ingår i koncernens led-
ningssystem The Power of Sandvik. Utbildning i
koncernens värderingar – Open Mind, Fair Play
och Team Spirit – pågår kontinuerligt och bidrar
till att öka affärsmöjligheterna, stärka koncernens
identitet och kundvärdet. 

KUNDVÄRDE SKAPAR

FINANSIELL STYRKA

För 2005 överträffades koncernens finansiella
mål och den organiska tillväxten har nu i genom-
snitt uppgått till 4 % per år sedan år 1996. Ökad
försäljning och bättre resultat tillsammans med

högre kapitaleffektivitet innebar att avkastningen
på sysselsatt kapital uppgick till 23,7 %. Kassa-
flödet var starkt och koncernens förmåga att
investera i den befintliga verksamheten och för-
värva kompletterande företag är mycket god. 

KUNDVÄRDE SKAPAR VÄRDE

FÖR AKTIEÄGARNA

Sandvik-aktien skall vara en attraktiv investering.
Koncernens starka resultatutveckling och goda
finansiella ställning medger såväl fortsatta in-
vesteringar som en offensiv utdelningspolitik.
Målet är att utdelningen skall vara minst 50 %
av vinst per aktie och tillsammans med kurs-
utvecklingen generera högre värdetillväxt än
genomsnittet för branschen. Den totala avkast-
ningen i form av utdelning och värdetillväxt på
Sandvik-aktien för de senaste tio åren uppgår i
genomsnitt till 16,8 % per år. Under 2005
genomfördes dessutom, i syfte att förbättra
kapitalstrukturen, en inlösen av aktier som till-
förde aktieägarna ett värde av cirka 4 miljarder
kronor. I samband med inlösenförfarandet maku-
lerades också 16,5 miljoner aktier som tidigare
återköpts för 3,9 miljarder kronor. Utdelningen
för 2005 föreslås öka med 2,50 kronor till 13,50
kronor per aktie.

Den pågående globaliseringen innebär kon-
kurrensfördelar för Sandvik. Koncernen har
världsledande verksamheter, globala och effektiva
tillverkningsprocesser och bred internationell
närvaro med en stark marknads- och försäljnings-
organisation. Genom en kraftfull satsning på
forskning och utveckling som genererar nya
produkter och tjänster höjer vi ständigt vår för-
måga att öka våra kunders konkurrenskraft. En
grundförutsättning för kundvärde och lönsam
tillväxt är tekniskt och kommersiellt ledarskap.
Det har Sandvik.

Lars Pettersson
Verkställande direktör och koncernchef

Sandviken i februari 2006
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Detta är 
Sandvik

VÄRLDEN SOM HEMMAMARKNAD

Sandvik är en global industrikoncern med en 
omsättning på över 63 miljarder kronor och
representation i 130 länder. Vi är på plats nära
kunden. Det gör att vi kan förstå och tillgodose
våra kunders krav på rätt sätt. Vårt mål är snabba
leveranser med produkter och produktkvalitet av
världsklass. Vi är ett globalt företag men agerar
som en lokal partner.

PRODUKTIVITET SOM DRIVKRAFT

Företag över hela världen har ett kontinuerligt
behov av att öka sin produktivitet och lönsamhet.
Vi gör det möjligt. Koncernens verksamhet baseras
på ett ingående kunnande om kundernas processer.
Sandvik erbjuder produkter och lösningar med
ett högt teknologiinnehåll vilka ger kunderna ett
tydligt mervärde.

EN LEVANDE AFFÄRSFILOSOFI  

I  ÖVER 140 ÅR

Göran Fredrik Göransson etablerade Sandvik år
1862. En av de grundläggande idéerna var att
arbeta nära kunderna som en innovativ partner.
Denna affärsfilosofi har hela tiden varit – och är
fortfarande – en ledstjärna för Sandviks agerande.

TRE AFFÄRSOMRÅDEN

Sandvik Tooling är specialiserat på verktyg för
skärande bearbetning i metall. Sandvik Mining
and Construction fokuserar på maskiner, verktyg
och service för gruv- och anläggningsindustrin.
Sandvik Materials Technology är inriktat på högt
förädlade produkter och systemlösningar baserade
på avancerade metalliska och keramiska material.
Sandvik har en marknadsledande position inom
samtliga affärsområden.

TRE KÄRNVÄRDEN VÄGLEDER

Sandvik har en stark företagskultur. Koncernens
39 600 medarbetare har olika bakgrunder, talar
olika språk, lever i skilda kulturer och har varie-
rande etnisk bakgrund. Men de har alla en gemen-
sam utgångspunkt i koncernens tre kärnvärden 
– Open Mind, Fair Play samt Team Spirit.

EN TYDLIG STRATEGI

Sandviks starka ställning har sin grund i en stra-
tegi som innebär samverkan mellan ett flertal
olika styrkefaktorer. Globalt ledarskap. Målin-
riktad FoU. Fokusering på nischer. Partnerskap
med kunderna. Starka varumärken. Det är en
strategi för lönsam tillväxt.

OMFATTANDE FORSKNING OCH

UTVECKLING

Avancerad forskning och utveckling inom utvalda
områden utgör en viktig bas för Sandviks utveck-
ling. År 2005 investerades över 2 miljarder kronor
i FoU och mer än 2 000 personer var verksamma
inom området. Sandvik har för närvarande över 
4 400 patent som skydd för företagets tekniska
innovationer.
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KURSUTVECKLING

Sandviks totala börsvärde uppgick vid utgången av
år 2005 till 88 miljarder kronor (71) och aktiens
kurs vid årets slut var 370,00 kr (268,00). Koncer-
nen var värdemässigt det 12:e (10:e) största före-
taget på Stockholmsbörsen. Sandviks börsvärde
ökade med 24 % under året efter en ökning med 
8 % under 2004. MSCI Europe Machinery index
ökade med 47 % under år 2005 och Generalindex
på Stockholmsbörsen ökade med 33 %.

Den senaste 10-årsperioden har Sandviks aktie-
kurs, inklusive återinvesterad utdelning, ökat med
17 % i snitt per år. Generalindex har under mot-
svarande period ökat med 7 % per år. 

Sandvik-aktien var värdemässigt den 9:e (9:e)
mest omsatta aktien på Stockholmsbörsen under
år 2005. Totalt omsattes 385 miljoner aktier (399).
Omsättningshastigheten uppgick till 158 % (159).

NOTERINGAR

Sandvik har varit noterat på Stockholmsbörsen
sedan 1901. Det totala antalet Sandvik-aktier
uppgick vid årsskiftet till 237 257 435 och antalet
aktieägare var 55 966. Sandvik-aktien kan också
handlas i USA i form av ADRs (American Depo-
sitary Receipts). Antalet utestående ADR vid
utgången av år 2005 var 1 884 530.

UTDELNINGSPOLITIK

Det överordnade ekonomiska målet för koncernen
är att skapa en attraktiv avkastning och värdetill-
växt för dem som investerar i Sandvik-aktien.
Målet är att aktiens utdelning och värdetillväxt
skall ligga över genomsnittet för vår bransch och
att utdelningen skall uppgå till minst 50 % av
vinsten per aktie.

Med föreslagen utdelning (13,50 kronor per
aktie) har utdelningsökningen varit i genomsnitt 
8 % per år från 1995. Utdelningen utgör 55% 
av vinst per aktie 2005. Den genomsnittliga ut-
delningsandelen under de senaste tio åren uppgår
till 68 %. Vinst per aktie var 24,70 kronor under
år 2005.

INLÖSEN AV AKTIER

Sandviks ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2005
beslutade att genomföra ett inlösenerbjudande
med rätt för aktieägarna i Sandvik att lösa in

Sandvik-
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6 ·  SANDVIK-AKTIEN

• Antalet aktier reducerades med 26 309 361.
• Sandvik ABs reservfond ökade med 

256 988 166 kronor.
• Sandvik ABs fria egna kapital minskade med 

4 063 013 205 kronor.
• Vinsten per aktie ökade med cirka 3 % som

effekt av ovanstående.

AKTIEÄGARE

De 10 största ägarna svarar för cirka 45 % av 
det totala antalet aktier. Ägandet utanför Sverige
uppgick vid utgången av år 2005 till 39 % (38).

Vid utgången av 2005 var de tio största aktie-
ägarna i Sandvik:

Ägargrupp Innehav (%)
AB Industrivärden 11,0
JP Morgan Chase Bank * 10,9
State Street Bank and Trust Co, W9 * 6,1
Handelsbankens Pensionsstiftelse 3,8
AMF Pensionsförsäkrings AB 3,8
Roburs fonder 2,6
Handelsbanken fonder 2,2
SEB fonder 1,6
Nordea fonder 1,5
Northern Trust Company, W9 1,2

* Förvaltarregistrerade

INDEX

Sandvik-aktien ingår i bland annat följande index:
Stockholmsbörsen All Share, OMX, Afv General-
index, Findatas avkastningsindex, MSCI World
Machinery, MSCI Europe Machinery, FTSE 
Eurotop 300, FTSE Eurotop 100, DJ Stoxx, S&P
Euro Plus 200, Alfred Berg Nordic och Enskilda
Engineering index.

ANALYSER

Följande företag har under 2005 publicerat 
företagsanalyser om Sandvik: ABG Sundal Collier,
ABN Amro, Bear Sterns, BHF Bank, Carnegie,
Cheuvreux, Citigroup, Commerzbank, CSFB,
Deutsche Bank, Dresdner Kleinworth Wasserstein,
Enskilda Securities, Evli, Fischer Partners, Gold-
man Sachs, Handelsbanken Markets, JP Morgan,
Kaupthing, Lehman Brothers, Merrill Lynch, 
Morgan Stanley Equity Research, Nordea Securi-
ties, Société Générale, Swedbank Markets, UBS
och Öhman.

aktier i bolaget mot en kontant likvid om 405
kronor per aktie. Anslutningen i inlösenerbju-
dandet översteg 99 % och totalt anmäldes 
9 787 361 aktier för inlösen till ett värde om
cirka 4 miljarder kronor. 

En extra bolagsstämma den 28 juni 2005
beslutade att lösa in ovan nämnda 9 787 361
aktier samt att dra in 16 522 000 tidigare åter-
köpta aktier. Beslutet registrerades under juli
månad. Efter registrering och utbetalning i 
början av juli 2005 var effekten följande:
• Sandvik ABs aktiekapital nedsattes 

med 157 856 166 kronor och uppgår 
till 1 423 544 610 kronor.

Nordea fonder, 1,5 %
SEB fonder, 1,6 %

AMF Pensionsförsäkrings AB, 3,8 %

Roburs fonder, 2,6 %

SHB Pensionsstiftelse, 3,8 % 

AB Industrivärden, 11,0 % 

Svenska privatpersoner, 9,2 % 

Övriga svenska institutioner, 27,2 %

Ägare utanför Sverige, 39,3 %

AKTIEÄGARSTRUKTUR I  SANDVIK AB 31/12 2005

* Förslag till årsstämman 2006.
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Koncernöversikt

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Sandvik-koncernen 2005 2004 Förändring
%

Orderingång, MSEK 66 186 56 500 +17
Fakturering, MSEK 63 370 54 610 +16
Resultat efter 
finansiella poster, MSEK 8 819 6 877 +28

Orderingången uppgick under år 2005 till 66 186
MSEK (56 500), vilket var en ökning med 17 % 
i värde och en ökning med 15 % för jämförbara
enheter vid fast valuta. Sandvik-koncernens
fakturering uppgick till 63 370 MSEK (54 610),
vilket var en ökning med 16 % i värde och en
ökning med 14 % för jämförbara enheter vid fast
valuta. Av faktureringen hänförde sig 95 % (95)
till marknader utanför Sverige. 

Sandvik-koncernens resultat efter finansiella
intäkter och kostnader uppgick till 8 819 MSEK
(6 877). Vinst per aktie blev 24,70 SEK (19,25).
Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till
23,7 % (20,5).

Styrelsen föreslår en utdelning av 13,50 SEK
(11,00), vilket utgör 55 % (57) av vinsten per
aktie och innebär en ökning med 23 % från
föregående år.

FRAMTIDSUTSIKTER

Sandvik-koncernen hade under 2005 en stark
utveckling i ett positivt affärsklimat. Den pågå-
ende globaliseringen innebär konkurrensfördelar
för Sandvik. Koncernen har världsledande verk-
samheter, globala och effektiva tillverknings-
processer, bred internationell närvaro med en
stark marknads- och försäljningsorganisation.
Genom en kraftfull satsning på forskning och

utveckling som genererar nya produkter och 
tjänster, möter Sandvik den ökande efterfrågan.
Sandviks starka marknadsposition tillsammans
med genomförda förbättringsåtgärder innebär 
att koncernen är väl positionerad för fortsatt
lönsam tillväxt.

MÅL FÖR KONCERNEN 

I augusti år 2000 fastställdes övergripande mål 
för koncernen under en konjunkturcykel. Målen
innebär att den organiska tillväxten skall uppgå
till 6 % per år i genomsnitt. Härtill kommer 
företagsförvärv. Avkastningen på sysselsatt kapital
skall i genomsnitt uppgå till 20 % per år och netto-
skuldsättningsgraden till 0,7.

MÅLUPPFYLLELSE

Utfallet sedan 1996 har varit en organisk tillväxt
med 4 % i genomsnitt per år och en avkastning på
18 %. Härtill har tillväxten genom förvärv med
avdrag för avyttringar varit 4 % i genomsnitt per år.

Under 2005 var den organiska tillväxten +14 %
och avkastningen 23,7 %. Nettoskuldsättnings-
graden var 0,7 vid utgången av 2005. Under året
beslutade ordinarie bolagsstämma i Sandvik AB
att genomföra ett inlösenerbjudande med rätt för
aktieägarna i Sandvik att lösa in aktier i bolaget
mot kontant likvid. Genom inlösen av aktier
effektiviserades koncernens kapitalstruktur sam-
tidigt som värdet för aktieägarna ökade. Anslut-
ningen i inlösenerbjudandet översteg 99 %.

UTVECKLING UNDER DE SENASTE FEM ÅREN
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Resultat,avkastning 
och finansiell ställning

RESULTAT OCH AVKASTNING

Rörelseresultatet uppgick till 9 532 MSEK (7 578).
Resultatet ökade med 26 % jämfört med föregå-
ende år, varvid bör beaktas att i rörelseresultatet
2004 ingick en vinst från avyttring av Walters
maskindivision med 153 MSEK. 

Högre försäljnings- och produktionsvolymer
samt positiva effekter av rationaliseringar på-
verkade resultatet positivt. Rörelseresultatet
påverkades även positivt av förändrade valuta-
kurser gentemot 2004 med cirka 135 MSEK. 

Avsättning av resultatandelar till de anställda vid
helägda bolag i Sverige gjordes med 150 MSEK
(150).

Finansnettot blev -713 MSEK (-701). Försäm-
ringen av finansnettot jämfört med föregående 
år orsakades huvudsakligen av den ökade upp-
låningen till följd av inlösenprogrammet samt
högre räntenivåer. Finansnettot påverkades posi-
tivt med 171 MSEK till följd av marknadsvärde-
ring av aktierelaterade derivat. Resultatet efter
finansnetto blev 8 819 MSEK (6 877).

Skatten uppgick till totalt 2 427 MSEK (1 766)
eller 28 % (26) av resultatet före skatt. Föregående
års skattesats påverkades positivt av omvärdering
av tidigare ej aktiverade förlustavdrag. 

Årets resultat hänförligt till moderbolagets
aktieägare uppgick till 6 021 MSEK (4 846).
Vinst per aktie blev 24,70 SEK (19,25). 

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till
23,7 % (20,5) och avkastningen på eget kapital
till 27,4 % (21,7).

FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-
gick till 7 266 MSEK (5 322). Kassaflödet efter
investeringar, förvärv och avyttringar blev 
3 582 MSEK (2 709). Likvida medel uppgick vid
årets slut till 1 559 MSEK (1 720). Räntebärande
avsättningar och skulder minskat med likvida
medel gav en nettoskuld på 16 653 MSEK (12 488).
Nettoskulden ökade med 3 964 MSEK till följd
av det genomförda inlösenprogrammet.

Sandvik har en kreditfacilitet på 1 000 MEUR
som förfaller 2009. Denna facilitet, som är 
koncernens primära likviditetsreserv, var vid
årsskiftet outnyttjad. Under svenska obligations-
program på 5 471 MSEK är obligationer för 
3 861 MSEK utestående. Under 2005 emitterades
obligationer med löptider på 12 och 15 år via
private placement i USA med 300 MUSD. 

Det internationella kreditvärderingsinstitutet
Standard & Poors har betygen A+ för Sandviks
långa upplåning och A-1 för den korta upplå-
ningen.

RÖRELSEKAPITAL

Under året har ett omfattande internt arbete
bedrivits för att förbättra den relativa kapital-

Resultat och avkastning

2005 2004
Rörelseresultat, MSEK 9 532 7 578
% av fakturering 15 14

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK 8 819 6 877
% av fakturering 14 13

Avkastning på sysselsatt kapital, % 23,7 20,5
Avkastning på eget kapital, % 27,4 21,7
Vinst per aktie, SEK 24,70 19,25
Vinst per aktie efter full utspädning, SEK 24,55 18,85
För definitioner se sidan 56.

Finansiell ställning

2005 2004
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 7 266 5 322
Kassaflöde efter investeringar, förvärv och avyttringar, MSEK 3 582 2 709
Likvida medel och kortfristiga placeringar 31/12, MSEK 1 559 1 720
Nettoskuld 31/12, MSEK 16 653 12 488
Finansnetto, MSEK -713 -701
Soliditet, % 41 46
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,5
Eget kapital 31/12, MSEK 24 507 23 551
Eget kapital per aktie 31/12, SEK 99,00 91,40
För definitioner se sidan 56.

Utvecklingen av resultatet efter finansnetto per kvartal

Resultat efter 
Fakturering finansnetto Vinstmarginal

MSEK MSEK %
2004 1:a kvartalet 12 680 1 510 12

2:a kvartalet 13 980 1 766 13
3:e kvartalet 13 570 1 693 12 *
4:e kvartalet 14 380 1 908 13

2005 1:a kvartalet 14 194 1 892 13
2:a kvartalet 16 150 2 235 14
3:e kvartalet 15 554 2 126 14
4:e kvartalet 17 473 2 566 15

* Inklusive vinst från avyttring av Walters maskindivision med 153 MSEK.
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bindningen vilket har resulterat i en minskning
av det bundna kapitalet i förhållande till fakture-
ringen.

Rörelsekapitalet var vid årets slut 19 623 MSEK
(16 637). Den relativa kapitalbindningen var 27 %
(29) av faktureringen.

Lagervärdet var vid årets slut 16 440 MSEK
(13 459). Den relativa lagerbindningen var 23 %
(23) av faktureringen.

Kundfordringarna var vid årets slut 11 777
MSEK (9 939). Den relativa kapitalbindningen
var 16 % (17) av faktureringen. 

EGET KAPITAL

Eget kapital uppgick vid årets slut till 24 507
MSEK (23 551) eller utslaget per aktie 99,00 SEK
(91,40). Soliditeten var 41 % (46).

INVESTERINGAR

2005 2004
Investeringar i anläggningar, MSEK 3 665 2 967

% av fakturering 5,8 5,4

Av investeringar i anläggningar avsåg 485 MSEK
(234) Sandvik Mining and Constructions maskiner
för uthyrning.

Köpeskilling för företagsförvärv under året
utgjorde 285 MSEK (311). Avyttring av företag
och aktier utgjorde 31 MSEK (468).

Investeringar avseende internt upparbetade im-
materiella tillgångar uppgick till 275 MSEK (297).

INLÖSEN OCH INDRAGNING AV AKTIER

Den 3 maj 2005 beslutade ordinarie bolags-
stämma i Sandvik AB att genomföra ett inlösen-
erbjudande med rätt för aktieägarna i Sandvik
att lösa in aktier i bolaget mot kontant likvid om
405 kronor per aktie. Erbjudandet baserades på
företagets starka resultatutveckling, kassaflöde
och balansräkning. Genom inlösen av aktier
effektiviseras koncernens kapitalstruktur sam-
tidigt som värdet för aktieägarna ökar. Under
anmälningsperioden anmäldes totalt 9 787 361
aktier i Sandvik för inlösen motsvarande ett
värde om cirka 4 miljarder kronor. Anslutningen
i inlösenerbjudandet översteg 99 %. 

En extra bolagsstämma den 28 juni 2005
beslutade att lösa in 9 787 361 aktier och dra 
in 16 522 000 tidigare återköpta aktier. Efter att
ovanstående registrerats och utbetalning genom-
förts i början av juli var effekten att Sandvik 
ABs aktiekapital nedsattes med 157 856 166
kronor och uppgår till 1 423 544 610 kronor.
Antalet utgivna aktier uppgår till 237 257 435.

Sandvik ABs reservfond ökade med 256 988 166
kronor. Sandvik ABs fria kapital minskade med 
4 063 013 205 kronor. Koncernens räntebärande
skulder ökade med 3 963 881 205 kronor. In-
lösenprogrammet medförde från fjärde kvartalet
2005, då programmet fick full effekt, att vinsten
per aktie ökade med 3 %.

SPLIT

Den starka kursutvecklingen för Sandvik-aktien
de senaste åren innebär att handeln med hela
börsposter försvåras för aktieägare med små
innehav. Styrelsen föreslår därför att bolaget
genomför en aktiesplit 5:1. Aktiespliten beräknas
genomföras under juni 2006.

MODERBOLAGET INKLUSIVE

KOMMISSIONÄRSBOLAG 

Moderbolagets fakturering var 15 242 MSEK
(12 984) och rörelseresultatet uppgick till 
433 MSEK (859). Räntebärande skulder och
avsättningar minus likvida medel och ränte-
bärande tillgångar uppgick den 31 december
2005 till 8 266 MSEK (3 005). Investeringar 
i anläggningar uppgick till 715 MSEK (836).

Moderbolagets balansomslutning ökade med
15 856 MSEK (från 22 286 MSEK till 38 142
MSEK). Ökningen av balansomslutningen i
moderbolaget sammanhängde med en intern
omläggning av ägandet och hanteringen av
patent och varumärken. Ett nytt bolag, Sandvik
Intellectual Property AB, förvärvade koncernens
svenskägda patent och varumärken för mark-
nadsvärde. Moderbolaget finansierade Sandvik
Intellectual Property ABs förvärv genom kapital-
tillskott och utlåning, vilket ökade moderbolagets
balansomslutning med 18 100 MSEK. Över-
föringen medförde en betydande koncernintern
realisationsvinst i ett dotterbolag, vilken var
skattefri. Moderbolaget erhöll 2005 en utdelning
på 3 300 MSEK och kommer de närmsta åren 
att erhålla ytterligare utdelningar på ca 14 950
MSEK, härrörande från denna realisationsvinst.

Antalet anställda i moderbolaget och kom-
missionärsbolagen uppgick den 31 december
2005 till 7 308 personer (7 239).

Moderbolagets verksamhet bedrivs förutom 
i Sverige i ett antal länder via huvudsakligen
representationskontor.
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Marknadsläge

Den globala tillväxten var fortsatt positiv under
2005 även om tillväxttakten avtog jämfört med
2004. I Asien, Afrika och Ryssland var tillväxt-
takten fortsatt mycket hög, medan tillväxttakten
inom OECD-länderna var avtagande. Industri-
produktionen inom OECD-länderna ökade under
året med 2 %. 

I USA var industritillväxten 4 %, vilket dock
var något lägre än 2004. Utvecklingen var star-
kast under första kvartalet, för att sedan plana 
ut på en hög nivå. Tillväxten i Sydamerikas två
största ekonomier, Brasilien och Mexiko, avtog
under året till 2–4 %. 

EUs medlemsländer uppvisade en svag industri-
tillväxt på 1 % under 2005. EUs nya medlems-
länder hade fortsatt en klart högre tillväxttakt än
de västeuropeiska industrinationerna. Tyskland
uppvisade en tillväxt på 3 %, till följd av stark
exportefterfrågan från Nordamerika och Asien.
Industriproduktionen i Frankrike och i England
var flack medan den minskade i Italien.

Asien var den världsdel, som under 2005
uppvisade den snabbast växande industriproduk-
tionen. Den starka tillväxten fortsatte under året
i bland annat Kina, Indien och Taiwan. I Kina
var utvecklingen stark under hela året med en
industritillväxt på 16 %. Indien fortsatte att
utvecklas bra och uppvisade en industritillväxt
på 9 %, vilket var i nivå med 2004.

HÖG EFTERFRÅGAN PÅ 

SANDVIKS KUNDMARKNADER

Efterfrågan från allmän verkstadsindustri, olja/
gas- och flygindustri samt tung fordonsindustri
var hög under året och särskilt i Östeuropa,
NAFTA och Asien. Aktiviteten inom bilindustrin
var god i Östeuropa, delar av EU samt Asien
medan den var svag i USA. I Kina ökade fordons-
tillverkningen med över 10 % under 2005. Efter-
frågan från flygindustrin ökade även i Europa. 

Gruvindustrin växte starkt under året fram-
förallt i Sydamerika och Afrika. Aktivitetsnivån
var även mycket hög i Asien, Australien och
NAFTA. Priserna var fortsatt höga på både bas-
och ädelmetaller. Kinas starka efterfrågan på
metaller för bygg- och tillverkningsindustrin var
en avgörande faktor för basmetallernas starka
prisutveckling. Konstruktions- och anläggnings-
industrin utvecklades positivt under 2005. Utveck-
lingen i Nordamerika och Asien var stark, medan
den var svagare i Europa. I Kina fortsatte anlägg-
ningsindustrin att utvecklas mycket positivt.

Affärsläget var fortsatt bra för specialproduk-
ter till investeringsrelaterade kundsegment som
olja/gas-, process- och flygindustrin. 
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Orderingång
och försäljning

Efterfrågan inom Sandviks samtliga regioner
utvecklades positivt under 2005. Sandviks till-
växt inom EU visade en blandad bild med hög
aktivitet i bland annat Tyskland och svag utveck-
ling i Sydeuropa. Efterfrågan i Östeuropa var
god. Orderingången i NAFTA var stark till följd
av en hög industriell aktivitet i USA. Konjunktur-
läget i Sydamerika var under året gynnsamt och
orderingången utvecklades bra. Den starka efter-
frågan i Australien var god kopplad till en hög
aktivitet inom gruvindustrin. Även i Afrika var
efterfrågan hög till följd av ett bra investerings-
klimat inom gruvindustrin. Efterfrågan i Asien/
Australien ökade från en redan hög nivå i fram-
förallt Kina, Indien och övriga delar av Sydost-
asien samt Australien. Marknadsområdet Asien/
Australien svarade för 23 % av koncernens totala
orderingång.

SANDVIK TOOLING

Affärsområde Sandvik Toolings efterfrågan
ökade under året med tillväxt i samtliga regioner
förutom Afrika och Mellanöstern. Sydamerika
och Asien uppvisade den starkaste tillväxten.
Efterfrågan utvecklades positivt inom samtliga
kundsegment utom för personbilsindustrin i
NAFTA. I Europa var aktiviteten god inom bil-
industrin i Östeuropa medan utvecklingen i 
Västeuropa var svagare.

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION

Affärsområde Sandvik Mining and Constructions
efterfrågan utvecklades mycket väl under året.
Efterfrågan var stark inom samtliga regioner.
Metallpriserna fortsatte att stiga till rekordhöga
nivåer och efterfrågan på basmetaller och ädel-
metaller var hög under hela året. Även aktivitets-
nivån inom kolindustrin var hög under året till
följd av dels den starka efterfrågan från den kine-
siska stålindustrin och dels det höga oljepriset.
Härigenom ökade investeringarna för ökad kapa-
citet och produktion. Anläggningsindustrin note-
rade en hög aktivitet främst i NAFTA och Asien.

SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

Sandvik Materials Technologys orderingång
ökade under året. Marknadsläget inom NAFTA
förbättrades, liksom i Asien samt Östeuropa. 

I Västeuropa avmattades efterfrågan något för de
mer standardiserade produkterna, medan utveck-
lingen för specialprodukterna var god. Affärs-
läget var generellt sett gynnsamt för specialpro-
dukterna – särskilt för sömlösa rör i höglegerade
material till investeringsrelaterade kundsegment,
såsom olja/gas-, process- och flygindustrin 
samt energisektorn. Orderingången från allmän
verkstadsindustri samt konsumentrelaterade
kundsegment utvecklades också positivt på de
flesta marknader.

Orderingång per marknadsområde

2005 Andel 2004 Förändring
MSEK % MSEK % *

Europa totalt 28 813 44 26 760 +8 +7
NAFTA-området 13 356 20 11 171 +20 +18
Sydamerika 3 894 6 2 776 +40 +23
Afrika, Mellanöstern 4 604 7 3 350 +37 +34
Asien, Australien 15 519 23 12 443 +25 +22
Koncernen totalt 66 186 100 56 500 +17 +15
* Förändring mot föregående år exklusive valutaeffekt och företagsförvärv.

Fakturering per marknadsområde

2005 Andel 2004 Förändring
MSEK % MSEK % *

Europa totalt 28 729 45 26 141 +10 +9
NAFTA-området 12 643 20 10 651 +19 +17
Sydamerika 3 552 6 2 757 +29 +11
Afrika, Mellanöstern 3 994 6 3 454 +16 +13
Asien, Australien 14 452 23 11 607 +25 +22
Koncernen totalt 63 370 100 54 610 +16 +14
* Förändring mot föregående år exklusive valutaeffekt och företagsförvärv.

Fakturering för de 10 största marknaderna

2005 2004 Förändring
MSEK MSEK %

USA 9 885 8 612 +15
Tyskland 5 924 5 434 +9
Australien 5 057 4 049 +25
Italien 3 842 3 612 +6
Sverige 3 151 2 749 +15
Frankrike 3 057 2 965 +3
Storbritannien 2 657 2 330 +14
Japan 2 348 2 191 +7
Sydafrika 2 283 2 061 +11
Kina 2 066 1 524 +36
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Affärsområden och 
förändringar i koncernen 

Koncernens orderingång och fakturering per
affärsområde visas i separata tabeller. Det börs-
noterade företaget Seco Tools, i vilket Sandvik
äger 60 % av antalet aktier och 89 % av röster-
na, avger en egen årsredovisning i vilken verk-
samheten kommenteras. 

SANDVIK TOOLING

Sandvik Toolings orderingång uppgick till 21 084
MSEK (19 584), vilket var en ökning med 8 %
från föregående år i fast valuta för jämförbara
enheter. Faktureringen uppgick till 20 847 MSEK
(19 227), vilket var en ökning med 8 % från före-
gående år i fast valuta för jämförbara enheter.
Valutaeffekten påverkade faktureringen positivt
med 2 %.

Faktureringsökningen kan hänföras till en
gynnsam marknadsutveckling, ökade marknads-

andelar och en positiv prisutveckling. Tillväxten
var under året större för hårdmetallverktyg än
för snabbstålsverktyg. Sandvik Hard Materials
har gjort framsteg i olja/gas-branschen, bl.a. i
form av ett samarbetsavtal med en mycket stor
kund i USA.

Rörelseresultatet uppgick till 4 420 MSEK 
(3 864), vilket gav en rörelsemarginal på 21 %.
Förbättringen berodde främst på ökad försälj-
ning, höjda priser samt högt kapacitetsutnyttjan-
de. Resultatet påverkades även positivt av effek-
tiviseringsprogrammet inom tillverkning och
distribution samt av en positiv valutaeffekt. 

Antalet anställda var den 31 december 14 966
(15 048). 

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION

Sandvik Mining and Constructions orderingång
utvecklades starkt under året och uppgick till 
22 394 MSEK (17 162), vilket var en ökning
med 26 % från föregående år i fast valuta för
jämförbara enheter. Under året erhölls ett antal
stora order inom kundsegmentet Surface Mining
till ett sammanlagt värde av cirka 1 000 MSEK.
Beställningarna avser kundspecifika anläggningar
för bland annat hantering av järnmalm i Saudi-
arabien och Brasilien samt hantering av kol i
Australien.

Faktureringen uppgick till 20 560 MSEK 
(16 617), vilket var en ökning med 18 % från
föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.
Valutaeffekten påverkade faktureringen positivt
med 4 %.

Rörelseresultatet uppgick till 2 654 MSEK 
(1 829), vilket gav en rörelsemarginal på 13 %.
Förbättringen berodde främst på högre volym
och ett fortsatt högt kapacitetsutnyttjande.

Antalet anställda var den 31 december 10 640
(9 623).

SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY 

Sandvik Materials Technologys orderingång upp-
gick till 17 712 MSEK (15 391), vilket var en
förbättring med 13 % jämfört med föregående 
år i fast valuta för jämförbara enheter. 

Under året erhölls ett antal stora order, bland
annat på sömlösa rör till olja/gas-industrin –
varav den största ordern hade ett totalt värde på

Orderingång per affärsområde

2005 2004 Förändring
MSEK MSEK % *

Sandvik Tooling 21 084 19 584 +8 +8
Sandvik Mining and Construction 22 394 17 162 +30 +26
Sandvik Materials Technology 17 712 15 391 +15 +13
Seco Tools 4 965 4 344 +14 +10
Koncerngemensamt 31 19 / /
Koncernen totalt 66 186 56 500 +17 +15

* Förändring mot föregående år exklusive valutaeffekt och företagsförvärv.

Fakturering per affärsområde

2005 2004 Förändring
MSEK MSEK % *

Sandvik Tooling 20 847 19 227 +8 +8
Sandvik Mining and Construction 20 560 16 617 +24 +18
Sandvik Materials Technology 17 003 14 424 +18 +16
Seco Tools 4 919 4 312 +14 +10
Koncerngemensamt 41 30 / /
Koncernen totalt 63 370 54 610 +16 +14

* Förändring mot föregående år exklusive valutaeffekt och företagsförvärv.

Rörelseresultat per affärsområde

2005 2004
MSEK % av fakt. MSEK % av fakt.

Sandvik Tooling 4 420 21 3 864 20
Sandvik Mining and Construction 2 654 13 1 829 11
Sandvik Materials Technology 1 729 10 1 354 9
Seco Tools 1 100 22 840 20
Koncerngemensamt -371 / -309 /
Koncernen totalt 9 532 15 7 578 14
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mer än en miljard kronor. Denna order kommer
att bokas upp, tillverkas och levereras under de
närmaste tre åren. Produktområde Process Systems
fick ett flertal omfattande order på sorterings-
utrustning, bland annat en order i Japan till ett
värde av 175 MSEK.

Faktureringen uppgick till 17 003 MSEK 
(14 424), vilket var en förbättring med 16 %
från föregående år i fast valuta för jämförbara
enheter. Faktureringstillägg för högre råvaru-
priser påverkade orderingång och fakturering
positivt med cirka 9 procentenheter, vilket inne-
bar att den faktiska ökningen var 4 % respektive
7 %. Valutaeffekten påverkade faktureringen
positivt med 2 %.

Rörelseresultatet uppgick till 1 729 MSEK 
(1 354), vilket gav en rörelsemarginal på 10 %.
Resultatförbättringen är främst hänförbar till det
pågående förändringsarbetet, som har bidragit
med en ökad kapacitet, sänkta kostnader, ökad
produktivitet och en förbättrad produktmix. Lön-
samheten ökade inom samtliga produktområden.

Antalet anställda var den 31 december 8 368
(8 350).

FÖRÄNDRINGAR I  KONCERNEN

Sandvik Tooling

Produktområdena Valenite och Safety slogs under
året ihop till ett produktområde. Produktområ-
dena Titex och Prototyp bildade även de ett 
nytt produktområde. Samordningen av produkt-
utveckling, marknadsstöd och säljaktiviteter inom
de nya produktområdena kommer att förstärka
tillväxtmöjligheterna och öka effektiviteten.
Sandvik Tooling har under året förvärvat 10 %
av aktierna i den kinesiska hårdmetallpulvertill-
verkaren Gesac. Sandviks ansökan om tvångs-
inlösen av de återstående 3,56 % av aktierna i
tyska Walter AG beviljades i december 2005,
varpå Walter avlistades från aktiebörsen i Frank-
furt och minoritetsaktierna förvärvades. Sandvik
äger därmed 100 % av aktierna i Walter AG.

Sandvik Mining and Construction

I augusti övergick affärsområdet till en ny struktur
där de tidigare sju produktområdena omorgani-
serades i fyra kundsegment som vart och ett
optimerar Sandviks erbjudande av produkter och
tjänster till tre olika gruvsegment samt ett seg-
ment för bygg- och anläggningsindustrin. 

I september förvärvade Sandvik Mining and
Construction resterande 50 procent av aktierna i
det sedan 2001 samägda företaget Sandvik Smith.
Sandvik AB har redan tidigare konsoliderat

Sandvik Smith i koncernen. Företaget omfattar
utveckling, tillverkning, marknadsföring samt
teknisk service av rullborrkronor för gruv- och
anläggningsindustrin. Verksamheten har under
de fyra åren vuxit kraftigt och det sågs som
naturligt från båda delägarna att Sandvik nu tog
över hela verksamheten då den ligger närmare
Sandvik Mining and Constructions kärnverk-
samhet. Samarbetet med Smith International
kommer att fortsätta inom utveckling och till-
verkning. Den förvärvade verksamheten har 
360 anställda.

Vid slutet av året ökade Sandvik Mining and
Construction sitt ägande i det nordirländska
företaget Finlay BME, som utvecklar och säljer
mobila krossar under varunamnet Fintec. 

Sandvik Materials Technology 

En översyn av affärsområdets samtliga tråddra-
gerier pågår, med syfte att öka effektiviteten,
reducera kostnaderna och därigenom öka lön-
samheten. Översynen omfattar nio tråddragerier
– fyra inom produktområde Wire och fem inom
Kanthal. Som ett första led i denna omstrukture-
ring beslutades att verksamheten vid produkten-
heten i Barcelona, Spanien, skall specialiseras och
produktionsvolymen därmed halveras. Detta
innebär att de mer standardiserade produkterna
fasas ut samt att viss produktion flyttas till pro-
duktenheten i Sandviken, Sverige. 

Inom produktområde Kanthal genomfördes
en omstrukturering avseende tillverkningen av
kiselkarbidelement. Under året stängdes anlägg-
ningen i Niagara Falls i USA och tillverkning
överfördes till Kanthals anläggningar i Skottland
och Mexiko.

Under året utökades kapaciteten för tillverk-
ning av sömlösa rör vid produktenheterna i
Tjeckien och Indien. I Tjeckien gjordes investe-
ringarna med anledning av den växande efterfrå-
gan på rör till olja/gas-industrin. I Indien innebär
den utökade kapaciteten att Sandvik stärker
positionen i Asien gällande sömlösa rostfria rör. 
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Forskning,utveckling
och kvalitetssäkring

Avancerad forskning inom utvalda nischer är en
förutsättning för Sandviks utveckling. Utgifterna
uppgick till 2 147 MSEK år 2005 (1 870) och
motsvarade 3,4 % av faktureringen. Av dessa
utgifter har 181 MSEK (109) aktiverats i balans-
räkningen. Mer än 2 000 personer arbetar inom
detta område, varav många är specialister med
hög utbildning och kompetens.

Sandvik Tooling bedriver affärsområdesgemen-
sam forskning och utveckling av verktygsmaterial
och produktionsprocesser vid kompetenscentra på
flera platser runt om i världen. Produkt- och appli-
kationsutveckling sker hos respektive varumärke i
nära samarbete med kunderna.

De största utvecklingsenheterna för Sandvik
Mining and Construction finns i Finland, Sverige,
Österrike och USA. Sandvik Materials Technology
har ett av Europas största FoU-centrum för avan-
cerade metalliska material och speciallegeringar 
i Sandviken. I Hallstahammar har affärsområdet
en FoU-enhet för keramiska och metalliska mot-
ståndsmaterial.

SANDVIK TOOLING

Sandvik Toolings forskning och utveckling är
inriktad på framtagning av såväl nya verktygs-
material och produkter som på förbättring av
produktionsmetoder och utrustning. Under året
utvecklades nya metoder inom metallpulverpro-
duktion, skärpressningsteknik och ytbeläggning
av verktyg för förbättrad prestanda, kvalitet och
produktivitet.

Produktområdet Sandvik Coromant lanserade
under 2005 ett flertal revolutionerande produkter
med mycket god marknadsframgång. GC® 4225
är beteckningen på en ny hårdmetallsort för 
vändskär som introducerades under hösten för
bearbetning av ett flertal olika stålmaterial. Dess
föregångare, GC® 4025, är världens mest sålda
hårdmetallsort för vändskär, så förväntningarna
är höga på efterföljaren.

I början av 2005 introduceras den patenterade
vändskärsborren Corodrill® 880, vars speciella
konstruktion tillåter mycket snabb bearbetning
och därmed förbättrad produktionsekonomi för
kunderna.

CoroPlex™ är en ny typ av multifunktions-
verktyg som Sandvik Coromant lanserade under

året. Verktygen tillåter flera olika typer av bear-
betning med en uppspänning av komponenten,
vilket hjälper kunderna att utnyttja sina flerfunk-
tionsmaskiner till fullo. Härigenom sparas till-
verkningstid, samtidigt som kvaliteten höjs.

Valenite fortsatte sin snabba uppgradering av
produktportföljen med stöd av affärsområdets
tekniska plattform. Under året lanserades väl
mottagna vändskär för bearbetning av gjutjärn
och stål, huvudmaterial för Valenites kunder.

Walter introducerade vändskär med ett nytt
ytskikt i aluminiumoxid, som ger stor mångsidig-
het vid bearbetning av olika material. Dessutom
utökades svarvsortimentet med nya produkter för
gjutjärnsbearbetning. Stora förbättringar skedde
även inom tillverkningsprocessen.

Varumärket Titex lanserade med framgång nya
solida hårdmetallborrar för extra djupa hål.

Sandvik Hard Materials introducerade material
med s.k. submikron kornstorlek, d.v.s. extremt
små byggstenar vilket möjliggör utvecklingen av
produkter med krav på bibehållen skärpa under
lång tid, t.ex. borrar för bearbetning av kompo-
nenter inom elektronikindustrin.

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION

Sandvik Mining and Construction fortsatte att
introducera ny teknologi och nya produkter på
marknaden. Genom sitt nära samarbete med
kunderna lyckas Sandvik Mining and Construction
ständigt behovsanpassa produkter och helhets-
lösningar. 

Kundsegment Soft Rock Mining presenterade
den nya pendellastaren ASC18 för främst trans-
porter av material vid kontinuerlig brytning av
kol och andra mjuka bergarter under jord. 

Under året introducerades ett nytt så kallat
blindhålssystem, ABH1600 box hole boring sys-
tem. Det är ofta mycket trångt på brytningsnivån i
gruvor och därför viktigt med snabba och effektiva
transporter ut ur gruvgångarna. Detta sker via
blindhål som borras vertikalt från brytningsnivån
ner till speciella transportgångar. Borrningen är
tidskrävande och kan därför bara utföras då det
ordinarie gruvarbetet inte pågår. ABH1600 är ett
komplett system för att borra blindhål snabbt och
säkert. ABH1600-maskinen är självgående och
använder rullborrkronor på ett roterande huvud.
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Härigenom behövs ej sprängning vilket leder 
till en säkrare och mer flexibel upptagning av
blindhål.

Kundsegmentet för Surface Mining lanserade
en ny borrigg för stenbrott, T1000, och vidare-
utvecklade borriggar för brunnsborrning för an-
läggningsindustrin.

Kundsegment Construction introducerade en
ny kross, Crawlmaster® H4800i, för produktion
av vägmaterial av hög kvalitet. Detta är en auto-
matiserad och mycket flexibel sekundärkross
som ger kunden en problemfri arbetsgång tack
vare ett inbyggt kontrollsystem som hela tiden
övervakar processen.

Inom kundsegment Underground Hard Rock
Mining lanserades ett nytt dammkontrollsystem
för borrningsapplikationer, Tamrock® ZeroDust,
som beaktar aspekterna på miljö och säkerhet
samt förbättrar arbetsförhållandena. 

En fjärrstyrd bulldozer, EJC Reef Shark,
lanserades som kompletterar affärsområdets
framgångsrika serie av gruvmaskiner med extra
låg profil för platinagruvor. Maskinen kan även
användas i andra applikationer som att rensa
avloppssystem under storstäder eller till att föra
bort material under bulktransportörer. Sandviks
helautomatiserade transportsystem för under-
jordstransporter, AutoMine®, infördes för de
Beers’ Finsch-gruva i Sydafrika. Installationen 
är den största hittills och kommer fullt utbyggd
att omfatta cirka 15 förarlösa lastmaskiner.

Under hösten undertecknade Sandvik Mining
and Construction i Sydafrika ett samarbetsavtal
med ett av världens största platinagruvbolag,
Lonmin. Bolagen skall tillsammans utveckla
dagens manuella gruvbrytning till en helt meka-
niserad brytning inom fem år. Samarbetsavtalet
visar på Sandvik Mining and Constructions
förmåga att leverera helhetslösningar för ökad
produktivitet och lönsamhet.

Med världsledande teknik skapar Sandvik
Mining and Construction lösningar som ger
stora kundfördelar.

SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

Inom Sandvik Materials Technology utvecklas
material och produkter i nära samarbete med
kunderna för att öka automationsgraden och
produktiviteten samt minska energiåtgången och
reducera miljöbelastningen. 

De unika ytteknologiprodukterna fick under
året sitt stora kommersiella genombrott med
produkten Sandvik Santronic™, som är speciellt
utvecklad för tillämpningar inom elektronik och

telekom. Tillverkningstekniken bygger på en ny,
patentskyddad metod för att belägga metalliska
precisionsband med olika typer av ytskikt, exem-
pelvis nickel, silver eller koppar. Därmed öppnas
nya möjligheter att ge banden kombinationer 
av olika egenskaper – den ena sidan av bandet
kan exempelvis förses med ett strömledande eller
isolerande skikt. 

Under året lanserades även ett nytt produkt-
program för dekorativa ytteknologiprodukter
under varumärket Sandvik Decorex™. Produkter-
na förses med en färgad, dekorativ yta som är
mer formbar än vad som är möjligt att uppnå 
vid lackering. Sandvik Decorex™ är avsedd för
designändamål och slutkunderna finns inom
konsumentvarumarknaden.

Under namnet Sandvik Bioline® marknads-
förs och säljs olika avancerade material och
produkter till den medicintekniska industrin,
bland annat för tillverkning av implantat och
kirurgiska och dentala instrument. Kraven är
höga på materialegenskaper som biokompatibi-
litet, renhet och pålitlighet. Under 2005 introdu-
cerades bland annat teflonbelagd precisionstråd
för användning inom avancerad hjärtkirurgi
samt komposittråd som har en viktig funktion i
pacemakers.

Legeringen Sandvik SAF2205 SH™ introdu-
cerades för tråd i sammanhängande längder 
upp till 10 000 meter, så kallade wirelines, som
används inom olja/gas-industrin för att bland
annat kontrollera oljekällor på havsbotten. Den
nya legeringen kombinerar extremt hög hållfast-
het med bra korrosionsmotstånd, vilket resulterar
i längre livslängd och färre byten – och därmed
färre produktionsstopp och högre produktivitet
för kunderna. 

Rotoform® är Sandviks patenterade teknik
för pastillering. Den senaste modellen i Rotoform-
familjen, Rotoform® HS (High Speed), fick ett
kommersiellt genombrott under 2005 för pastil-
lering av urea (konstgödsel). Med Rotoform® HS
kan kunderna öka sin kapacitet med 50 procent.

Kanthal introducerade en avancerad legering
för användning vid förvärmning av insugnings-
luften till dieselmotorer. Denna ger högre för-
bränning samt renare avgaser. Efter förbränningen
passerar avgaserna ett partikelfilter bestående av
tråd av samma legering, vilket resulterar i ytter-
ligare avgasrening. 
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Personal

För Sandvik är en effektiv kompetensförsörjning
viktig för konkurrensförmågan. För att säkerställa
att hela koncernen utgör en gemensam rekryte-
rings- och kompetensbas initierades 2003 ett
globalt program inom personalområdet kallat
Connect. Under 2005 har programmet implemen-
terats i USA, Finland och i Sandviken. Utgångs-
punkten för programmet är att integrera arbetet
med kompetensförsörjning och kompetensutveck-
ling i själva affärsverksamheten och innebär ett
gemensamt arbetssätt inom ett antal viktiga per-
sonalprocesser som bemanning, kompetensut-
veckling och förändringsarbete. I det nya arbets-
sättet är strävan att alla medarbetare på ett enkelt
sätt skall ges möjligheter att utvecklas inom kon-
cernen dels genom utannonsering av alla lediga
befattningar, dels genom tillgång till olika kompe-
tensutvecklingsaktiviteter. Samtidigt får personal-
ansvariga chefer via de nya processerna bättre
stöd i att definiera framtida kompetensbehov och
att utarbeta rätt kompetensförsörjningsstrategi
som en del i affärsstrategin.

För Sandvik är det viktigt att både män och
kvinnor har samma möjlighet att utvecklas inom
koncernen och företaget har under året initierat
ett antal olika aktiviteter i syfte att öka jämställd-
heten inom företaget. En ny rekryteringspolicy
har fastställts som innebär att bägge könen ska
vara representerade bland slutkandidaterna före
tillsättandet av en befattning. En genuskartlägg-
ning har påbörjats vid två enheter i Sverige i syfte
att kartlägga eventuella skillnader i mäns och
kvinnors möjligheter till utveckling inom Sandvik.

Antalet anställda vid slutet av året var 39 613
(38 421). För jämförbara verksamheter ökade
antalet anställda med 1 192 personer under året
(2004 en ökning med 1 609 personer).

Koncernens antal anställda i Sverige den 31/12
2005 uppgick till 10 116 personer (10 057). 
Uppgifter om personalkostnader samt medel-
antalet anställda återfinns på sidana 58.

RESULTATANDELAR OCH PROGRAM

FÖR LÅNGSIKTIG VARIABEL LÖN 

Sandvik har sedan 1986 ett resultatandelssystem
för alla anställda vid helägda bolag i Sverige. 
Koncernens avkastning under år 2005 innebar att
det maximala beloppet 150 MSEK avsattes till
resultatandelsstiftelsen.

Under år 2000 infördes som en del i det totala
kompensationspaketet ett aktierelaterat program
för långsiktig variabel lön för cirka 300 högre
chefer och specialister internationellt i koncernen.
Programmet baserades på en årlig tilldelning av
personaloptioner på Sandvik-aktier med en löptid
av fem år och rätt till utnyttjande efter tre år, för-
utsatt att anställningen då kvarstår. Tilldelningen
baserades på Sandviks avkastning på sysselsatt
kapital under föregående år. Tilldelningen skedde
i sig vederlagsfritt men optionsinnehavaren måste
erlägga fastställt lösenpris för aktien. Programmet
baseras på befintliga aktier och medför därför
ingen nyemission av aktier.

Tilldelning under programmet skedde under
åren 2000–2004. När 2000 års program löpte ut 
i februari 2005 understeg aktiekursen lösenpriset
och inga optioner har därmed kunnat utnyttjas.
Under 2005 har optioner tilldelade under 2001
och 2002 års program kunnat utnyttjas.

Optionerna säkras finansiellt så att effekten på
företagets kostnader för framtida kursökningar i
Sandvik-aktien begränsas. För ytterligare upplys-
ningar se sidorna 58–61, not 3.5 Ersättningar till
styrelse och ledande befattningshavare.

Styrelsen beslutade att inte införa något nytt
program för långsiktig variabel lön för verksam-
hetsåret 2005. Under 2005 initierade styrelsen 
ett arbete med att utvärdera alternativa framtida
långsiktiga program som en del av företagets vill-
kor för ersättning till ledande befattningshavare.
Avsikten är att styrelsen skall ta ställning till ett
förslag under 2006.
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ANTAL ANSTÄLLDA 31/12

2005 2004
Antal anställda 31/12* 39 613 38 421
Medelantal anställda

Kvinnor 6 779 6 529
Män 32 237 31 144
Totalt 39 016 37 673

* Deltidsanställda har omräknats till motsvarande antal heltidsanställda.
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Miljö

Sandviks miljöarbete utgör en integrerad del i
hela affärsprocessen med inriktning på att konti-
nuerligt minska miljöbelastningen. De viktigaste
miljöaspekterna är förbrukning av energi, råva-
ror, färskt vatten och farliga kemikalier i sam-
band med produktion. Transporter samt produk-
terna som tillverkas och avfall från produktionen
är också viktiga miljöaspekter. Förbättringsmål
och handlingsplaner är baserade på de viktigaste
miljöaspekterna. Sandvik följer tillämpliga lagar
och förordningar på miljöområdet i de länder
där Sandvik har verksamhet, men utöver detta
tillämpas ännu striktare krav när det är ekolo-
giskt berättigat, tekniskt möjligt och ekonomiskt
försvarbart.

ENERGIFÖRBRUKNING

Under 2005 förbrukade koncernen cirka2 000
GWh energi, varav 1 300 som elektricitet och 
700 i form av fossila bränslen. Huvuddelen av
energiförbrukningen sker inom Sandvik Materials 
Technologys anläggningar i Sandviken och Hall-
stahammar. I Sandviken är Sandvik Materials
Technology sedan 1 juli 2004 anslutet till det
svenska programmet för energieffektivisering i
energiintensiv industri. Elförbrukningen i för-
hållande till faktureringsvolymen totalt har
sjunkit något under senare år som nedanstående
diagram visar. 

RÅVARUFÖRBRUKNING

Sandvik Materials Technologys anläggningar i
Sandviken och Hallstahammar har den största
råvaruförbrukningen inom koncernen. Råvarorna
utgörs främst av järn, nickel, krom och molybden
i form av legeringar eller ingående i skrot. Skrotet

svarar för mer än 80 % av metallråvaran, varav
en viss del är återvunnet från den egna till-
verkningen (huvudsakligen avverkning under
förädlingen).

Ett ständigt arbete pågår för att öka utbytet 
i förädlingsprocesserna. Affärsområdet strävar
också efter att minska nickelinnehållet med 
bibehållande av materialets egenskaper, främst
genom ersättning med mangan och kväve. Nickel
kan i vissa speciella fall helt ersättas, främst för
material till medicinska applikationer. 

Sandvik Toolings anläggning i Gimo är den
största råvaruförbrukaren inom affärsområdet.
De viktigaste råvarorna är volfram och kobolt,
men även mer sällsynta grundämnen som tantal.
Materialutveckling och ökning av kapaciteten 
för återvinning pågår med syfte att minska miljö-
påverkan. Använda vändskär återköps hos 
kunderna och upparbetas. Cirka10 % av råvaran
kommer från återvunnet material.

Sandvik Mining and Constructions produkter
baseras huvudsakligen på olika typer av färdiga
komponenter. Affärsområdet har emellertid
också en betydande tillverkning av verktyg i stål
och hårdmetall. Aktiviteter för återvinning av
material från förbrukade verktyg har startats.

VATTENFÖRBRUKNING

Koncernen använder cirka 4 miljoner m3 färsk-
vatten per år varav ungefär hälften används vid
tillverkningsenheterna i Sandviken. 

UTSLÄPP TILL LUFT OCH VATTEN

Den största miljöpåverkan sker i samband med
den energikrävande omvandlingen av råvaror till
halvfabrikat i form av stål och specialmetallämnen
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* Figurerna visar index jämfört med 1999. Fakturering justerad för valuta- och priseffekter.
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i Sandviken och Hallstahammar. Rökgaser renas
före utsläpp till luft i rökgasreningsanläggningar.
Gasreningsstoft återvinns till största delen i stål-
processen eller upparbetas. Miljöpåverkan sker i
mindre skala vid Sandvik Toolings anläggningar
för tillverkning av hårdmetallpulver i främst
Gimo, Sverige, och Coventry, Storbritannien.

Förbränningen av fossila bränslen för värme
och egna transporter medför utsläpp av cirka
180 000 ton koldioxid per år. Huvudparten sker
vid anläggningarna i Sandviken. Koldioxidut-
släppen har i förhållande till faktureringsvolymen
varit relativt konstanta under de senaste åren,
vilket framgår av diagram på föregående sida.

Under 2004 tilldelades Sandvik 181 290 ut-
släppsrätter för koldioxid inom EU för de metall-
urgiska enheterna i Sandviken och Hallstaham-
mar i Sverige för verksamhetsåren 2005–2007.

Allt avloppsvatten renas. Utsläpp till vatten
utgörs huvudsakligen av kväve och en mindre
mängd metaller. Miljöfarliga kemikalier hanteras
och destrueras via miljösäkra metoder. 

AVFALL OCH KEMIKALIER

Koncernens produktion genererar cirka 140 000
ton avfall per år främst i form av slagg från stål-
tillverkning. Miljöfarligt avfall hanteras enligt
lokala miljöbestämmelser och uppgår till cirka
23 000 ton per år. 

Miljöfarliga kemikalier används endast i en
begränsad och väl övervakad omfattning och
omhändertas efter användning på ett miljösäkert
sätt. Trikloretylen användes fortfarande vid
några av tillverkningsenheterna inom Sandvik
Materials Technology och Sandvik Tooling för
avfettning. Under 2005 avvecklades användningen
av trikloretylen i Hallstahammar. Sandviks mål
är att före utgången av 2008 ha ersatt all triklor-
etylenavfettning med andra avfettningsmetoder.
Sanering av förorenad mark pågår vid vissa
enheter där rester från avfettning med triklor-
etylen har påträffats i marken. 

CERTIFIERING

Vid utgången av 2005 var 120 enheter eller 
nästan 100 % av koncernens tillverknings-
enheter miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

MILJÖTILLSTÅND

Sandviks svenska enheter bedriver tillståndspliktig
verksamhet enligt den svenska miljölagstiftningen
vid anläggningarna i Sandviken, Gimo, Stockholm,
Hallstahammar och Svedala samt ytterligare ett
antal orter i Sverige. Även de flesta av de större
dotterbolagen utanför Sverige bedriver verksamhet
som omfattas av de lokala miljöbestämmelserna.

För de svenska huvudverksamheterna lämnas
varje år offentliga rapporter till tillsynsmyndig-
heterna med bl.a. redogörelse för tillståndsbeslut
och hur villkoren uppfyllts, årsvärden på utsläpp
samt åtgärder som vidtagits för att minska miljö-
påverkan eller förbrukningen av resurser. Mot-
svarande rapportering sker i andra länder där
detta krävs.
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Bolagsstyrningsrapport
Sandvik 2005

En effektiv och tydlig bolagsstyrning bidrar till 
att säkerställa förtroendet hos Sandviks intressent-
grupper och ökar även fokus på affärsnytta och
aktieägarvärde i företaget. 

ALLMÄNT

Sandvik är ett publikt, börsnoterat företag med
cirka 60 000 aktieägare. Verksamheten är global
med en närvaro i 130 länder och antalet med-
arbetare uppgår till cirka 39 000. Sandvik skall
vara det självklara förstavalet för kunderna och
skapa bästa möjliga värde för företagets olika
intressegrupper – framförallt kunder, aktieägare
och medarbetare. Samtidigt ska Sandvik uppträda
som en god samhällsmedborgare som tar ett lång-
siktigt ansvar. Syftet med bolagsstyrningen är att
skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan
ägare, styrelse och verkställande ledning. Bolags-
styrning, eller Corporate Governance, omfattar
koncernens styr- och ledningssystem.

Bolagsstyrningen inom Sandvik baseras på till-
lämplig lagstiftning, Stockholmsbörsens regelverk
samt interna riktlinjer. I december 2004 presente-
rade den svenska Kodgruppen ”Svensk kod för
bolagsstyrning” (”koden”). Stockholmsbörsen 
har infört koden som en del av noteringsavtalet.
Koden bör tillämpas så snart som möjligt efter
den 1 juli 2005, dock senast inför årsstämman 
år 2006. Sandvik tillämpar redan huvuddelen 
av de regler som koden omfattar och kommer
inför årsstämman 2006 att i sin helhet ha imple-
menterat koden. 

Styrelsen avser att presentera ”styrelsens rapport
om intern kontroll avseende den finansiella rap-
porteringen” i samband med årsredovisningen
för år 2006. Koncernen har under 2005 påbörjat
ett arbete som syftar till att öka integrationen
och systematiken av koncernens riskhantering.
Detta kommer bland annat att ligga till grund 
för styrelsens rapport om intern kontroll avseen-
de den finansiella rapporteringen. 

ÄGARSTRUKTUR

Information om aktieägare och aktieinnehav
finns på sidan 6 (avsnittet om Sandvik-aktien).

BOLAGSORDNING

Enligt Sandviks bolagsordning är bolagets namn
Sandvik Aktiebolag och bolaget är noterat på
Stockholmsbörsen. Aktiekapitalet uppgår till 
1 423 544 610 kronor och antalet aktier uppgår
till 237 257 435. Varje aktie motsvarar en röst
vid bolagsstämmorna. Bolagets styrelse skall, 
till den del den utses av årsstämman, bestå av
lägst fem och högst åtta ledamöter med högst
fem suppleanter. Antalet revisorer skall vara lägst
två och högst tre revisorer med samma antal
suppleanter. Stämman kan också utse en revisor,
utan suppleant, om stämman till revisor utser ett
registrerat revisionsbolag. Bolagets räkenskapsår
är kalenderår och årsstämman skall hållas i
Sandviken eller Stockholm. Bolagsordningen i 
sin helhet, se www.sandvik.se.

AKTIEÄGARE
Bolagsstämman

STYRELSE Ersättningsutskott Revisionsutskott 

Group Assurance VD OCH KONCERNLEDNING 
Koncernfunktioner

AFFÄRSOMRÅDEN
Sandvik Tooling

Sandvik Mining and Construction
Sandvik Materials Technology

ValberedningExtern revision

KONCERNRÅD
• Miljö, arbetsmiljö
• FoU
• Inköp
• IT
• Finans
• HR

BOLAGSSTYRNING
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BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det
högsta beslutande organet där aktieägarna utövar
sin rösträtt. På årsstämman fattas beslut avseende
årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och
revisorer, ersättning till styrelseledamöter och
revisorer samt andra frågor i enlighet med aktie-
bolagslagen och bolagsordningen. Ytterligare
information om årsstämman samt fullständiga
protokoll finns publicerat på bolagets hemsida,
se www.sandvik.se.

Ordinarie bolagsstämma 2005

Vid den ordinarie bolagsstämman den 3 maj 2005
deltog aktieägare som representerade 38,2 % av
aktiekapitalet och rösterna. Advokat Sven Unger
valdes till ordförande för stämman. Stämman
beslutade om utdelning av 11 kronor per aktie
för år 2004. Clas Åke Hedström, styrelsens ord-
förande, redogjorde i sitt anförande för styrelsens
roll och arbete, Sandviks ersättningspolicy samt
ersättningsutskottets arbete och funktion. Anders
Nyrén, ordförande i revisionsutskottet, redogjorde
för revisionsutskottets arbete och Carl-Olof By,
ordförande i valberedningen, för valberedningens
arbete. Lars Pettersson, VD och koncernchef,
kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret
2004 och utvecklingen under det första kvartalet
2005. Han redogjorde även för koncernens
affärsidé och framtida utveckling. 

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes
Georg Ehrnrooth, Clas Åke Hedström, Sigrun
Hjelmquist, Egil Myklebust, Arne Mårtensson,
Lars Nyberg, Anders Nyrén och Lars Pettersson.
Clas Åke Hedström valdes till styrelseordförande.
Personalorganisationerna har utsett Bo Boström
och Göran Lindstedt till ordinarie styrelseleda-
möter och Birgitta Karlsson och Bo Westin till
suppleanter. 

Stämman fattade bland annat beslut om att
erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier 
till ett belopp om cirka 4 miljarder kronor. 

Extra bolagsstämma 2005

En extra bolagsstämma i Sandvik den 28 juni
2005 fattade erforderliga beslut, i enlighet med
styrelsens förslag, om genomförande av inlösen-
erbjudandet och utbetalning till aktieägarna.
Aktieägare som representerade 32,1 % av
aktiekapitalet och rösterna deltog på stämman. 

VALBEREDNING

I enlighet med den ordinarie bolagsstämmans
beslut har Sandvik en valberedning. Valbered-

ningen skall ta fram förslag till ordförande på
stämman, förslag till styrelsens sammansättning,
revisorer, förslag till arvode till styrelseledamöter-
na och revisorerna. 

Sammansättningen av valberedningen skall
offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast
sex månader före 2006 års årsstämma. 

Inför ordinarie bolagsstämma 2005 bestod 
valberedningen av Carl-Olof By (Industrivärden),
Curt Källströmer (Handelsbankens Pensions-
stiftelse och Pensionskassa), Sarah McPhee (AMF
Pension och AMF Fonder), Marianne Nilsson
(Robur) och Clas Åke Hedström (Sandviks ord-
förande).

Inför den ordinarie bolagsstämman 2005 hade
valberedningen två protokollförda möten. Val-
beredningen har i sitt arbete bland annat tagit del 
av styrelsens utvärdering. 

Ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2005 
beslutade att valberedningen skulle bestå av fem
personer. De fyra största aktieägarna med en
representant vardera och dessa tillsammans med
styrelsens ordförande skall utgöra valberedning.
Styrelsens ordförande skall vara sammankallande.
Ordförande i valberedningen skall vara den leda-
mot som representerar den största aktieägaren.
Inget arvode skall utgå till valberedningen.

Valberedning inför årsstämma 2006

Inför årsstämman den 2 maj 2006 utgörs valbered-
ningen av Carl-Olof By (Industrivärden), (ordf.),
Curt Källströmer (Handelsbankens Pensionsstiftelse
och Pensionskassa), Sarah McPhee (AMF Pension
och AMF Fonder), Marianne Nilsson (Robur) och
Clas Åke Hedström (Sandviks ordförande). 

STYRELSEN

Styrelsen svarar för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen
skall fortlöpande bedöma bolagets och koncernens
ekonomiska situation. 

Styrelsen skall se till att bolagets organisation
är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och bolagets ekonomiska förhållanden i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
verkställande direktören skall sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen
och VD fastställs genom en skriftlig instruktion. 

Styrelsens viktigaste uppgifter är att: 
• fastställa de övergripande målen för bolagets

verksamhet och besluta om bolagets strategi för
att nå målen
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• säkerställa att bolaget har en väl fungerande
verkställande ledning med väl avpassade
ersättningsvillkor

• tillse att bolagets externa rapportering präglas
av öppenhet och saklighet och ger en korrekt
bild av bolagets utveckling, lönsamhet och
finansiella ställning samt riskexponering

• se till att det finns effektiva system för uppfölj-
ning och kontroll av bolagets verksamhet och
ekonomiska ställning mot de fastställda målen

• följa upp och utvärdera bolagets utveckling
och att uppmärksamma och stödja VD i arbetet
att vidta erforderliga åtgärder

• se till att det finns en tillfredsställande kontroll
av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler
som gäller för bolagets verksamhet

• se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs
för bolagets uppträdande

• besluta om förvärv, avyttringar och investeringar 
• till årsstämman föreslå utdelning, eventuellt

aktieåterköp eller inlösen.

Sammansättning

Sandviks styrelse består av åtta ledamöter till den
del den utses av årsstämman. De fackliga organi-
sationerna har, i enlighet med svensk lag, rätt till
styrelserepresentation och de har utsett två ordi-
narie ledamöter och två suppleanter. 

I enlighet med förslaget från valberedningen
omvaldes samtliga ledamöter vid den ordinarie
bolagsstämman 2005. Clas Åke Hedström, som
utsågs till styrelsens ordförande, har tidigare
varit verkställande direktör och koncernchef i
bolaget (1994–2002). Verkställande direktören
och koncernchefen Lars Pettersson är anställd i
bolaget. Clas Åke Hedström och Lars Pettersson
är således inte oberoende i förhållande till bolaget
enligt koden. Anders Nyrén är verkställande
direktör i Industrivärden. Arne Mårtensson är
styrelseledamot i Industrivärden. Industrivärden
har drygt 10 % av rösterna i Sandvik. Anders
Nyrén och Arne Mårtensson är enligt koden ej
att anses som oberoende i förhållande till bolagets
större aktieägare. Övriga fyra ledamöter valda av
stämman är oberoende i förhållande till Sandvik
och bolagets stora aktieägare. Styrelsen uppfyller
därmed kravet på att minst två av de styrelse-
ledamöter som är oberoende av bolaget och
bolagsledningen även skall vara oberoende av
bolagets större aktieägare och av de som är obe-
roende av bolaget och större ägare finns erforder-
lig erfarenhet av börsbolag. 

Styrelseledamöter: Georg Ehrnrooth, Clas Åke
Hedström, Sigrun Hjelmquist, Egil Myklebust,

Arne Mårtensson, Lars Nyberg, Anders Nyrén
och Lars Pettersson. 

Fackliga representanter: Bo Boström och 
Göran Lindstedt är ordinarie styrelseledamöter och
Birgitta Karlsson och Bo Westin är suppleanter. 

Sandviks chefsjurist Bo Severin är styrelsens
sekreterare och sekreterare i valberedningen samt
i ersättnings- och revisionsutskottet.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten

under 2005

Ledamot Styrelse Revisions- Ersättnings-
utskottet utskottet

Antal möten 6 5 3

Georg Ehrnrooth 6 5
Clas Åke Hedström 6 3
Sigrun Hjelmquist* 6 2
Egil Myklebust* 5 2
Arne Mårtensson 4 3
Lars Nyberg 5
Anders Nyrén 6 5
Lars Pettersson 6
Bo Boström 6
Göran Lindstedt 6
Birgitta Karlsson 2
Bo Westin 5

* Ingick i revisions- respektive ersättningsutskottet från och med den 3 maj 2005.

För övriga upplysningar om styrelsens ledamöter
hänvisas till sidorna 84–85.

Arbetsordning

Styrelsens arbetsordning med instruktion för
arbetsfördelning mellan styrelse och VD och för
ekonomisk rapportering uppdateras och fastställs
årligen. Uppdateringen baseras bland annat på
den utvärdering av det individuella och kollektiva
styrelsearbetet som styrelsen utför. 

Vid styrelsens sammanträden avhandlas, för-
utom rapporteringen och uppföljningen av den
löpande affärsverksamheten och lönsamhets-
utvecklingen, mål och strategi för affärsverksam-
heten, förvärv och väsentliga investeringar samt
ärenden gällande kapitalstrukturen. Ledande
befattningshavare redogör löpande för affärsplaner
och strategiska frågeställningar. Ersättnings- och
revisionsfrågor bereds inom respektive utskott.

Styrelsearbetet under 2005 

Under året har styrelsen sammanträtt sex gånger,
varav en gång i samband med besök hos en stor
kund inom affärsområdet Sandvik Mining and
Construction. Vid detta tillfälle genomgicks
också affärsområdets mål och affärsstrategi.
Affärsområdesledningarna för Sandvik Tooling
och Sandvik Materials Technology har även
redogjort för mål och strategier. Styrelsen har
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behandlat frågor relaterade till personal som 
t.ex. ersättarplanering och ersättningsvillkor.
Beslut har fattats avseende investeringar, för-
värv och avyttringar. Andra områden som har 
avhandlats är koncernens arbete med riskhan-
tering samt bolagets strategi för kapitalstruktur
och upplåning. 

Arvode till styrelsens ledamöter

Enligt årsstämmans beslut uppgår arvodet till var
och en av de stämmovalda externa styrelseleda-
möterna till 350 000 SEK. Till ordföranden utgår
1 050 000 SEK. Utöver detta har 50 000 SEK 
utgått per ledamot i ersättnings- respektive revi-
sionsutskott, sammanlagt 300 000 SEK. För
övriga upplysningar om ersättningar till styrel-
sens ledamöter hänvisas till sidorna 58–61.

Utvärdering av styrelsens ledamöter

För att säkerställa att styrelsen uppfyller de krav
som erfordras genomförs en systematisk och
strukturerad process för att utvärdera styrelsens
arbete och dess ledamöter. Utvärderingarna sker
individuellt avseende styrelsens arbete och behov
av erfarenhet och kompetens. Resultatet av ut-
värderingarna diskuteras gemensamt i styrelsen.
Styrelsens ordförande redogör för resultatet vid
möte med valberedningen. 

Utvärdering av VD

Styrelsen utvärderar fortlöpande VDs och bolags-
ledningens arbete och kompetens. Detta behand-
las minst en gång per år utan närvaro av repre-
sentanter från bolagsledningen. 

STYRELSENS UTSKOTT

Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning
fastläggs av styrelsen i skriftliga instruktioner.
Utskottens uppgift är att bereda ärenden som
föredras styrelsen för beslut. 

Ersättningsutskottet

Enligt styrelsens arbetsordning skall ersättningen
till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare beredas av ersättningsutskottet.
Ersättningsutskottet bereder och presenterar 
förslag till styrelsen avseende ersättningen till
koncernchefen och andra ledande befattnings-
havare. Ledamöterna i ersättningsutskottet var
2005: styrelsens ordförande Clas Åke Hedström,
Arne Mårtensson och Egil Myklebust. 

Ersättningsutskottets rekommendationer 
till styrelsen innefattar principer för ersättning,
förhållandet mellan fast och rörlig lön, pensions-

och avgångsvederlagsvillkor samt övriga förmå-
ner för bolagsledningen. 

Ersättningar till koncernens verkställande
direktör beslutas av styrelsen baserat på ersätt-
ningsutskottets rekommendation. Ersättningar
till andra ledande befattningshavare beslutas av
verkställande direktören efter samråd med 
ersättningsutskottet. För ytterligare information 
se sidorna 58–61.

Ersättningsutskottet har under 2005 samman-
trätt vid tre tillfällen.

Revisionsutskottet

Ledamöter är Anders Nyrén, Georg Ehrnrooth
och Sigrun Hjelmquist. Utskottet har haft fem
möten under året, varvid bolagets externa reviso-
rer och företrädare för företagsledningen men ej
VD har deltagit. Områden som revisionsutskottet
har behandlat har främst avsett planering, om-
fattning och uppföljning av årets interna samt
externa revision. Utvecklingen av riskhanteringen
fortsatte och på utskottets initiativ påbörjades
inom koncernen ett arbete med att öka integra-
tionen och systematiken av koncernens processer
inom detta område. Under året togs beslut om
att inrätta en ny funktion, Group Assurance, 
som skall utvärdera att koncernen har en väl
fungerande bolagsstyrning, internkontroll och
riskhantering. Andra områden som har behand-
lats av utskottet är redovisningsregler, som in-
förandet av IFRS liksom skatter, försäkrings- 
och pensionsfrågor, utvecklingen av den globala
ekonomifunktionen samt finansverksamheten. 

EXTERNA REVISORER

På ordinarie bolagsstämma 2004 valdes KPMG
Bohlins AB, med huvudrevisor Caj Nackstad, till
bolagets externa revisorer för en fyraårsperiod
fram till och med årsstämman 2008. 

Revisionen avrapporteras till aktieägarna i
form av revisionsberättelsen. Denna utgör en
rekommendation till aktieägarna inför deras
beslut på årsstämman om fastställande av resul-
taträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget och koncernen, disposition av vinsten i
moderbolaget samt ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och verkställande direktören. 

Revisionen sker i enlighet med aktiebolags-
lagen och god revisionssed, vilket innebär att
revisionen planeras och genomförs på basis av
kunskap om Sandvik-koncernens verksamhet,
aktuella utveckling och strategier. Arbetsinsatserna
omfattar bland annat kontroll av efterlevnaden
av bolagsordningen, aktiebolagslagen och års-
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redovisningslagen samt International Financial
Reporting Standards (IFRS) och börsens krav på
information i årsredovisningen, frågor rörande
värdering av poster i balansräkningen, uppfölj-
ningar av väsentliga redovisningsprocesser samt
av styrning och ekonomisk kontroll. 

Revisionen avrapporteras löpande under året
till respektive bolags- och affärsområdesledningar,
koncernledningen och revisionsutskottet samt till
Sandvik ABs styrelse. Enligt revisorslagen är revi-
sorerna skyldiga att löpande pröva sitt oberoende.

För information om arvoden till revisorer se
sidan 61, not 3.7. 

OPERATIV LEDNING

Se www.sandvik.se för information om koncer-
nens operativa organisation och verksamhet. 

Koncernledningen består av VD, två vice VD
med ansvar för ekonomi respektive affärsut-
veckling, cheferna för affärsområdena Sandvik
Tooling, Sandvik Mining and Construction och
Sandvik Materials Technology samt personal-
direktören. Koncernledningen sammanträder
månadsvis och avhandlar då koncernens finan-
siella utveckling, förvärv, koncerngemensamma
utvecklingsprojekt, ledarskap- och kompetens-
försörjning och andra strategiska frågor. 

Koncernen har åtta koncernfunktioner som
ansvarar för koncernövergripande aktiviteter
som ekonomi, finans, IT, information, intern
kontroll, juridik, personal och skatter. Immateri-
ella rättigheter, patent och varumärken, hanteras
av ett helägt bolag i koncernen. Utöver koncern-
ledning, affärsområden och koncernfunktioner
finns ett antal kommittéer som har till uppgift att
koordinera koncerngemensamma strategiska
områden som miljö och arbetsmiljö, forskning
och utveckling, inköp, IT, finans och HR.  

VD och koncernledningen presenteras på
sidan 86. För principer, ersättningar och andra
arvoden till VD och koncernledningen, se sidorna
58–61, not 3.5.

De tre affärsområdena Sandvik Tooling,
Sandvik Mining and Construction och Sandvik
Materials Technology utgör Sandviks operativa
struktur. Cheferna för affärsområdena har ansvar
för mål och strategier samt resultat, kassaflöde
och balansräkningar för sina respektive enheter.
Affärsområdena är i sin tur organiserade i olika
produktområden med ansvar för löpande affärs-
frågor. Styrningen sker genom internstyrelser
som sammanträder fyra gånger per år. Sandviks
VD är styrelseordförande och andra ledamöter är
koncernens två vice VD, koncernens controller

och chefsjurist tillsammans med ledningen för
affärsområdet.

I samtliga länder där Sandvik har dotterbolag
finns en landchef. Landchefens uppgift är bland
annat att representera Sandvik gentemot myndig-
heter i landet, ansvara för koncernövergripande
frågor, samordning av koncerngemensamma
processer samt att säkerställa att koncerngemen-
samma riktlinjer efterlevs. 

För varje sådant land har en medlem av 
koncernledningen utsetts med ett övergripande
ansvar för verksamheten (Group Management
Representative). Denne är överordnad landchefen
och fungerar i de flesta fall som styrelseordförande
i de lokala styrelserna samt har som uppgift att
bland annat säkerställa att koncerngemensamma
riktlinjer efterlevs.

INTERN KONTROLL 

OCH RISKHANTERING 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att
säkerställa att koncernen har ett effektivt system
för ledning och intern kontroll. 

Kontrollmiljö

Riktlinjerna för Sandviks verksamhet finns 
samlade i The Power of Sandvik. Innehållet
utgörs bland annat av:
• koncernens affärsidé, vision, mission, strategier,

mål och värderingar
• organisationsstruktur och befattnings-

beskrivningar
• Sandviks uppförandekod som bland annat

omfattar affärsetik, mänskliga rättighetsfrågor,
jämställdhet, arbetsmiljö, extern miljö och
samhällsengagemang

• administrativa processer, riktlinjer och instruk-
tioner (befogenheter, attestinstruktioner, finan-
siell rapportering, riskhantering, personal-
politik, arbetsmiljö osv); på vissa marknader
har riktlinjerna dessutom anpassats till den
lokala lagstiftningen.

The Power of Sandvik utgör basen för koncer-
nens process för intern kontroll och riskhante-
ring samt information och kommunikation. 

Alla anställda i koncernen skall följa riktlin-
jerna i The Power of Sandvik. Varje chef inom
koncernen ansvarar för att säkerställa att uppfö-
randekoden, riktlinjer och instruktioner efterlevs.
Uppförandekoden avser Sandviks interna verk-
samhet, företagets roll i samhället samt företagets
förhållningssätt gentemot kunder, anställda,
leverantörer och ägare. Koden baseras på grund-
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läggande värderingar för ett ansvarsfullt företa-
gande, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och
miljö såsom de beskrivs i OECDs riktlinjer för
multinationella företag samt tillämpliga lagar
och förordningar. För att säkerställa att dessa
riktlinjer och värderingar återspeglas i Sandviks
faktiska handlingar, sker uppföljning och kontroll
genom självutvärdering, rapportering av nyckel-
tal samt kvartalsvis avrapportering till koncern-
ledningen och styrelsen. En kommitté med rep-
resentanter från koncernledningen anordnar
regelbundet seminarier med koncernens chefer
runt om i världen där uppförandekoden beskrivs,
diskuteras och omvandlas i lokala handlingsplaner.

Riskhantering

En effektiv riskhantering förenar den operativa
affärsutvecklingen med ägarnas och andra intres-
senters krav på kontroll och en långsiktigt god
värdeutveckling. Riskhanteringen syftar till att
minimera risker men också till att säkerställa att
möjligheter tillvaratas på bästa sätt. 

Riskhanteringen omfattar följande riskområden:
• strategiska risker med avseende på marknad

och bransch
• kommersiella, operativa och finansiella risker
• efterlevnad av externa och interna regelverk 
• finansiell rapportering.

Huvudkomponenterna i riskarbetet är identifie-
ring, värdering, hantering, rapportering, uppfölj-
ning och kontroll. För varje risk etableras en
kontrollstrategi i syfte att antingen acceptera,
reducera eller eliminera risken. Rapportering,
uppföljning och kontroll sker genom formella
etablerade rutiner och processer. 

Under 2005 påbörjades ett omfattande arbete
för att integrera koncernens riskhantering inom
ramen för den strategiska och operativa styrning-
en där riskhanteringen skall vara ett naturligt led
i den löpande planeringen, uppföljningen och
kontrollen. Målsättningen med den integrerade
riskhanteringen är:
• ökad riskmedvetenhet i hela organisationen,

från operativa beslutsfattare till styrelse.
Genom en transparent och konsistent riskrap-
portering skapas en bas för ett gemensamt syn-
sätt för vad som ska prioriteras och åtgärdas

• stöd i det strategiska beslutsfattandet för 
styrelse och ledning genom att kontinuerligt
identifiera och utvärdera strategiska risker 

• förbättrat operativt beslutsfattande för led-
ningen på olika nivåer genom att säkerställa
att risker i verksamheten kontinuerligt utvär-
deras och hanteras

• förbättrad kontroll över företagets riskexpone-
ring genom en gemensam modell och metodik
för att konsolidera risker. 

Riskexponeringen skiljer sig åt mellan de olika
verksamhetsområdena, liksom ansvaret för att
identifiera, utvärdera och åtgärda riskerna. Kon-
cernen har etablerat en koncerngemensam risk-
hanteringsmodell med gemensamma definitioner,
rapportformat och processer som samtidigt skapar
utrymme för varje affärsområde att identifiera
och hantera sina respektive risker. 

Group Assurance

Den 1 januari 2006 bildades en ny koncern-
funktion, Group Assurance, som på uppdrag av
styrelsen och revisionsutskottet för Sandvik AB
skall utvärdera att koncernen har en väl funge-
rande bolagsstyrning, internkontroll och risk-
hantering.

Syftet med Group Assurances verksamhet är
att stödja värdeskapandet i koncernen genom 
att säkerställa att det finns interna kontroller,
kvalitetssäkra internkontrollerna och genom att
rekommendera förbättringar av bolagsstyrning,
internkontroll och riskhantering. Group Assu-
rance oberoende säkerställs genom avrapporte-
ring till revisionsutskottet. Funktionellt rappor-
terar chefen för Group Assurance till Sandviks
vice VD och ekonomidirektör.

Group Assurance arbetar genom Sandvik
Group Audit Teams som består av minst en
person inom Group Assurance samt ekonomer
från affärsområdena och koncernfunktionerna.
Teamen granskar främst den interna kontrollen 
i de finansiella processerna och rapporteringen i
koncernens lokala verksamheter. Granskningen
resulterar i åtgärder och förbättringsprogram.
Avrapportering sker till koncernledning, affärs-
områdesledningar och revisionsutskottet. 
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Koncernens 
resultaträkning

Belopp i MSEK 2005 2004

Intäkter Not 1, 2 63 370 54 610
Kostnad för sålda varor -41 720 -36 045
Bruttoresultat 21 650 18 565

Försäljningskostnader -8 709 -7 953
Administrationskostnader -2 292 -2 125
Forsknings- och utvecklingskostnader Not 4 -1 412 -1 294
Andelar i intresseföretags resultat 89 122
Övriga rörelseintäkter Not 5 268 296
Övriga rörelsekostnader -62 -33
Rörelseresultat Not 1, 3, 7, 8 9 532 7 578

Finansiella intäkter 374 120
Finansiella kostnader -1 087 -821
Finansnetto Not 9 -713 -701

Resultat efter finansiella poster 8 819 6 877

Skatt Not 11 -2 427 -1 766
Årets koncernresultat 6 392 5 111
Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 6 021 4 846
Minoritetsintresse 371 265

Resultat per aktie, SEK Not 12 24,70 19,25
Resultat per aktie efter utspädning, SEK Not 12 24,55 18,85

R E D O V I S N I N G  K O N C E R N E N
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Koncernens
balansräkning

Belopp i MSEK 2005 2004

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Patent och andra immateriella tillgångar Not 13 953 774
Goodwill Not 13 4 921 4 365

5 874 5 139
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark Not 13 4 786 4 454
Maskiner och andra tekniska anläggningar Not 13 9 019 8 337
Inventarier, verktyg och installationer Not 13 1 390 1 225
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar Not 13 1 492 1 054

16 687 15 070
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag Not 1, 16 484 413
Fordringar hos intresseföretag 1 1
Finansiella placeringar Not 17 91 13
Uppskjutna skattefordringar Not 11 1 319 1 182
Långfristiga fordringar Not 18 1 376 845

3 271 2 454

Summa anläggningstillgångar 25 832 22 663

Omsättningstillgångar

Varulager Not 19 16 440 13 459

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 11 777 9 939
Fordringar hos intresseföretag 164 165
Skattefordringar Not 11 627 609
Övriga fordringar Not 18 1 907 1 324
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 256 1 495

15 731 13 532

Likvida medel 1 559 1 720

Summa omsättningstillgångar 33 730 28 711

SUMMA TILLGÅNGAR Not 1 59 562 51 374



REDOVISNING KONCERNEN ·  27

Belopp i MSEK 2005 2004

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 424 1 581
Övrigt tillskjutet kapital 1 057 1 057
Reserver 1 184 -459
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 19 823 20 388

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 23 488 22 567
Minoritetsintresse 1 019 984

Summa eget kapital Not 20 24 507 23 551

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder
Avsättningar för pensioner Not 23 3 538 3 015
Skulder till kreditinstitut 1 684 1 840
Övriga skulder Not 26 5 767 4 171

10 989 9 026
Icke räntebärande skulder

Uppskjutna skatteskulder Not 11 2 063 2 069
Avsättningar för skatter Not 11 1 020 840
Övriga avsättningar Not 24 528 573
Övriga långfristiga skulder Not 27 142 66

3 753 3 548
Summa långfristiga skulder 14 742 12 574

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder
Skulder till kreditinstitut 6 059 5 006
Övriga skulder Not 26 1 164 175

7 223 5 181
Icke räntebärande skulder

Förskott från kunder 811 583
Leverantörskulder 4 723 3 731
Skulder till intresseföretag 94 57
Skatteskulder Not 11 1 041 749
Övriga skulder Not 27 1 700 979
Avsättningar Not 24 436 194
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 285 3 775

13 090 10 068
Summa kortfristiga skulder 20 313 15 249

SUMMA SKULDER 35 055 27 823

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 562 51 374



Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital Reserver

Balanserade
vinstmedel
inkl. årets
resultat Summa

Minoritets-
intresse

Totalt eget
kapital
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Koncernens 
förändringar i eget kapital

Belopp i MSEK
Ingående eget kapital 1 januari 2004 1 552 23 - 20 215 21 790 859 22 649
Årets förändring av omräkningsreserv - - -459 - -459 -26 -485
Minoritetsandel i under året förvärvade företag - - - - - 19 19
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital,
exkl. transaktioner med bolagets ägare - - -459 - -459 -7 -466

Årets resultat - - - 4 846 4 846 265 5 111
Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets ägare - - -459 4 846 4 387 258 4 645

Utdelningar - - - -2 640 -2 640 -159 -2 799
Nyemission i samband med konvertering av lån 26 920 - - 946 26 972
Nyemission som följd av utestående optionsprogram 3 114 - - 117 - 117
Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument - - - 15 15 - 15
Återköp av egna aktier - - - -2 048 -2 048 - -2 048
Utgående eget kapital 31 december 2004 1 581 1 057 -459 20 388 22 567 984 23 551

Ingående eget kapital 1 januari 2005 1 581 1 057 -459 20 388 22 567 984 23 551

Justering för ändrad redovisningsprincip - - 62 - 62 - 62
Justerat eget kapital 1 januari 2005 1 581 1 057 -397 20 388 22 629 984 23 613

Årets förändring av omräkningsreserv - - 1 731 - 1 731 84 1 815
Årets förändring av säkringsreserv - - -184 - -184 - -184
Köp av minoritetsägda aktier i dotterföretag - - - - - -125 -125
Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital - - 34 - 34 - 34
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital,
exkl. transaktioner med bolagets ägare - - 1 581 - 1 581 -41 1 540

Årets resultat - - - 6 021 6 021 371 6 392
Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets ägare - - 1 581 6 021 7 602 330 7 932

Utdelningar - - - -2 717 -2 717 -295 -3 012
Av personal inlösta aktieoptioner som regleras med egetkapitalinstrument - - - -73 -73 - -73
Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument - - - 11 11 - 11
Inlösen av egna aktier -99 - - -3 865 -3 964 - -3 964
Nedsättning av aktiekapital -58 - - 58 - - -
Utgående eget kapital 31 december 2005 1 424 1 057 1 184 19 823 23 488 1 019 24 507

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
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Koncernens 
kassaflödesanalys

Belopp i MSEK 2005 2004

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 8 819 6 877
Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar 2 713 2 579
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m -151 -594
Betald skatt -1 828 -1 334

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 9 553 7 528

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av lager -1 766 -1 836
Förändring av rörelsefordringar -1 511 -1 820
Förändring av rörelseskulder 990 1 450

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 266 5 322

Investeringsverksamheten
Förvärv av verksamheter och aktier exkl. likvida medel -285 -311
Investeringar i anläggningar -3 665 -2 967
Försäljning av verksamheter och aktier exkl. likvida medel 31 468
Försäljning av anläggningar 235 197

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 684 -2 613

Kassaflöde efter investeringar 3 582 2 709

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 3 991 2 400
Amortering av lån -904 -586
Återköp av egna aktier - -2 048
Nyemission som följd av utestående optionsprogram - 117
Inlösenprogram egna aktier -3 964 -
Lösen av optioner -73 -
Utbetald utdelning -3 012 -2 799

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 962 -2 916

Årets kassaflöde -380 -207

Likvida medel vid årets början 1 720 1 972

Kursdifferens i likvida medel 219 -45

Likvida medel vid årets slut 1 559 1 720

Kompletterande upplysningar Not 31. 
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Moderbolagets 
resultaträkning

Belopp i MSEK 2005 2004

Nettoomsättning Not 2 15 242 12 984
Kostnad för sålda varor -11 427 -9 646
Bruttoresultat 3 815 3 338

Försäljningskostnader -488 -553
Administrationskostnader -1 646 -1 620
Forsknings- och utvecklingskostnader Not 4 -837 -700
Övriga rörelseintäkter Not 5 390 419
Övriga rörelsekostnader Not 6 -801 -25
Rörelseresultat Not 3, 7, 8 433 859

Resultat från andelar i koncernföretag Not 9 3 880 6 362
Resultat från andelar i intresseföretag Not 9 2 6
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar Not 9 0 -1
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 9 235 162
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 9 -633 -366
Resultat efter finansiella poster 3 917 7 022

Bokslutsdispositioner Not 10 -185 85

Skatt Not 11 -1 -193
Årets resultat 3 731 6 914

R E D O V I S N I N G  M O D E R B O L A G E T
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Belopp i MSEK 2005 2004

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Patent och liknande rättigheter Not 14 50 27

50 27
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark Not 14 478 474
Maskiner och andra tekniska anläggningar Not 14 3 543 3 391
Inventarier, verktyg och installationer Not 14 312 310
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar Not 14 567 624

4 900 4 799
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag Not 15 10 521 6 815
Fordringar hos koncernföretag 94 207
Andelar i intresseföretag Not 16 8 8
Fordringar hos intresseföretag 1 1
Finansiella placeringar 0 0
Långfristiga fordringar Not 18 22 22

10 646 7 053

Summa anläggningstillgångar 15 596 11 879

Omsättningstillgångar

Varulager Not 19 3 857 3 385

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 828 637
Fordringar hos koncernföretag 16 873 5 282
Fordringar hos intresseföretag 82 146
Skattefordringar Not 11 169 260
Övriga fordringar Not 18 287 275
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 440 422

18 679 7 022

Kassa och bank 10 -

Summa omsättningstillgångar 22 546 10 407

SUMMA TILLGÅNGAR 38 142 22 286

Ställda säkerheter Not 29 - -

Moderbolagets
balansräkning
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Belopp i MSEK 2005 2004

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 424 1 581
Överkursfond - 1 057
Reservfond 1 611 297

3 035 2 935
Fritt eget kapital

Balanserad vinst 1 008 802
Årets vinst 3 731 6 914

4 739 7 716

Summa eget kapital Not 20 7 774 10 651

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan Not 21 2 287 2 115
Periodiseringsfonder Not 22 1 076 1 076
Övriga obeskattade reserver Not 22 26 13

3 389 3 204
Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 23 103 97
Avsättningar för skatter Not 11 133 117
Övriga avsättningar Not 24 143 74

379 288
Långfristiga räntebärande skulder

Skulder till kreditinstitut Not 25 894 378
Skulder till koncernföretag Not 25 39 138
Övriga skulder Not 25 3 075 3 808

4 008 4 324
Långfristiga icke räntebärande skulder

Uppskjuten skatteskuld Not 11 5 7
Övriga skulder 9 9

14 16
Kortfristiga räntebärande skulder

Skulder till kreditinstitut (checkräkning) - 13
Skulder till koncernföretag 18 343 220
Övriga skulder 1 016 29

19 359 262
Kortfristiga icke räntebärande skulder

Förskott från kunder 19 75
Leverantörskulder 1 110 822
Skulder till koncernföretag 158 1 418
Skulder till intresseföretag 79 36
Övriga skulder 78 70
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 28 1 775 1 120

3 219 3 541

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 142 22 286

Ansvarsförbindelser Not 29 11 171 7 195



Aktiekapital Överkursfond Reservfond Fritt eget kapital
Summa

eget kapital

Moderbolagets 
förändringar i eget kapital

Belopp i MSEK
Eget kapital 31 december 2003 1 552 23 297 5 737 7 609
Effekt av byte av redovisningsprincip - - - 28 28
Justerad ingående balans 2004 1 552 23 297 5 765 7 637

Årets resultat - - - 6 914 6 914
Utdelning till aktieägare - - - -2 640 -2 640
Återköp av egna aktier - - - -2 048 -2 048
Koncernbidrag - - - -407 -407
Skatteeffekt på koncernbidrag - - - 114 114
Nyemission i samband med konvertering av lån 26 920 - - 946
Nyemission som följd av utestående optionsprogram 3 114 - - 117
Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument - - - 18 18
Eget kapital 31 december 2004 1 581 1 057 297 7 716 10 651

Årets resultat - - - 3 731 3 731
Utdelning till aktieägare - - - -2 717 -2 717
Koncernbidrag - - - 187 187
Skatteeffekt på koncernbidrag - - - -52 -52
Nyemission av C-aktier 158 - - - 158
Inlösen av C-aktier -158 - 158 -158 -158
Nedsättning av aktiekapital -58 - - 58 0
Inlösen av aktier -99 - 99 -3 964 -3 964
Överföring från överkursfond till reservfond - -1 057 1 057 - 0
Av personal inlösta aktieoptioner som regleras med egetkapitalinstrument - - - -73 -73
Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument - - - 11 11
Eget kapital 31 december 2005 1 424 - 1 611 4 739 7 774
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Moderbolagets 
kassaflödesanalys

Belopp i MSEK 2005 2004

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 3 732 7 107

Återläggning av avskrivningar 550 510

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 461 -49

Betald skatt 53 -280

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 4 796 7 288

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av lager -472 -716

Förändring av rörelsefordringar 2 011 2 959

Förändring av rörelseskulder -409 812

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 926 10 343

Investeringsverksamheten

Förvärv av företag och aktier -3 706 -110

Investeringar i anläggningar -715 -836

Försäljning av företag och aktier 21 17

Försäljning av anläggningar 6 181

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 394 -748

Kassaflöde efter investeringar 1 532 9 595

Finansieringsverksamheten

Förändring av lämnade/erhållna koncerninterna lån, netto 4 373 -4 903

Upptagna externa lån 813 171

Amortering av externa lån -128 -205

Återköp av egna aktier - -2 048

Nyemission som följd av utestående optionsprogram - 117

Inlösenprogram egna aktier -3 964 -

Lösen av optioner -73 -

Utbetald utdelning -2 717 -2 640

Koncernbidrag 187 -407

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 509 -9 915

Årets kassaflöde 23 -320

Likvida medel vid årets början -13 307

Likvida medel vid årets slut 10 -13
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Sandviks
riskhantering

K O M M E N T A R E R  O C H  N O T E R

Som en global koncern med verksamhet i 130
länder är Sandvik exponerat för ett antal såväl
affärsmässiga som finansiella risker. Riskhante-
ring är därför en viktig process för Sandvik i syfte
att nå uppsatta mål. En effektiv riskhantering är
en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen
för den operativa styrningen och utgör ett natur-
ligt led i den löpande uppföljningen. 

Riskhanteringen behandlas i Sandviks revi-
sionsutskott och återrapporteras till styrelsen. 

Under 2005 påbörjades ett omfattande arbete
för att integrera koncernens riskhantering inom
ramen för den strategiska och operativa styrning-
en där riskhanteringen skall vara ett naturligt 
led i den löpande planeringen, uppföljningen och
kontrollen. Rapportering enligt denna integrera-
de modell kommer att ske från 1 januari 2006.
Målsättningen med den integrerade riskhante-
ringen är:
• att skapa en ökad riskmedvetenhet i organisa-

tionen, från operativa beslutsfattare till styrelse.
Genom en transparent och konsistent risk-
rapportering skapas en bas för ett gemensamt
synsätt för vad som ska prioriteras och åtgärdas

• att vara ett stöd i det strategiska beslutsfattandet
för styrelse och ledning genom att kontinuerligt
identifiera och utvärdera strategiska risker 

• att medverka till förbättrat operativt besluts-
fattande för ledningen på olika nivåer genom
att säkerställa att risker i verksamheten konti-
nuerligt utvärderas och hanteras

• att säkerställa en god förbättrad kontroll över
företagets riskexponering genom en gemensam
modell och metodik för att konsolidera risker. 

Riskhanteringen omfattar följande riskområden:
• strategiska risker med avseende på marknad

och bransch
• kommersiella, operativa och finansiella risker
• efterlevnad av externa och interna regelverk 
• finansiell rapportering.

Huvudkomponenterna i riskarbetet är identifie-
ring, värdering, hantering, rapportering, uppfölj-
ning och kontroll. För varje risk etableras en
kontrollstrategi i syfte att antingen acceptera,
reducera eller eliminera risken. Rapportering,
uppföljning och kontroll kommer att ske genom
formellt etablerade rutiner och processer. 

Riskexponeringen skiljer sig åt mellan de olika
verksamhetsområdena. Koncernen har etablerat
en koncerngemensam riskhanteringsmodell med
gemensamma definitioner, rapportformat och
processer som samtidigt skapar utrymme för
varje affärsområde att identifiera och hantera
sina respektive risker. 

Alla befattningshavare med ett operativt
ansvar är ansvariga för att säkerställa de risker
som är förknippade med att verksamheten identi-
fieras, värderas och hanteras på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Regelbundet sammanställs en rapport
som visar enhetens risker samt de åtgärder som
vidtas. På koncernnivå konsolideras denna infor-
mation till en gemensam bild av koncernens risk-
exponering.

LEGALA FRÅGOR

Rättstvister

Sandvik är från tid till annan part i rättstvister
avseende affärsverksamheten av större eller
mindre omfattning. Som en följd av den löpande
verksamheten är Sandvik också part i juridiska
processer och administrativa förfaranden relate-
rade till ansvar för produkter, miljö, hälsa och
säkerhet. Inget av detta är av materiell natur. 

I likhet med ett stort antal andra företag som
säljer svetselektroder i USA är Sandviks ameri-
kanska dotterbolag Sandvik Inc. föremål för
rättegångar avseende skadeståndsanspråk där
man hävdar att exponering för svetsrök orsakar
neurologiska skador. I dessa rättegångar finns
flera svaranden förutom Sandvik Inc. Sandvik
Inc. har inte förlorat någon process eller träffat
förlikning angående något skadeståndskrav. 
De enda kostnader som uppstått är rättegångs-
kostnader vilka täckts av försäkringar.

Käranden måste för att vinna dessa processer
mot Sandvik Inc. visa att de eventuella neurolo-
giska skadorna orsakats av svetselektroder från
Sandvik Inc. Sandvik Inc.’s marknadsandel av
svetselektroder i USA är låg, mindre än 1 %. 
I många fall har Sandvik Inc. avförts då käran-
den ej kunnat visa att de använt Sandvik Inc.’s
svetselektroder. Sandvik är av uppfattningen att
det inte finns tillförlitliga vetenskapliga bevis 
som stöder skadeståndsanspråken men förväntar 
sig – trots frånvaron av sådana bevis – att 
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Sandvik Inc. kommer att vara tvunget att försvara
sig mot denna typ av krav i rättegångar.

Skydd av immateriella rättigheter

För att säkra avkastningen på de resurser Sandvik
satsar på forskning och utveckling har koncernen
en strategi för att aktivt skydda de tekniska land-
vinningarna. Patentintrång och kopiering utgör en
ständig risk som Sandvik nogsamt följer. Sandvik
hävdar sina immateriella rättigheter genom juri-
diska processer om så krävs.

FÖRSÄKRINGSBARA RISKER

Sandvik har sedvanliga försäkringsprogram avse-
ende egendoms- och ansvarsrisker för koncernen. 

FINANSIELLA RISKER

Moderbolagets styrelse ansvarar för att fastställa
koncernens finanspolicy, omfattande riktlinjer,
mål och ramar för finansförvaltning samt hante-
ring av finansiella risker inom koncernen. 

Internbanksverksamhet

Sandvik är genom sin stora internationella verk-
samhet exponerat för valuta-, ränte- och finansie-
ringsrisker. Det är för Sandviks verksamhet för-
delaktigt med en central handläggning av frågor
gällande finansiering och finansiell exponering.
Sandvik bedriver därför även en internbanks-
verksamhet med placering vid huvudkontoret i
Sverige. Mindre enheter med primärt fokus på
kundfinansiering finns i USA och Tyskland.

Internbanken skall betjäna koncernens bolag
och har till uppgift att stödja dotterbolagen med
lån, placeringsmöjligheter och valutaaffärer samt
att verka som rådgivare i finansiella frågor. Den
svenska enheten övertar större delen av de ford-
ringar som skapas genom intern försäljning inom
koncernen. Då intern försäljning i huvudsak sker
i köpande bolags lokala valuta uppnår intern-
banken en god kontroll över koncernens transak-
tionsexponering. Internbanken driver även före-
tagets nettingsystem och svarar för den interna-
tionella kassahanteringen. 

Internbanksverksamheten inom Sandvik har
som främsta uppgift att hantera de finansiella
risker som företaget exponeras för i den normala
affärsverksamheten samt att säkerställa att 

Sandvik kan möta alla normala likviditetsbehov.
Som motpart till Sandvik i finansiella transaktio-
ner accepteras endast banker med en solid ställ-
ning och med en god kreditrating.

Valutarisk

Den väsentligaste finansiella risk som Sandvik är
exponerat för är valutarisken. Valutakursernas
förändring påverkar företagets resultat, eget
kapital och konkurrenssituation på olika sätt:
• Resultatet påverkas när försäljning och inköp

är i olika valutor (transaktionsexponering).
• Resultatet påverkas när tillgångar och skulder

är i olika valutor (omräkningsexponering).
• Resultatet påverkas när dotterbolagens resultat

i olika valutor räknas om till svenska kronor
(omräkningsexponering).

• Det egna kapitalet påverkas när dotterbola-
gens nettotillgångar i olika valutor räknas om
till svenska kronor (omräkningsexponering).

Transaktionsexponering

I ett internationellt verksamt företag som Sandvik
är det viktigt att erbjuda kunderna betalnings-
möjligheter i deras egen valuta. Detta innebär att
koncernen kontinuerligt tar valutarisker både i
kundfordringar i utländsk valuta och i den kom-
mande försäljningen till utländska kunder. 

Eftersom en stor del av produktionen sker i
Sverige har Sandvik i Sverige ett stort överskott
av inflödet i utländsk valuta, vilket är utsatt 
för transaktionsrisker. Företaget har även stora
exporterande produktionsenheter i andra länder,
speciellt i euro-området, med ett nettoflöde i
andra valutor än sina egna. Koncernens netto-
inflöde av betalningar i icke-inhemska valutor
var cirka 17 000 MSEK år 2005. Valutorna 
med största nettoöverskott återges i diagram på
sidan 38.

Flödena under 2006 förväntas inte bli nämn-
värt annorlunda.

Enligt Sandviks riktlinjer skall flödet av icke-
inhemsk valuta säkras. Den första säkringsåtgär-
den är att utnyttja inkommande valuta till betal-
ningar i samma valuta. Vidare valutasäkras alla
större projektorder vid ordertillfället för att säker-
ställa bruttomarginalen. Därutöver säkras det
förväntade nettoflödet av försäljning och inköp
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genom terminskontrakt. Sammantaget för koncer-
nen är säkringshorisonten normalt mellan 1–6
månader, men kan utsträckas upp till nio månader
beroende på förväntningar om kommande valuta-
rörelser. Vid årsskiftet var den genomsnittligt
säkrade tidshorisonten ca 4 månader. 

Vid säkringen av framtida betalningsflöden
används valutaterminskontrakt och till viss del
valutaoptioner. Den största valutarisken för
Sandvik är om den svenska kronan förstärks
kraftigt och värdet av exportflödet därmed sjunker.
Genom att i olika kombinationer köpa och sälja
valutaoptioner erhålls ett skydd för oväntade fall
i den utländska valutans värde gentemot den
svenska kronan. 

Det verkliga värdet av vid årsskiftet uteståen-
de valutakontrakt framgår nedan. I diagrammet
redovisas utestående kontrakt för de viktigaste
valutorna värderade till valutakurs på balans-
dagen. Orealiserade förluster av utestående
valutakontrakt för säkring av framtida nettoflöden
var vid årsskiftet 85 MSEK. Av dessa avser 
69 MSEK kontrakt som förfaller under 2006 och
16 MSEK kontrakt som förfaller under 2007
eller senare. Säkringsredovisning enligt IAS 39
tillämpas för större delen av säkringstransaktio-
nerna.

Omräkningsexponering 

Ett enskilt dotterbolag har normalt inte någon
omräkningsrisk i sin egen balansräkning. Sandviks
mål är att ett dotterbolags fordringar och skulder
i utländsk valuta skall vara balanserade (valuta-
säkrade).

Den 31 december 2005 var koncernens netto-
tillgångar i dotterbolagen i utländsk valuta 
cirka 22 500 MSEK. Nettotillgångarna återges 
i diagram på sidan 39.

Ett dotterbolag gör som regel sin upplåning
inom koncernen i egen valuta. Nettotillgången,
det vill säga vanligen dotterbolagens egna kapi-
tal, räknas om till svenska kronor med boksluts-
dagens kurs. De differenser som då uppstår på
grund av att valutakurserna ändrats sedan före-
gående bokslut förs direkt mot eget kapital.

En stor andel av Sandvik-koncernens upp-
låning sker för att finansiera de utländska dotter-
bolagens investeringar. Upplåning sker då ofta i
en särskild valuta, varefter internbanken lånar ut
till de behövande dotterbolagen i lokala valutor.
Inlåning sker dessutom från dotterbolag med
överskott. I dessa fall säkras internbankens 
in- och utlåning genom valutaterminskontrakt.
Koncernens nettoupplåning i olika valutor 
framgår av diagram på sidan 39.

Omräkningsexponering i dotterbolagens resultat

Resultatet i ett utländskt dotterbolag räknas om
till svenska kronor baserat på genomsnittskursen
för den period då resultatet uppstår.

Valutakurskänslighet

Som en uppskattning kan anges att en förändring
av USD-kursen med plus eller minus 10 öre
beräknas ändra Sandviks rörelseresultat med plus
eller minus 70 MSEK på årsbasis vid de förhål-
landen som gällde vid slutet av 2005. En ändring
av EUR- och AUD-kurserna med 10 öre ger mot-
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svarande effekter med 60 respektive 30 MSEK. 
Resultatändringen inträffar med fördröjning
eftersom valutakursändringen inte får genomslag
förrän säkringshorisonten har passerats. Erfaren-
heten visar att valutakursändringarna även har
andra indirekta effekter på resultatet vilka kan
vara svåra att förutse och att analysera. Uppskatt-
ningen skall därför användas med försiktighet
för ett företag som Sandvik med global tillverk-
ning och försäljning. Se diagram nedan.

Ränterisk

Med ränterisk avses risken att förändringar i
marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto
negativt. Hur snabbt en ränteförändring får
genomslag i räntenettot beror på lånens ränte-
bindningstid.

Företagets exponering för räntefluktuationer
(ränterisk) är betydligt mindre än valutarisken.
Ränterisken uppstår på två sätt:
• Företaget kan ha placerat i räntebärande till-

gångar vars värde förändras när räntan ändras.
• Kostnaden för företagets upplåning förändras

när ränteläget ändras.

Sandvik har ingen långfristig överskottslikviditet
och placerar normalt inte medel i annat än kort-
fristig bankinlåning/kortfristiga penningmarknads-
instrument med förfall kortare än 90 dagar. Det
finns således ingen nämnvärd ränterisk i koncer-
nens kortfristiga placeringar.

Förändringar i ränteläget påverkar därmed
främst företagets upplåningskostnad. 

Koncernens förfalloprofil och räntesatser på
utestående lån framgår av tabell på sidan 40.

Sandvik har ingått ett antal ränteswapavtal
för att påverka räntebindningen. Swaparna 
innebär att Sandvik erhåller en rörlig ränta för 
90 dagar och betalar kvartalsvis en fast ränta,
normalt för en löptid av fem år. Nominella 
värden på ingångna ränteswapavtal och slutligt
förfall framgår av tabell på sidan 40.

Beräknat marknadsvärde av ingångna ränte-
swapavtal var vid årsskiftet -23 MSEK. Säkrings-
redovisning enligt IAS 39 tillämpas endast för 
de ränteswapavtal som är direkt kopplade till ett
specifikt lån.

Koncernens genomsnittliga räntesats inklusive
övriga lån och effekter av ränteswapavtal är
cirka 4,3 %.
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Sandviks genomsnittliga räntebindningstid på lån
får enligt koncernens riktlinjer variera mellan 3 och
36 månader och var vid årsskiftet 34 månader
(med hänsyn taget till ingångna räntederivat). 
Då avsikten är att behålla samtliga lån till slutligt
förfallodatum redovisas de till upplupet anskaff-
ningsvärde och omvärderas ej till marknadsvärde
vid förändringar i ränteläget.

Lånevillkoren följer i huvudsak sedvanlig
marknadsstandard. I princip har inga säkerheter
ställts i samband med upptagande av lån. De fall
detta har gjorts framgår i not 29.

Låneportföljens verkliga värde inklusive deri-
vat avseende upplåning, skulle förändras med
cirka 252 MSEK vid en förändring av marknads-
ränta, över hela räntekurvan, med en procent-
enhet, givet samma volym och räntebindningstid
som per 31 december 2005.

Likviditets- och finansieringsrisk

Med likviditets- och finansieringsrisk avses risken
att kostnaden blir högre och finansieringsmöjlig-
heterna begränsade när lån skall omsättas samt

att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som
en följd av otillräcklig likviditet.

Sandvik har en kreditfacilitet på 1 000 MEUR
med förfall 2009. Kreditfaciliteten har ställts till
företagets förfogande av en grupp banker. De
banker som ingår i denna har även andra relationer
till Sandvik. Kreditfaciliteten, som är koncernens
primära likviditetsreserv, var vid årsskiftet out-
nyttjad. Sandvik bedömer att denna likviditetsre-
serv är tillräcklig för att klara oväntade händelser
och tillfälliga variationer i betalningsströmmarna
under året. 

Dessutom har företaget svenska obligations-
låneprogram med rambelopp på 5 471 MSEK.
Vid årsskiftet var 3 861 MSEK utestående med 
en genomsnittlig räntebindningstid på 1,7 år.
Under året utgav Sandvik obligationer till ett
värde av 300 MUSD på den amerikanska mark-
naden, ett så kallat ”private placement” med
löptider på 12 respektive 15 år.

Sandvik har ett svenskt företagscertifikat-
program med ett rambelopp på 4 000 MSEK. 
Vid årsskiftet var 1 991 MSEK utestående. Före-
tagscertifikaten hade en återstående genomsnittlig
löptid på 50 dagar.

Sandvik har även ett europeiskt certifikatpro-
gram med ett rambelopp på 500 MEUR. Vid års-
skiftet var motsvarande 2 309 MSEK utestående.

Det internationella kreditvärderingsinstitutet
Standard & Poors har sedan värderingen infördes
1997 åsatt betyget A+ för Sandviks långa upplåning
och A-1 för den korta upplåningen. 

Kreditrisk

Koncernens finansiella transaktioner ger upphov 
till kreditrisker gentemot finansiella motparter. Med
kreditrisk eller motpartsrisk avses risken för förlust
om motparten inte fullgör sina förpliktelser.

Sandvik har inträtt avtal med de för företaget
viktigaste bankerna om bland annat rätt till kvitt-
ning av fordringar och skulder uppkomna till
följd av finansiella transaktioner, så kallat ISDA-
avtal. Detta innebär att företaget inte har några
större kreditexponeringar gentemot den finansiella
sektorn. Företaget har däremot en kreditrisk i de
utestående kundfordringarna. Fördelningen av
respektive affärsområdes fakturering per industri-
segment innebär god riskspridning.

Verkligt värde av finansiella tillgångar och skulder

Koncernen Moderbolaget
Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt

värde värde värde värde
Långfristiga skulder till kreditinstitut 1 684 1 679 894 883
Långfristiga övriga skulder 5 767 5 813 3 075 3 144

7 451 7 492 3 969 4 027

Koncernens förfalloprofil och räntesatser på utestående lån

Effektiv Inom Senare
MSEK ränta, % ett år 2–5 år än 5 år Totalt
Obligationslån 4,36 1 000 2 340 521 3 861
Företagscertifikat 3,16 4 300 0 0 4 300
Private Placement 5,14 0 0 2 376 2 376
Övriga lån 1 923 1 353 861 4 137
Totalt 7 223 3 693 3 758 14 674

Ingångna swapavtal och slutligt förfall 

MSEK 2006 2007 2008 Totalt
USD 792 594 1 386
EUR 301 301
JPY 68 34 102
SEK 500 500
Totalt 1 360 628 301 2 289
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Per den 31 december 2005 uppgick det totala
nominella beloppet för derivatinstrument avseende
köpta och sålda valutor till 42 377 MSEK. Dessa
derivat ingår i koncernens hantering av valuta-
risker för transaktionsflöden och finansiering.

Sandviks kunder, speciellt inom affärsområdet
Sandvik Mining and Construction, önskar ofta
finansiera sina investeringar i ny utrustning med
löptider som motsvarar produkternas förväntade
ekonomiska livslängd. Affärsområdet arbetar
därför i nära kontakt med finansiella institutioner,
till exempel banker och exportkreditnämnder, för
att kunna erbjuda för kunden konkurrenskraftiga
lösningar. I vissa fall måste Sandvik därvid lämna
återköpsgarantier, det vill säga att återköpa en
maskin till ett på förhand angivet värde. 

Utestående återköpsgarantier var vid årsskif-
tet 89 MSEK (58). Företagets ekonomiska risk är
dock lägre eftersom den återlämnade maskinen
har ett värde. Sandvik erbjuder sedan ett par år
krediter till företagets distributörer och slutkun-
der i NAFTA genom ett eget finansbolag. Värdet
på utestående krediter i detta bolag var vid års-
skiftet 238 MSEK (119). 

Utöver traditionell finansiering av utrustning
som kunden köper förekommer även uthyrning
av maskiner via så kallade operationella leasar
till kunder som endast har behov av en maskin
för en kortare period. Värdet i balansräkningen
för dessa maskiner uppgår till 671 MSEK (599).
Under året har uthyrningsgraden varit hög för
dessa tillgångar.

Råvaruprisrisk

Sandviks verksamhet ger upphov till risker för
förändringar av priser på marknadsnoterade
råvaror, främst i nickel, volfram, kobolt samt el.
Nickelpriserna varierade kraftigt under året men
slutade på 13 400 USD per ton, vilket var en
minskning med cirka 1 800 USD per ton jämfört
med föregående årsskifte. 

I samband med erhållande av större order
inom Sandvik Materials Technology säkras priset
på marknadsnoterade råvaror ingående i ordern
genom terminssäkring. Genom legeringstillägg
för nickel i slutpriset mot kund påverkar föränd-
ringen av råvarupriserna endast i begränsad
omfattning koncernens resultat under året. 

Priset på volfram ökade kraftigt medan priset 
på kobolt minskade. I och med att merparten 
av leveranskontrakten är relaterade till aktuellt
marknadspris slog förändringarna igenom i
resultatet. För el sker en löpande säkring av
priset genom derivat för de stora tillverknings-
enheterna inom Sandvik i Sverige. Vid årsskiftet
uppgick säkringarna till cirka åtta månaders
förväntad förbrukning. Marknadsvärdet av
ingångna elderivat var 16 MSEK.

Verkligt värde av finansiella tillgångar och skulder

Verkligt värde baseras på marknadspriser och
beräknas enligt allmänt vedertagna metoder. Vid
värdering har officiella marknadsnoteringar på
balansdagen använts när sådana finns tillgäng-
liga. Omräkning till SEK har skett till noterad
valutakurs på balansdagen.

Samtliga finansiella tillgångar och skulder
samt finansiella derivat är upptagna till verkliga
värden utom egna kortfristiga och långfristiga
lån som är upptagna till upplupna anskaffnings-
värden. En beräkning till verkligt värde skulle
öka koncernens långfristiga lån med 41 MSEK.
Vid värdering av räntebärande skulder har före-
tagets svenska obligationslån (3 861 MSEK)
omräknats till noterade marknadskurser där
sådana förekommer. Övriga långfristiga skulder
har omvärderats baserat på skillnaden mellan
nominell ränta och aktuell marknadsränta. Kort-
fristiga lån, innefattande bland annat utestående
företagscertifikat med en räntebindningstid
understigande 12 månader, har ej omvärderats. 
Se tabell på sidan 40. 
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Redovisningsprinciper 
samt viktiga uppskattningar och 
bedömningar för redovisningsändamål

ÖVERENSSTÄMMELSE MED 

NORMGIVNING OCH LAG

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet
med de International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) utgivna av International Accounting
Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden
från International Financial Reporting Interpreta-
tions Committee (IFRIC) såsom de har godkänts
av EG-kommissionen för tillämpning inom EU.
Denna finansiella rapport är den första fullständiga
finansiella rapport som upprättats i enlighet med
IFRS. I samband med övergången från tidigare
tillämpade redovisningsprinciper till en redovis-
ning enligt IFRS har koncernen tillämpat IFRS 1
som är den standard som beskriver hur övergången
till IFRS ska redovisas. Vidare har Redovisnings-
rådets rekommendation RR 30 Kompletterande
redovisningsregler för koncerner tillämpats.

Moderbolaget tillämpar samma redovisnings-
principer som koncernen utom i de fall som
anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets
redovisningsprinciper”. De avvikelser som före-
kommer mellan moderbolagets och koncernens
principer föranleds av begränsningar i möjlighe-
terna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd
av ÅRL och Tryggandelagen samt i vissa fall av
skatteskäl.

I not 33 finns en sammanställning med för-
klaringar hur övergången till IFRS har påverkat
koncernens finansiella resultat och ställning samt
redovisade kassaflöden.

GRUND FÖR DE FINANSIELLA 

RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE

De finansiella rapporterna omfattar sidorna 7–82.
Koncernredovisningen och moderbolagets års-
redovisning har godkänts för utfärdande av
styrelsen den 7 februari 2006. Koncernens och
moderbolagets resultat- och balansräkningar 
blir föremål för fastställelse på årsstämman den 
2 maj 2006.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska
kronor som även utgör rapporteringsvalutan för
moderbolaget och för koncernen. Det innebär att
de finansiella rapporterna presenteras i svenska
kronor. Samtliga belopp anges i miljoner kronor
om inte annat anges. Tillgångar och skulder är
redovisade till historiska anskaffningsvärden,

förutom vissa finansiella tillgångar och skulder
som värderas till verkligt värde. Finansiella till-
gångar och skulder som värderas till verkligt värde
består av derivatinstrument och tillgångar klassifi-
cerade som finansiella tillgångar som kan säljas. 

Att upprätta de finansiella rapporterna i
enlighet med IFRS kräver att företagsledningen
gör bedömningar och uppskattningar samt gör
antaganden som påverkar tillämpningen av redo-
visningsprinciperna och de redovisade beloppen
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
Uppskattningarna och antagandena är baserade
på historiska erfarenheter och ett antal andra
faktorer som under rådande förhållanden synes
vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar
och antaganden används sedan för att bedöma
de redovisade värdena på tillgångar och skulder
som inte annars framgår tydligt från andra 
källor. Verkliga utfallet kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över
regelbundet. Ändringar av uppskattningar redo-
visas i den period ändringen görs om ändringen
endast påverkat denna period, eller i den period
ändringen görs och framtida perioder om änd-
ringen påverkar både aktuell period och framtida
perioder. 

Bedömningar gjorda av företagsledningen 
vid tillämpningen av IFRS som har en betydande
inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda
uppskattningar som kan medföra väsentliga
justeringar i påföljande års finansiella rapporter
beskrivs närmare nedan. 

Med händelser efter balansdagen avses både
gynnsamma och ogynnsamma händelser som
inträffar mellan balansdagen och den dag i 
början på nästkommande år då de finansiella
rapporterna undertecknas av styrelsens leda-
möter. Upplysningar lämnas i årsredovisningen
om väsentliga händelser efter balansdagen som 
ej beaktats när balans- och resultaträkningarna
fastställs. Endast sådana händelser som bekräftar
förhållanden som förelåg på balansdagen beaktas
vid räkningarnas fastställande.

De nedan angivna redovisningsprinciperna 
för koncernen har tillämpats konsekvent på 
samtliga perioder som presenteras i koncernens
finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan,
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och vid upprättandet av koncernens öppnings-
balansräkning enligt IFRS per den 1 januari 2004
som förklarar övergången från tidigare tillämpade
redovisningsprinciper till redovisningsprinciper
enligt IFRS. Koncernens redovisningsprinciper 
har tillämpats konsekvent på rapportering och
konsolidering av dotterföretag och intresseföretag.

Kvittning av fordringar och skulder och av
intäkter och kostnader görs endast om detta
krävs eller uttryckligen tillåts i en redovisnings-
rekommendation.

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER

Övergången till redovisning enligt IFRS har för
koncernen redovisats enligt IFRS 1 och beskrivs
i not 33. 

I enlighet med frivilligt undantag i IFRS 1
tillämpas IAS 39 ej på jämförelsesiffrorna för
2004 utan framåtriktat från den 1 januari 2005.
Upplysningar om effekterna av denna ändrade
redovisningsprincip återfinns i not 34. Tillämp-
ningen av IAS 39 har inneburit att eget kapital
påverkats med 62 MSEK per den 1 januari 2005.

FÖRTIDA TILLÄMPNING AV UNDER

ÅR 2005 NYUTKOMNA ELLER

REVIDERADE IFRS OCH TOLKNINGAR

I koncernredovisningen har den ändring av IAS 39
som innebär att som kassaflödessäkring redovisas
även vissa koncerninterna prognostiserade trans-
aktioner tillämpats. I enlighet med övergångs-
reglerna har denna ändring tillämpats framåtriktat
från den 1 januari 2005. 

I övrigt har inga nyutkomna IFRS eller tolk-
ningar tillämpats i förtid.

NYA ELLER REVIDERADE IFRS SOM

KOMMER ATT TILLÄMPAS UNDER

KOMMANDE PERIODER

IASB har i december 2004 ändrat reglerna i IAS 19
rörande aktuariella vinster och förluster i så
motto att ytterligare ett alternativt redovisnings-
sätt erbjuds, nämligen att konsekvent föra aktua-
riella vinster och förluster direkt till eget kapital.
Sandvik har ännu inte tagit ställning till en even-
tuell övergång till detta redovisningssätt. 

Med undantag av effekten vid en eventuell
tillämpning av de ändrade reglerna i IAS 19

bedöms ingen väsentlig effekt uppstå på resultat
och ställning vid tillämpning av nyutkomna eller
reviderade IFRS och tolkningar.

SEGMENTSRAPPORTERING

Koncernens verksamhet är organisatoriskt upp-
delad i ett antal affärsområden baserat på pro-
dukter och tjänster. Även marknadsorganisatio-
nen avspeglar denna struktur. Affärsområdena
utgör därför koncernens primära segment medan
marknadsområdena utgör sekundära segment.
Segmentsinformation lämnas i enlighet med 
IAS 14 endast för koncernen. 

I segmentens resultat, tillgångar och skulder
har inkluderats direkt hänförbara poster samt
poster som kan fördelas på segmenten på ett
rimligt och tillförlitligt sätt. Ej fördelade poster
består av ränte- och utdelningsintäkter, vinster
vid avyttring av finansiella placeringar, ränte-
kostnader, förluster vid avyttring av finansiella
placeringar, skattekostnader och vissa admini-
strationskostnader. Tillgångar och skulder som
inte har fördelats ut på segment är skatteford-
ringar och skatteskulder, finansiella placeringar
och finansiella skulder.

KLASSIFICERING M M

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och
avsättningar består i allt väsentligt enbart av
belopp som förväntas återvinnas eller betalas
efter mer än tolv månader räknat från balans-
dagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder består i allt väsentligt enbart av belopp
som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv
månader räknat från balansdagen. Koncernens
verksamhetscykel bedöms understiga ett år.

KONSOLIDERINGSPRINCIPER

Dotterföretag

Dotterföretag är företag som står under ett 
bestämmande inflytande från moderbolaget. 
Bestämmande inflytande innebär direkt eller in-
direkt en rätt att utforma ett företags finansiella
och operativa strategier i syfte att erhålla ekono-
miska fördelar. Vid bedömningen om ett bestäm-
mande inflytande föreligger, skall potentiella
röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan
utnyttjas eller konverteras beaktas. 
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Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden.
Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag
betraktas som en transaktion varigenom koncer-
nen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar
och övertar dess skulder och eventualförpliktelser.
Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs
genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelse-
förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffnings-
värdet för andelarna eller rörelsen, dels det verk-
liga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar
samt övertagna skulder och eventualförpliktelser.
Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotter-
företagsaktierna och det verkliga värdet av för-
värvade tillgångar, övertagna skulder och eventual-
förpliktelser utgör koncernmässig goodwill, eller
negativ goodwill. 

Dotterföretags finansiella rapporter tas in i
koncernredovisningen från och med förvärvs-
tidpunkten till det datum då det bestämmande
inflytandet upphör.

Intresseföretag

Intresseföretag är de företag för vilka koncernen
har ett betydande inflytande, men inte ett bestäm-
mande inflytande, över den driftsmässiga och
finansiella styrningen, vanligtvis genom andels-
innehav mellan 20 och 50 % av röstetalet. Från
och med den tidpunkt som det betydande infly-
tandet erhålls redovisas andelar i intresseföretag
enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovis-
ningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i
koncernen redovisade värdet på aktierna i
intresseföretagen motsvaras av koncernens andel
i intresseföretagens egna kapital samt koncern-
mässig goodwill och andra eventuella kvarvaran-
de värden på koncernmässiga över- och under-
värden. I koncernens resultaträkning redovisas
som ”Andel i intresseföretags resultat” koncer-
nens andel i intresseföretagens resultat justerat
för eventuella avskrivningar, nedskrivningar 
eller upplösningar av förvärvade över- respektive
undervärden, dock att andelar i intresseföretagens
skatter ingår i koncernens skattekostnader.
Erhållna utdelningar från intresseföretaget 
minskar investeringens redovisade värde. 

Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaff-
ningsvärdet för innehavet och ägarföretagets
andel av det verkliga värdet netto av intresse-

företagets identifierbara tillgångar, skulder och
eventualförpliktelser redovisas i enlighet med
IFRS 3 Rörelseförvärv.

Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den
tidpunkt när det betydande inflytandet upphör.

Transaktioner som ska elimineras

vid konsolidering

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter
eller kostnader och orealiserade vinster eller
förluster som uppkommer från koncerninterna
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras 
i sin helhet vid upprättandet av koncernredovis-
ningen.

Orealiserade vinster som uppkommer från
transaktioner med intresseföretag och gemensamt
kontrollerade företag elimineras i den utsträckning
som motsvarar koncernens ägarandel i företaget.
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt
som orealiserade vinster, men endast i den ut-
sträckning det inte finns någon indikation på
nedskrivningsbehov.

UTLÄNDSK VALUTA

Transaktioner i utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till
den funktionella valutan till den valutakurs som
föreligger på transaktionsdagen. Monetära till-
gångar och skulder i utländsk valuta räknas om
till den funktionella valutan till den valutakurs
som föreligger på balansdagen. Valutakursdiffe-
renser som uppstår vid omräkningarna redovisas
i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar 
och skulder som redovisas till historiska anskaff-
ningsvärden omräknas till valutakurs vid trans-
aktionstillfället.

Funktionell valuta är valutan i de primära
ekonomiska miljöer där de i koncernen ingående
bolagen bedriver sin verksamhet. De bolag som
ingår i koncernen är moderbolag, dotterföretag
och intresseföretag. Moderbolagets funktionella
valuta, tillika rapporteringsvaluta, är svenska
kronor. Koncernens rapporteringsvaluta är svenska
kronor.

Utländska verksamheters finansiella rapporter

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter,
inklusive goodwill och andra koncernmässiga
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över- och undervärden, omräknas till svenska
kronor till den valutakurs som råder på balans-
dagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverk-
samhet omräknas till svenska kronor till en
genomsnittskurs som utgör en approximation av
kurserna vid respektive transaktionstidpunkt. 

Omräkningsdifferenser som uppstår i samband
med omräkning av en utländsk nettoinvestering
presenteras som en separat kapitalkategori och
innehåller omräkningsdifferenser ackumulerade
från och med den 1 januari 2004, tidpunkten för
övergång till IFRS. Ackumulerade omräknings-
differenser före den 1 januari 2004 är fördelade på
andra eget kapitalkategorier och särredovisas inte.

Vid avyttring av en utlandsverksamhet
realiseras de till verksamheten sålunda hänförliga
ackumulerade omräkningsdifferenserna. 

FINANSIELLA INSTRUMENT

Redovisning i och borttagande 

från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i
balansräkningen när bolaget blir part till instru-
mentets avtalsvillkor. Kundfordringar tas upp när
faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten
har presterat och avtalsenligt skyldighet föreligger
att betala, även om faktura ännu inte mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkning-
en när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller
eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Det-
samma gäller för del av en finansiell tillgång. En
finansiell skuld tas bort från balansräkningen när
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt
utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell
skuld. Förvärv och avyttring av finansiella till-
gångar redovisas på affärsdagen, som utgör den
dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller
avyttra tillgången.

Värdering

Finansiella instrument redovisas initialt till 
anskaffningsvärde motsvarande instrumentets 
verkliga värde. En finansiell tillgångs klassifice-
ring avgör hur den värderas efter första redovis-
ningstillfället.

Koncernen klassificerar sina finansiella instru-
ment utifrån i vilket syfte instrumenten förvärvades.
Företagsledningen bestämmer klassificering vid

den första redovisningen och omprövar detta
beslut vid varje rapporteringstillfälle. Sandviks
innehav av finansiella instrument är klassificerade
som följer:

Aktier och andelar bland finansiella anlägg-
ningstillgångar avser innehav som inte är noterade
på en aktiv marknad och är klassificerade som
tillgångar som kan säljas. Enligt huvudregeln
värderas dessa tillgångar efter anskaffningstid-
punkten till verkligt värde med värdeförändring-
ar mot eget kapital. Om det föreligger objektiva
belägg för att det finns ett nedskrivningsbehov
ska en ackumulerad förlust bokförd i eget kapital
överföras till resultaträkningen. Innehav som inte
är noterade och vars verkliga värde inte kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas dock
till anskaffningsvärde, eventuellt justerat om
nedskrivningsbehov konstaterats. 

Långfristiga fordringar bland anläggningstill-
gångar och kundfordringar bland omsättnings-
tillgångar är icke-derivata finansiella tillgångar
med fasta eller fastställbara betalningar och som
inte är noterade på en aktiv marknad. Efter
anskaffningstidpunkten redovisas dessa till upp-
lupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.

Derivatinstrument som inte är identifierade
som säkringar redovisas efter anskaffningstid-
punkten till verkligt värde med värdeförändring
mot resultaträkningen, d.v.s. enligt reglerna för
finansiella instrument som innehas för handel.
Sandvik har i begränsad omfattning ingått valuta-
kontrakt som inte innehas för säkring. Elderivat
värderas till verkligt värde med värdeförändring
över resultaträkningen. Vissa av Sandviks ränte-
swapavtal uppfyller inte kriterierna för säkrings-
redovisning och redovisas därför även de på
detta sätt bland övriga fordringar, alternativt
bland övriga skulder. Räntekupongen i swapavtal
redovisas som ränta medan övrig värdeföränd-
ring redovisas som övrig finansiell intäkt eller
kostnad. Även de avtal som Sandvik med anled-
ning av optionsprogram för anställda ingått för
att skydda företaget mot framtida uppgångar i
Sandvik-aktien redovisas enligt dessa regler.

Derivatinstrument som innehas för säkringar
utgörs av ränteswapavtal, valutaterminskontrakt
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och valutaoptioner och värderas efter anskaff-
ningstidpunkten till verkligt värde. För att upp-
fylla kraven på säkringsredovisning krävs att det
finns en entydig koppling till den säkrade posten,
att säkringen effektivt skyddar den säkrade pos-
ten, att säkringsdokumentation upprättats och
att effektiviteten kan mätas. 

Redovisningen av den vinst eller förlust som
uppkommer beror på karaktären hos den post
som säkras. Sandvik identifierar vissa derivat
som antingen (1) en säkring av verkligt värde av
en identifierad tillgång eller skuld eller ett bin-
dande åtagande (verkligt värdesäkring) eller (2)
en säkring av en mycket sannolik prognostiserad
transaktion (kassaflödessäkring). Dessa senare
transaktioner kan även utgöras av koncerninter-
na transaktioner i enlighet med den ändring i 
IAS 39 som IASB fastställde i april 2005. För-
ändringar i verkligt värde på derivat som identi-
fierats som säkring av verkligt värde redovisas i
resultaträkningen tillsammans med förändringar
i verkligt värde på den tillgång eller skuld som
givit upphov till den säkrade posten.

Den effektiva delen av förändringar i verkligt
värde på derivatinstrument som identifierats som
kassaflödessäkring redovisas i eget kapital. Vinst
eller förlust som hänför sig till den ineffektiva
delen redovisas omedelbart i resultaträkningen.
Ackumulerade belopp i eget kapital återförs till
resultaträkningen i de perioder då den säkrade
posten påverkar resultatet (t.ex. när den progno-
stiserade försäljningen som är säkrad äger rum).
Om den prognostiserade transaktionen som är
säkrad resulterar i redovisning av en icke-finansiell
tillgång (t.ex. varulager eller materiell anläggnings-
tillgång) eller en icke-finansiell skuld upplöses
säkringsreserven i eget kapital och inkluderas i
det första redovisade värdet på tillgången eller
skulden.

Sandvik har inga derivatinstrument som
används för säkring av nettoinvesteringar i
utlandsverksamheter.

Finansiella skulder, d.v.s. Sandviks upplåning
redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto
efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas
därefter till upplupet anskaffningsvärde och
eventuell skillnad mellan upplåningsbeloppet
(netto efter transaktionskostnader) och återbetal-

ningsbeloppet redovisas i resultaträkningen för-
delat över låneperioden med tillämpning av
effektivräntemetoden. Upplåning klassificeras
som kortfristiga skulder om företaget inte har 
en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalningen i
åtminstone 12 månader efter balansdagen.

Sandvik har inte initialt klassificerat några
tillgångar som finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde över resultaträkningen och 
har ej heller några tillgångar eller skulder som
innehas för handel bortsett från de derivatinstru-
ment som enligt ovan redovisas enligt reglerna 
för handelsinstrument. Sandvik har under räken-
skapsåret heller inte haft några finansiella investe-
ringar som hålles till förfall.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Goodwill

Goodwill representerar skillnaden mellan
anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det
verkliga värdet av förvärvade tillgångar, över-
tagna skulder samt eventualförpliktelser. 

Beträffande goodwill i förvärv som ägt rum
före den 1 januari 2004 har koncernen vid över-
gången till IFRS inte tillämpat IFRS retroaktivt
utan det per denna dag redovisade värdet utgör
fortsättningsvis koncernens anskaffningsvärde,
efter nedskrivningsprövning, se not 33.

Goodwill värderas till anskaffningsvärde
minus eventuella ackumulerade nedskrivningar.
Goodwill fördelas till kassagenererande enheter
och skrivs inte längre av utan testas årligen för
nedskrivningsbehov. Goodwill som uppkommit
vid förvärv av intresseföretag inkluderas i det
redovisade värdet för andelar i intresseföretag.

Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden
understiger nettovärdet av förvärvade tillgångar
och övertagna skulder samt eventualförpliktelser,
redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen. 

Forskning och utveckling

Utgifter för forskning som syftar till att erhålla
ny vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas
som kostnad då de uppkommer. Utgifter för
utveckling, där forskningsresultat eller annan
kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller
förbättrade produkter eller processer, redovisas
som en tillgång i balansräkningen, om produkten
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eller processen är tekniskt och kommersiellt
användbar och företaget har tillräckliga resurser
att fullfölja utvecklingen och därefter använda
eller sälja den immateriella tillgången. Det redo-
visade värdet inkluderar utgifter för material,
direkta utgifter för löner och indirekta utgifter
som kan hänföras till tillgången på ett rimligt
och konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveck-
ling, redovisas i resultaträkningen som kostnad
när de uppkommer. I balansräkningen redovisade
utvecklingskostnader är upptagna till anskaff-
ningsvärde minus ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar.

Övriga immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av
företaget är redovisade till anskaffningsvärde
minus ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Här ingår även aktiverade ut-
gifter för utveckling och köp av programvaror för
koncernens IT-verksamhet. Utgifter för internt
genererad goodwill och varumärken redovisas i
resultaträkningen som kostnad då de uppkommer. 

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång
läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar
de framtida ekonomiska fördelarna. Alla andra
utgifter kostnadsförs när de uppkommer. 

Avskrivning av immateriella tillgångar

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt
över immateriella tillgångars beräknade nyttjande-
perioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är
obestämbara. Goodwill och immateriella till-
gångar med en obestämbar nyttjandeperiod
prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så
snart indikationer uppkommer som tyder på att
tillgången ifråga har minskat i värde. Avskriv-
ningsbara immateriella tillgångar skrivs av från
det datum då de är tillgängliga för användning. 
De beräknade nyttjandeperioderna är:

• Patent och varumärken 10–20 år
• Aktiverade utvecklingsprojekt 3–7 år
• Programvaror för IT-verksamheten 3 år

MATERIELLA

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ägda tillgångar

Materiella anläggningstillgångar upptas till an-
skaffningskostnad minus ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar.

I anskaffningskostnaden ingår inte några låne-
kostnader utan dessa belastar resultatet i den
period till vilken de hänför sig, oavsett hur de
upplånade medlen har använts.

Leasade tillgångar

Leasing klassificeras i koncernredovisningen
antingen som finansiell eller operationell leasing.
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska
riskerna och förmånerna som är förknippade med
ägandet i allt väsentligt är överförda till lease-
tagaren. Om så ej är fallet föreligger operationell
leasing.

Tillgångar som förhyrs enligt finansiella
leasingavtal redovisas som tillgång i koncernens
balansräkning. Förpliktelsen att betala framtida
leasingavgifter redovisas som lång- och kort-
fristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs
enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas
som ränta och amortering av skulderna.

Tillgångar som hyrs ut enligt finansiella
leasingavtal redovisas ej som materiella anlägg-
ningstillgångar då riskerna förenade med ägandet
förts över på leasetagaren. I stället bokförs en
finansiell fordran avseende de framtida minimi-
leaseavgifterna.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter för en materiell anläggnings-
tillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om de
ökar de framtida ekonomiska fördelarna. Alla
andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga
anskaffningsvärden minskat med beräknat rest-
värde. Avskrivning sker över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod. Maskiner och inventarier skrivs i
allmänhet av linjärt på 5–10 år, uthyrda anlägg-
ningar på 3 år, byggnader på 10–50 år och mark-
anläggningar på 20 år. För datautrustning tilläm-
pas en degressiv avskrivning över 3–5 år.
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Materiella anläggningstillgångar som består av
delar med olika nyttjandeperioder behandlas som
separata komponenter.

NEDSKRIVNINGAR OCH 

ÅTERFÖRING AV NEDSKRIVNINGAR

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod
skrivs inte av utan eventuellt nedskrivningsbehov
prövas årligen. Tillgångar som skrivs av bedöms
med avseende på värdeminskning närhelst hän-
delser eller ändrade förhållanden indikerar att det
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart.
En nedskrivning görs med det belopp med vilket
tillgångens redovisade värde överstiger dess åter-
vinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta
av tillgångens verkliga värde minskat med försälj-
ningskostnader och nyttjandevärdet.

Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras
framtida kassaflöden med en diskonteringsränta
som beaktar riskfri ränta och den risk som är
förknippad med den speciella tillgången. För en
tillgång som inte genererar kassaflöden som är
väsentligen oberoende av andra tillgångar beräknas
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet
till vilken tillgången hör.

Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en
kassagenererande enhet (grupp av enheter) för-
delas i första hand till goodwill. Därefter görs en
proportionell nedskrivning av övriga tillgångar
som ingår i enheten (gruppen av enheter).

Goodwill och andra immateriella tillgångar
med obestämbar livslängd nedskrivningsprövades
per den 1 januari 2004 (övergångsdatum till IFRS)
även om det då inte förelåg någon indikation på
nedskrivningsbehov.

Nedskrivningar på materiella och immateriella
tillgångar återförs om det har skett en förändring
i de antaganden som låg till grund för beräkningen
av återvinningsvärdet. 

Nedskrivningar på goodwill återförs inte.
En nedskrivning återförs endast i den ut-

sträckning tillgångens redovisade värde efter
återföring inte överstiger det redovisade värde
som tillgången skulle ha haft om någon ned-
skrivning inte hade gjorts, med beaktande av de
avskrivningar som då skulle ha gjorts.

Nedskrivningar – och eventuell återföring av
nedskrivningar – av vissa andra tillgångar som

finansiella tillgångar som omfattas av IAS 39,
varulager, förvaltningstillgångar som används 
för finansiering av ersättningar till anställda och
uppskjutna skattefordringar prövas enligt respek-
tive standard.

VARULAGER

Varulager värderas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkurans beaktats. Nettoförsäljningsvärdet är 
det uppskattade försäljningspriset i den löpande
verksamheten, efter avdrag för uppskattade
kostnader för färdigställande och för att åstad-
komma en försäljning.

Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämp-
ning av först in, först ut-metoden (FIFU) och
inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet
av lagertillgångarna och transport av dem till
deras nuvarande plats och skick. För egentill-
verkade varor och pågående arbete, inkluderar
anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta
kostnader baserad på en normal kapacitet.

EGET KAPITAL

Vid återköp av egna aktier reducerar köpeskil-
lingen i sin helhet eget kapital. Om de återköpta
aktierna annulleras minskas aktiekapitalet med
dessa aktiers nominella värde. Om återköpta
aktier utfärdas på nytt eller säljs redovisas likvi-
den direkt mot eget kapital.

Utdelningar redovisas som skuld efter det att
årsstämman godkänt utdelningen.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Koncernens pensionsplaner

Inom koncernen finns ett flertal såväl avgifts-
bestämda som förmånsbestämda pensionsplaner,
varav vissa med tillgångar i särskilda stiftelser
eller motsvarande. Ett antal koncernföretag
tillhandahåller dessutom sjukförmåner efter
avslutad anställning. Planerna finansieras vanligen
genom inbetalningar från respektive koncernfö-
retag och de anställda. Koncernens svenska före-
tag omfattas generellt av ITP-planen, som inte
förutsätter några inbetalningar från de anställda.

Avgiftsbestämda planer

Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda
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planer redovisas som en kostnad i resultaträk-
ningen när de uppstår.

Förmånsbestämda planer

Pensionskostnaden för förmånsbaserade planer
beräknas med hjälp av den så kallade Projected
Unit Credit Method på ett sätt som fördelar
kostnaden över den anställdes yrkesverksamma
liv. Även kostnaden för sjukförmåner beräknas
på detta sätt. Beräkningen görs årligen av obero-
ende aktuarier. Åtagandena värderas därvid till
nuvärdet av förväntade framtida utbetalningar,
därvid beaktande beräknade framtida löneök-
ningar, med användande av en diskonterings-
ränta som motsvarar räntan på förstklassiga
företags- eller statsobligationer med en återstå-
ende löptid som ungefär motsvarar de aktuella
åtagandena. För fonderade planer minskar verk-
liga värdet på förvaltningstillgångarna det fram-
räknade åtagandet. När beräkningen leder till en
tillgång för koncernen begränsas det redovisade
värdet på tillgången till nettot av oredovisade
aktuariella förluster och oredovisade kostnader
för tjänstgöring under tidigare perioder och
nuvärdet av framtida återbetalningar från planen
eller minskade framtida inbetalningar till planen.
Denna redovisning tillämpas beträffande de
väsentligaste förmånsbestämda planerna i kon-
cernen. Ett antal pensionsplaner som varken var
för sig eller aggregerat är väsentliga i förhållande
till koncernens totala pensionsåtaganden redovi-
sas dock fortsatt enligt lokala regler.

Åtaganden för ålderspension till tjänstemän i
Sverige enligt ITP-planen hanteras huvudsakligen
inom det s.k. FPG/PRI-systemet. Åtaganden för
familjepension tryggas dock genom försäkring i
Alecta. Även dessa åtaganden är förmånsbestäm-
da. Bolaget har dock inte haft tillgång till sådan
information som gör det möjligt att redovisa
dessa åtaganden som en förmånsbestämd plan
utan dessa genom försäkring i Alecta tryggade
pensioner redovisas därför som en avgiftsbestämd
plan. Vid utgången av 2005 uppgick Alectas
överskott i form av den kollektiva konsoliderings-
nivån till 129 procent (2004: 128 procent). Den
kollektiva konsolideringsnivån utgörs av mark-
nadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av
försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas

försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka
inte överensstämmer med IAS 19. Alectas över-
skott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller
de försäkrade. 

När ersättningarna i en plan förbättras, redo-
visas den andel av den ökade ersättningen som
hänför sig till de anställdas tjänstgöring under
tidigare perioder som en kostnad i resultaträk-
ningen linjärt fördelad över den genomsnittliga
perioden tills ersättningarna helt är intjänade.
Om ersättningen är fullt ut intjänad redovisas 
en kostnad i resultaträkningen direkt. 

Alla aktuariella vinster och förluster per den 
1 januari 2004, datumet för övergång till IFRS, har
redovisats. För aktuariella vinster och förluster
som uppkommer vid beräkningen av koncernens
förpliktelser för olika planer efter den 1 januari
2004 tillämpas den så kallade korridorregeln.
Korridorregeln innebär att den del av de ackumu-
lerade aktuariella vinsterna och förlusterna som
överstiger 10 % av det största av förpliktelsernas
nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga
värde redovisas i resultatet över den förväntade
genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för
de anställda som omfattas av planen. I övrigt
beaktas inte aktuariella vinster och förluster.

När det finns en skillnad mellan hur pensions-
kostnaden fastställs i juridisk person och koncern
redovisas en avsättning eller fordran avseende
särskild löneskatt baserat på denna skillnad.
Avsättningen eller fordran nuvärdesberäknas ej.

Ersättningar vid uppsägning

En avsättning redovisas i samband med uppsäg-
ningar av personal endast om företaget är för-
pliktigat att avsluta en anställning före den nor-
mala tidpunkten eller när ersättningar lämnas
som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig
avgång. I de fall företaget säger upp personal
upprättas en detaljerad plan som minst innehål-
ler arbetsplats, befattningar och ungefärligt antal
berörda personer samt ersättningarna för varje
personalkategori eller befattning och tiden för
planens genomförande.

Aktierelaterade ersättningar

Ett optionsprogram möjliggör för de anställda
att förvärva aktier i företaget. Det verkliga vär-
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det på tilldelade optioner redovisas som en per-
sonalkostnad med en motsvarande ökning av
eget kapital. Det verkliga värdet beräknas vid
tilldelningstidpunkten och fördelas över intjänan-
deperioden. Det verkliga värdet på de tilldelade
optionerna beräknas enligt Black&Scholes-
modellen och hänsyn tas till de villkor och förut-
sättningar som gällde vid tilldelningstidpunkten.
Sandviks optionsprogram innehåller inga andra
villkor än att mottagaren fortfarande ska vara
anställd då den treåriga intjänandeperioden
uppnåtts. Det belopp som redovisas som en
kostnad justeras för att återspegla det verkliga
antalet intjänade optioner. 

Kontantreglerade optioner ger upphov till ett
åtagande gentemot de anställda vilket värderas
till verkligt värde och redovisas som en kostnad
med en motsvarande ökning av skulder. Verkligt
värde beräknas initialt vid tilldelningstidpunkten
och fördelas över intjänandeperioden. Det verk-
liga värdet på de kontantreglerade optionerna
beräknas enligt Black&Scholes-modellen och
hänsyn tas till de tilldelade instrumentens villkor
och förutsättningar. Skulden omvärderas varje
balansdag samt när den regleras. Alla föränd-
ringar i verkligt värde på skulden redovisas i
resultaträkningen som en personalkostnad.

Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade
instrument till anställda som ersättning för köpta
tjänster kostnadsförs fördelat på de perioder
under vilka tjänsterna utförs. Avsättningen för
sociala avgifter baseras på optionernas verkliga
värde vid rapporttillfället. Verkligt värde beräk-
nas med samma värderingsmodell som användes
när optionerna ställdes ut.

AVSÄTTNINGAR

En avsättning redovisas i balansräkningen när
koncernen har en befintlig legal eller informell
förpliktelse som en följd av en inträffad händelse,
och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska
resurser kommer att krävas för att reglera för-
pliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden
betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar
genom diskontering av det förväntade framtida
kassaflödet till en räntesats före skatt som åter-
speglar aktuella marknadsbedömningar av pengars

tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker
som är förknippade med skulden.

Garantier

En avsättning för garantier redovisas när de
underliggande produkterna eller tjänsterna säljs.
Avsättningen baseras på historiska data om
garantier och en sammanvägning av tänkbara
utfall i förhållande till de sannolikheter som
utfallen är förknippade med.

Omstrukturering

En avsättning för omstrukturering redovisas när
koncernen har fastställt en utförlig och formell
omstruktureringsplan, och omstruktureringen
har antingen påbörjats eller blivit offentligt till-
kännagiven. Ingen avsättning görs för framtida
rörelsekostnader. 

Återställning av förorenad mark

I enlighet med koncernens offentliggjorda miljö-
principer och tillämpliga legala krav, redovisas
en avsättning för återställande av förorenad
mark när marken har blivit förorenad.

Förlustkontrakt

En avsättning för förlustkontrakt redovisas när
de förväntade fördelarna som koncernen väntas
erhålla från ett kontrakt är lägre än de oundvik-
liga kostnaderna att uppfylla förpliktelserna
enligt kontraktet.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

En eventualförpliktelse redovisas när det finns 
ett möjligt åtagande som härrör från inträffade
händelser och vars förekomst bekräftas endast av
en eller flera osäkra framtida händelser eller när
det finns ett åtagande som inte redovisas som
skuld eller avsättning på grund av att det inte är
troligt att ett utflöde av resurser kommer att
krävas, alternativt att det inte kan göras en till-
räckligt tillförlitlig beloppsberäkning.

INTÄKTER

Försäljning av varor och utförande av

tjänsteuppdrag

Intäkter för försäljning av varor redovisas i
resultaträkningen när väsentliga risker och för-
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måner som är förknippade med varornas ägande
har överförts till köparen, d.v.s. normalt i sam-
band med leverans. Om produkten kräver instal-
lation hos köparen och installationen utgör en
väsentlig del av leveransen redovisas intäkten när
installationen slutförts. Återköpsåtaganden kan
innebära att någon försäljningsintäkt inte kan
redovisas om innebörden av avtalet är att kun-
den i realiteten förhyrt produkten under viss tid.

Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas nor-
malt i samband med att tjänsten utförs. Intäkter
från tjänsteuppdrag av typen service- och under-
hållsavtal redovisas enligt principerna för så
kallad successiv vinstavräkning. Färdigställande-
graden fastställs normalt utifrån förhållandet
mellan nedlagda utgifter på balansdagen och
beräknade totala utgifter. 

Entreprenadkontrakt

Entreprenaduppdrag förekommer i viss utsträck-
ning, främst inom affärsområdet Sandvik Mining
and Construction och inom produktområdet
Process Systems. När utfallet av entreprenad-
kontrakt kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
redovisas uppdragsinkomsterna och uppdrags-
utgifterna vilka är hänförliga till uppdraget som
intäkt respektive kostnad i koncernens resultat-
räkning i förhållande till uppdragets färdigstäl-
landegrad, så kallad successiv vinstavräkning.
Färdigställandegraden fastställs genom att beräkna
förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter
för utfört arbete på balansdagen och beräknade
totala uppdragsutgifter. En befarad förlust på ett
entreprenaduppdrag redovisas omedelbart i
koncernens resultaträkning.

Övriga intäkter

Royalty periodiseras i enlighet med överenskom-
melsens ekonomiska innebörd. 

Statliga stöd 

Statliga bidrag redovisas i balansräkningen som
förutbetald intäkt när det föreligger rimlig säker-
het att bidraget kommer att erhållas och att
koncernen kommer att uppfylla de villkor som 
är förknippade med bidraget. Bidrag periodiseras
systematiskt i resultaträkningen på samma sätt
och över samma perioder som de kostnader

bidragen är avsedda att kompensera för. Statliga
bidrag relaterade till tillgångar redovisas som en
reduktion av tillgångens redovisade värde.

RÖRELSEKOSTNADER OCH FINAN-

SIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Betalningar avseende operationella leasar

Betalningar avseende operationella leasingavtal
redovisas i resultaträkningen linjärt över leasing-
perioden. Förmåner erhållna i samband med
tecknandet av ett avtal redovisas som en del av
den totala leasingkostnaden i resultaträkningen.

Betalningar avseende finansiella leasar

Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekost-
nad och amortering på den utestående skulden.
Räntekostnaden fördelas över leasingperioden 
så att varje redovisningsperiod belastas med ett
belopp som motsvarar en fast räntesats för den
under respektive period redovisade skulden.
Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de
uppkommer.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader består av
ränteintäkter på bankmedel, fordringar och
räntebärande värdepapper, räntekostnader på
lån, utdelningsintäkter, valutakursdifferenser,
orealiserade och realiserade vinster och förluster
på finansiella placeringar samt derivatinstrument
som används inom den finansiella verksamheten. 

Ränteintäkter på fordringar och räntekostna-
der på skulder beräknas med tillämpning av
effektivräntemetoden. Effektivräntan är den
ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in-
och utbetalningar under räntebindningstiden blir
lika med det redovisade värdet av fordran eller
skulden. Räntekomponenten i finansiella leasing-
betalningar är redovisad i resultaträkningen
genom tillämpning av effektivräntemetoden.
Ränteintäkter inkluderar periodiserade belopp 
av transaktionskostnader och eventuella rabatter,
premier och andra skillnader mellan det ur-
sprungliga värdet av fordran och det belopp som
erhålls vid förfall.

Emissionskostnader och liknande direkta
transaktionskostnader för att uppta lån periodi-
seras över lånets löptid.
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Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla
betalning fastställts. 

Koncernen aktiverar inte ränta i tillgångars
anskaffningsvärden.

SKATTER

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultat-
räkningen utom då underliggande transaktion
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhö-
rande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av
de skattesatser som är beslutade eller i praktiken
beslutade per balansdagen. Hit hör även justering
av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräk-
ningsmetoden med utgångspunkt i temporära
skillnader mellan redovisade och skattemässiga
värden på tillgångar och skulder. Följande tem-
porära skillnader beaktas inte; för temporär
skillnad som uppkommit vid första redovisning-
en av goodwill, första redovisningen av tillgångar
och skulder som inte är rörelseförvärv och vid
tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare
sig redovisat eller skattepliktigt resultat, vidare
beaktas inte heller temporära skillnader hänför-
liga till andelar i dotter- och intresseföretag som
inte förväntas bli återförda inom överskådlig
framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar
sig på hur redovisade värden på tillgångar eller
skulder förväntas bli realiserade eller reglerade.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av
de skattesatser och skatteregler som är beslutade
eller i praktiken beslutade per balansdagen. 

Uppskjutna skattefordringar avseende avdrags-
gilla temporära skillnader och underskottsavdrag
redovisas endast i den mån det är sannolikt att
dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på upp-
skjutna skattefordringar reduceras när det inte
längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Eventuellt tillkommande inkomstskatt som upp-
kommer vid utdelning redovisas vid samma tid-
punkt som när utdelningen redovisas som en skuld. 

KASSAFLÖDESANALYS

In- och utbetalningar har delats upp i kategorier:
löpande verksamhet, investeringsverksamhet 

och finansieringsverksamhet. Den indirekta
metoden tillämpas vid flöden från den löpande
verksamheten.

Årets ändringar av rörelsetillgångar och
rörelseskulder har justerats för effekter av valuta-
kursförändringar. Förvärv och avyttringar redo-
visas inom investeringsverksamheten. De till-
gångar och skulder som de förvärvade och av-
yttrade företagen hade vid ändringstidpunkten
ingår ej i analysen av rörelsekapitalförändringar
och ej heller i förändringar av balansposter redo-
visade inom investerings- och finansieringsverk-
samheterna.

Förutom kassa- och bankflöden gäller att till
likvida medel hänförs kortfristiga placeringar,
vilkas omvandlande till bankmedel kan ske till
ett i huvudsak i förväg känt belopp. Som likvida
medel anses kortfristiga placeringar med en kor-
tare löptid än tre månader.

MODERBOLAGETS 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning
enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och
Redovisningsrådets rekommendation RR 32
Redovisning för juridisk person. RR 32 innebär
att moderbolaget i årsredovisningen för den
juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU
godkända IFRS och uttalanden så långt detta är
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och
med hänsyn till sambandet mellan redovisning
och beskattning. Tillämpningen av RR 32 har
jämfört med tidigare tillämpade RR 1 – RR 29
inte inneburit några förändringar eftersom de
anpassningar till svenska förhållanden som dessa
rekommendationer innehöll i huvudsak har över-
förts till RR 32. I RR 32 behandlas dessutom de
IFRS som tidigare inte kodifierats av redovisnings-
rådet inklusive de för Sandviks del aktuella IAS 39
och IFRS 2. Sammantaget innebär detta skillnader
mellan koncernens och moderbolagets redovis-
ningsprinciper inom de områden som anges
nedan.

Ändrade redovisningsprinciper

Moderbolagets ändrade redovisningsprinciper
har redovisats i enlighet med övergångsbestäm-
melserna i respektive standard alternativt i enlig-
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het med reglerna i IAS 8. Moderbolagets tillämp-
ning av ändrade redovisningsprinciper framgår
av not 33.

Andelar i koncernföretag och intresseföretag

Andelar i koncernföretag och intresseföretag redo-
visas i moderbolaget enligt anskaffningsvärde-
metoden. Som intäkt redovisas endast erhållna
utdelningar under förutsättning att dessa härrör
från vinstmedel som intjänats efter förvärvet.
Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinst-
medel betraktas som en återbetalning av investe-
ringen och reducerar andelens redovisade värde.

Finansiella instrument

Moderbolaget tillämpar ej värderingsreglerna i
IAS 39 i aktuell version utan tillämpar från 2005
årsredovisningslagens 4 kap 14a–14e §§ inne-
bärande att derivatinstrument och andra finansi-
ella instrument upptas till verkligt värde med de
undantag som anges i 14b §. Detta har redovisats
som byte av redovisningsprincip.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget
redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuell ned-
skrivning på samma sätt som för koncernen men
med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Leasade tillgångar

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal
enligt reglerna för operationell leasing.

Immateriella anläggningstillgångar

I moderbolaget redovisas samtliga utgifter för
utveckling som en kostnad i resultaträkningen.

Ersättningar till anställda

I moderbolaget tillämpas andra grunder för
beräkning av förmånsbestämda planer än som
anges i IAS 19. Moderbolaget följer Tryggande-
lagens bestämmelser och Finansinspektionens
föreskrifter eftersom detta är en förutsättning 
för skattemässig avdragsrätt. De väsentligaste
skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är
hur diskonteringsräntan fastställs, att beräkning
av den förmånsbestämda förpliktelsen sker

utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om
framtida löneökningar, och att alla aktuariella
vinster och förluster redovisas i resultaträkningen
då de uppstår.

Skatter

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver
inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredo-
visningen delas däremot obeskattade reserver upp
på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

för juridiska personer

Moderbolaget redovisar koncernbidrag och aktie-
ägartillskott i enlighet med uttalandet från Redo-
visningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott förs
direkt mot eget kapital hos mottagaren och akti-
veras i aktier och andelar hos givaren, i den mån
nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redo-
visas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att
koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera
koncernens totala skatt redovisas direkt mot
balanserade vinstmedel efter avdrag för dess 
aktuella skatteeffekt. 

Anteciperade utdelningar

Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas
i de fall moderföretaget ensamt har rätt att besluta
om utdelningens storlek och moderföretaget har
fattat beslut om utdelningens storlek innan moder-
företaget publicerat sina finansiella rapporter.

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR 

OCH BEDÖMNINGAR FÖR 

REDOVISNINGSÄNDAMÅL

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar

För att upprätta de finansiella rapporterna måste
företagsledningen och styrelsen göra bedömningar
och antaganden som påverkar i bokslutet redovi-
sade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts-
och kostnadsposter samt lämnad information i
övrigt, bland annat om ansvarsförbindelser. De
uppskattningar och bedömningar för redovisnings-
ändamål som behandlas i detta avsnitt är de som
bedöms vara de viktigaste för en förståelse av 
de finansiella rapporterna med hänsyn till graden
av betydande bedömningar och osäkerhet. Förut-
sättningarna för Sandviks verksamhet ändras
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successivt vilket medför att dessa bedömningar
förändras.

Nedskrivningsprövning av goodwill

Nedskrivning av goodwill prövas årligen och
dessutom närhelst händelser eller ändrade om-
ständigheter indikerar att värdet på förvärvs-
goodwillen kan ha minskat, t.ex. på grund av
ändrat affärsklimat eller beslut att avyttra eller
lägga ner viss verksamhet. För att bestämma
om värdet på goodwill minskat måste den kassa-
genererande enhet till vilken goodwill hänförts
värderas, vilket sker genom en diskontering av
enhetens kassaflöden. Vid tillämpningen av
denna metod förlitar sig bolaget på ett antal
faktorer, inklusive uppnådda resultat, affärs-
planer, ekonomiska prognoser och marknads-
data. Detta beskrivs ytterligare i not 13 och som
förstås av beskrivningen skulle ändringar under
2006 av förutsättningarna för dessa antaganden
och uppskattningar kunna ha en väsentlig effekt
på värdet på goodwill.

Nedskrivningsprövning av andra 

anläggningstillgångar

Sandviks materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar – exklusive goodwill – upptas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Sandvik redovisar inga immateriella anläggnings-
tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod.
Avskrivningar görs över beräknad nyttjande-
period till ett bedömt restvärde. Såväl nyttjande-
period som restvärde omprövas minst i slutet av
varje räkenskapsperiod.

Det redovisade värdet på koncernens anlägg-
ningstillgångar prövas närhelst händelser eller
ändrade förutsättningar indikerar att det redo-
visade värdet inte kan återvinnas. Det redovisade
värdet av immateriella tillgångar som ännu inte
är färdiga för användning prövas varje år. Om 
en sådan analys indikerar ett för högt upptaget
värde fastställs tillgångens återvinningsvärde,
vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet
och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet mäts som
förväntat framtida diskonterat kassaflöde från
tillgången, alternativt den kassagenererande
enhet till vilken tillgången hör. Särskild upp-

märksamhet riktas på Sandvik Mining and 
Constructions hyresflotta med hänsyn till beroen-
det av konjunkturen i gruvbranschen och risken
för att hyresavtalen kan komma att sägas upp.
Det redovisade värdet på dessa uthyrda maskiner
uppgick vid 2005 års utgång till 671 MSEK.

En prövning av det redovisade värdet aktua-
liseras även i samband med att en anläggnings-
tillgång klassificeras som att den innehas för
försäljning, då den upptas till det lägsta av det
redovisade värdet och det verkliga värdet efter
avdrag för försäljningskostnader.

Materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar – exklusive goodwill – utgör cirka 
30 procent av koncernens tillgångar (se not 13).
Nedskrivningar har under åren 2004 och 2005
inte uppgått till några väsentliga belopp, men
nedskrivningar kan aktualiseras om prognoser
för framtida kassaflöden förändras till följd av
ändringar i affärsmodell och strategi, konkur-
renssituation eller lagliga förutsättningar för
verksamheten.

Pensionsantaganden

Pensionsantaganden är viktiga inslag i de 
aktuariella metoder som används för att mäta
pensionsåtaganden och de kan ha en väsentlig
inverkan på redovisad nettoskuld och den årliga
pensionskostnaden. Två kritiska antaganden –
diskonteringsräntan och den förväntade avkast-
ningen på förvaltningstillgångar – är väsentliga
för mätningen av såväl årets pensionskostnad
som nuvärdet av de förmånsbaserade pensions-
förpliktelserna. Dessa antaganden bedöms åtmin-
stone varje år för varje plan i varje land. Andra
antaganden som kan gälla demografiska faktorer
som pensionsålder, dödlighet och personalom-
sättning omprövas inte lika ofta. Det verkliga
utfallet avviker ofta från de aktuariella antagan-
dena av ekonomiska och andra orsaker. 

Diskonteringsräntan gör det möjligt att mäta
framtida kassautflöden till nuvärde vid mättid-
punkten. Denna ränta skall motsvara avkastning-
en på förstklassiga företagsobligationslån eller,
om en fungerade sådan marknad för sådana inte
finns, statsobligationer. En sänkt diskonterings-
ränta ökar nuvärdet av pensionsskulden och den
årliga kostnaden. 
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För att bestämma den förväntade avkastningen
på förvaltningstillgångar tar bolaget i beaktande
tillgångarnas nuvarande och förväntade kategori-
fördelning och historisk såväl som förväntad
avkastning på de olika kategorierna av tillgångar. 

Med hänsyn till rådande räntenivåer minskade
Sandvik diskonteringsräntan 2005, från ett viktat
genomsnitt år 2004 på 5,2 %, till 4,6 %. Den
viktade genomsnittliga avkastningen på förvalt-
ningstillgångarna uppgick 2005 till 12,3 % jäm-
fört med 6,1 % år 2004. 

Skatter

Betydande bedömningar görs för att bestämma
såväl aktuella som uppskjutna skatteskulder/till-
gångar, inte minst vad gäller värdet av uppskjut-
na skattetillgångar. Bolaget måste därvid bedöma
sannolikheten för att de uppskjutna skatteford-
ringarna kommer att utnyttjas för avräkning mot
framtida beskattningsbara vinster. Det verkliga
resultatet kan avvika från dessa bedömningar på
grund av, bland annat, ändrat framtida affärs-
klimat, ändrade skatteregler eller utfallet av
myndigheters eller skattedomstolars ännu ej
slutförda granskning av avgivna deklarationer.
Sandvik redovisar uppskjutna skattefordringar
uppgående till 1 319 MSEK vid utgången av
2005. I koncernen finns vid utgången av år 2005
dessutom ytterligare underskottsavdrag på cirka
1 250 MSEK som inte värderats utifrån bedöm-
ningsgrunden att utnyttjande måste vara troligt. 
I dessa belopp ingår inte värdet av de framtida
möjliga uppskjutna skattefordringar som koncer-
nen har där värdet i dagsläget inte går att upp-
skatta. Ändrade bedömningar av sannolikhet för
utnyttjande kan således påverka resultatet såväl
negativt som positivt. Avsättningar för pågående
tvister redovisas enligt ledningens bästa bedöm-
ning och uppgår vid utgången av år 2005 till 
1 020 MSEK. 

Tvister

Sandvik är – förutom ovan nämnda skattetvister
– involverat i ett antal tvister och rättsliga för-
faranden inom ramen för den löpande verksam-
heten. Ledningen rådgör med juridisk expertis i
frågor rörande rättstvister och med andra experter
såväl inom som utanför bolaget i frågor rörande

den löpande affärsverksamheten. Enligt bästa
bedömning är varken moderbolaget eller något
dotterbolag för närvarande involverat i något
rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som
bedöms komma att ha någon väsentlig negativ
effekt på verksamheten, den finansiella ställningen
eller resultatet av verksamheten. 

För ytterligare information avseende risker
kring rättstvister se sidan 36.

VIKTIGA BEDÖMNINGAR VID

TILLÄMPNING AV KONCERNENS

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget refererar till tidigare skrivningar avseende
Redovisningsprinciper där bolaget redogör för
vilka redovisningsprinciper – bland flera möjliga
alternativ – som företaget valt att tillämpa. 
Ledningen vill särskilt uppmärksamma följande:

Redovisning av aktuariella vinster och förluster

IAS 19 medger att aktuariella vinster och förlus-
ter som uppstår i förmånsbestämda pensions-
planer inte omedelbart resultatförs utan blott 
den del av dessa vinster och förluster som ligger
utanför en ”korridor” om plus eller minus 
10 procent av det högre av nuvärdet av den
förmånsbestämda förpliktelsen eller det verkliga
värdet av eventuella förvaltningstillgångar. Även
annan systematisk metod som leder till snabbare
redovisning av dessa vinster och förluster är
möjlig, inklusive omedelbar redovisning i resulta-
tet. Sandvik har valt att tillämpa korridorregeln
och att vinster och förluster resultatförs över 
den förväntade genomsnittliga återstående tjänst-
göringstiden för de anställda som omfattas av
planen. De oredovisade aktuariella förlusterna
uppgick vid 2004 och 2005 års utgång till 
195 MSEK respektive 778 MSEK.
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DEFINITIONER

Vinst per aktie

Aktieägarnas andel av årets koncernresultat
dividerat med genomsnittligt antal utestående
aktier under året. 

Soliditet

Eget kapital inklusive minoritetsintressen i 
relation till totalt kapital.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande kort- och långfristiga skulder
(inklusive avsättningar för pensioner) med
avdrag för likvida medel dividerat med summan
av eget kapital inklusive minoritetsintresse.

Kapitalomsättningshastighet

Fakturering dividerad med genomsnittligt totalt
kapital.

Avkastning på eget kapital 

Årets koncernresultat i procent av genomsnittligt
eget kapital under året.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
med tillägg för räntekostnader i procent av
genomsnittligt totalt kapital med avdrag för icke
räntebärande skulder. 
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Noter

NOT 2. INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Varuförsäljning 57 788 48 894 15 157 12 897
Anläggningskontrakt 2 118 2 362 0 4
Tjänsteuppdrag/Serviceuppdrag 2 789 2 858 72 83
Uthyrning av maskiner 675 496 13 0
Totalt 63 370 54 610 15 242 12 984

Koncernen
Anläggningskontrakt 2005 2004
Ackumulerade uppdragsutgifter och redovisad vinst 
(efter avdrag för redovisad förlust) 3 541 2 049
Erhållna förskott 76 71
Av beställaren innehållna belopp 27 18
Bruttobelopp fordran på kund 614 458
Bruttobelopp skuld till kund 167 117

NOT 1. SEGMENTSRAPPORTERING 

1.1 Uppgifter per rörelsegren/affärsområde

Sandvik Sandvik Mining Sandvik Materials Seco 
Tooling and Construction Technology Tools Koncerngemensamt Eliminering Koncernen totalt

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
Intäkter

Externa intäkter 20 847 19 227 20 560 16 617 17 003 14 424 4 919 4 312 41 30 63 370 54 610
Interna intäkter 259 184 18 135 490 164 18 21 1 113 1 461 -1 898 -1 965 0 0
Koncernen totalt 21 106 19 411 20 578 16 752 17 493 14 588 4 937 4 333 1 154 1 491 -1 898 -1 965 63 370 54 610

Andelar i 
intresseföretags resultat 4 8 63 39 25 75 -3 89 122

Rörelseresultat per
affärsområde 4 420 3 864 2 654 1 829 1 729 1 354 1 100 840 -371 -309 9 532 7 578

Finansnetto -713 -701
Årets skattekostnad -2 427 -1 766
Årets resultat 6 392 5 111

Övriga upplysningar

Tillgångar 17 818 15 537 14 808 12 199 16 139 14 661 3 863 3 692 2 782 2 495 55 410 48 584
Andelar i intresseföretag 12 12 135 83 331 310 6 8 484 413
Summa tillgångar 17 830 15 549 14 943 12 282 16 470 14 971 3 869 3 700 2 782 2 495 55 894 48 997
Ofördelade tillgångar 3 668 2 377
Koncernen totalt 59 562 51 374

Skulder 4 247 3 450 4 284 3 342 3 300 2 919 961 1 687 3 090 1 966 15 882 13 364
Ofördelade skulder 19 173 14 459
Koncernen totalt 35 055 27 823

Investeringar i anläggningar 1 538 1 259 900 633 679 711 377 248 171 116 3 665 2 967
Avskrivningar -997 -881 -743 -669 -570 -524 -268 -269 -84 -59 -2 662 -2 402
Nedskrivningar -40 -47 -100 -10 -50 -147
Kostnader som
ej motsvaras av betalningar -16 -72 -66 -204 -8 -74 -22 -33 -39 -211 -151 -594

Samtliga transaktioner mellan affärsområdena sker på marknadsmässiga villkor.

1.2 Uppgifter per marknadsområde
Afrika, Asien, Koncernen

Europa NAFTA Sydamerika Mellanöstern Australien totalt
2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Externa intäkter 28 729 26 141 12 643 10 651 3 552 2 757 3 994 3 454 14 452 11 607 63 370 54 610
Totala tillgångar 39 385 35 904 8 670 6 818 2 584 1 632 1 753 1 446 7 170 5 574 59 562 51 374
Direkta investeringar i anläggningar 2 430 2 213 490 228 230 144 143 88 372 294 3 665 2 967

De externa intäkterna är baserade på var kunderna är lokaliserade.
De redovisade värdena på tillgångarna respektive periodens direkta investeringar i anläggningar är baserade på var koncernens tillgångar är lokaliserade.

KONCERNENS OCH MODERBOLAGETS BOKSLUT

(Belopp i tabellerna redovisas i MSEK, där ej annat anges)
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3.2 Sjukfrånvaro moderbolaget     

2005 2004
% %

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 5,8 6,3
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser 
sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 55,5 60,9

Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid:
Sjukfrånvaron fördelad efter kön:
Män 5,0 5,5
Kvinnor 9,1 10,0

Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:
29 år eller yngre 3,6 3,9
30–49 år 5,1 5,5
50 år eller äldre 7,6 8,5

3.3 Löner, ersättningar och sociala kostnader 

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Löner och ersättningar 13 161 11 861 2 630 2 389
Sociala kostnader 3 970 3 876 1 287 1 194
(varav pensionskostnader) -1 184 -892 -380 -366
Resultatandel till anställda 150 150 132 130
Totalt 17 281 15 887 4 049 3 713

Av koncernens pensionskostnader avsåg 47 MSEK (36) gruppen styrelser och
verkställande direktörer. Koncernens pensionsskuld för denna grupp uppgick
till 149 MSEK (222).  På motsvarande sätt avsåg 11 MSEK (6) av moderbola-
gets pensionskostnader gruppen styrelse och verkställande direktörer. Moder-
bolagets pensionsskuld för denna grupp uppgick till 63 MSEK (62).

NOT 3. PERSONALUPPGIFTER SAMT ERSÄTTNINGAR TILL FÖRETAGSLEDNING OCH REVISORER

3.1 Medelantal anställda

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

varav varav varav varav  
kvinnor kvinnor kvinnor kvinnor

Antal % Antal % Antal % Antal %
Sverige 10 116 19 9 928 19 7 268 17 7 106 17
Övriga Europa 13 300 19 13 132 19 5 40 7 38
Europa totalt 23 416 19 23 060 19 7 273 17 7 113 17

NAFTA-området 5 414 20 5 437 19 - - - -
Sydamerika 2 435 12 2 171 11 1 - 1 -
Afrika, Mellanöstern 2 333 10 2 027 11 - - - -
Asien, Australien 5 418 14 4 978 14 - - - -
Totalt 39 016 17 37 673 17 7 274 17 7 114 17

3.5 Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Principer
Principerna för ersättning till Sandviks ledande befattningshavare är
utformade för att säkerställa att Sandvik ur ett globalt perspektiv kan
erbjuda en marknadsmässig kompensation som förmår attrahera och
behålla kvalificerade medarbetare.

Ersättningskomponenter
Det totala ersättningspaketet omfattar fast lön, årlig variabel lön, lång-
siktig variabel lön, pension samt övriga förmåner som bil, bostad,
sjukvårdsförsäkring samt avgångsvederlag. Delarna avses skapa ett
välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar indivi-
dens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling.

Berednings- och beslutsprocess
Frågor om ersättning till koncernledningen bereds av styrelsens ersätt-
ningsutskott vilket har sammanträtt vid tre tillfällen under året. Frågor
som har beretts har innefattat fördelningen mellan fast och rörlig ersätt-
ning, storleken på eventuella löneökningar samt långsiktig variabel lön.

3.4 Löner och ersättningar per marknadsområde   

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Sverige 3 625 3 322 2 628 2 386
Övriga Europa 5 185 4 673 1 2
Europa totalt 8 810 7 995 2 629 2 388

NAFTA-området 2 236 2 136 - -
Sydamerika 353 251 0 0
Afrika, Mellanöstern 469 364 1 1
Asien, Australien 1 293 1 115 - 0
Totalt 13 161 11 861 2 630 2 389

Varav till styrelser och 
verkställande direktörer:
Löner och ersättningar 308 283 26 17
varav rörlig lön 55 37 7 2

Ersättningar och övriga förmåner under året1)

Lön/ Årlig Övriga Pensions- Finansiella
SEK Styrelsearvode variabel lön förmåner 2) kostnad instrument 3) Summa
Styrelsens ordförande Clas Åke Hedström 1 100 000 4) - - 1 668 000 5) 5 406 716 8 174 716
Verkställande direktören Lars Pettersson 5 970 847 6) 4 125 000 7) 275 328 6 862 000 8) 4 060 926 21 294 101
Andra ledande befattningshavare9) 13 968 186 8 662 500 7) 1 425 896 10 300 000 5 078 365 39 434 947
Summa 21 039 033 12 787 500 1 701 224 18 830 000 14 546 007 68 903 764

1) Avser kostnadsfört under 2005.
2) Övriga förmåner avser huvudsakligen bostads- samt bilförmån.
3) Värdet av under året inlösta personaloptioner. Beloppet har beräknats som skillnaden mellan lösenpris

och verkligt värde för aktien vid lösentillfället.
4) Kostnadsfört under 2005 och som kommer att utbetalas under 2006. Under 2005 har 1 025 000 SEK,

varav 975 000 SEK är styrelsearvode och 50 000 SEK avser Ersättningsutskottet, utbetalats i arvode
till styrelsens ordförande vilket kostnadsfördes under 2004.

5) Pension till styrelsens ordförande utgår enligt tidigare anställningsavtal.
6) Utöver lön har under året utbetalats 470 847 SEK utgörande huvudsakligen del av innestående

semesterdagar.

7) Kostnadsfört under 2005 och som bedöms kommer att utbetalas 2006. Under året har variabel lön
som kostnadsförts under 2004 utbetalats med 10 145 750 SEK, varav till verkställande direktören 
3 881 250 SEK.

8) Pensionskostnaden 2005 avseende VD förklaras dels av en korrigering avseende för liten inbetald
premie till chefsplanen för tid före 2005, dels att pensionskostnaden för pensionslöftet mellan 60 
och 65 år från och med 2005 beräknats enligt linjär metod med nytt regelverk.

9) Avser följande personer under 2005: Peter Larson, Peter Gossas, Anders Thelin, Carina Malmgren
Heander, Lars Josefsson och Per Nordberg.
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och 50 % av fast lön över 30 prisbasbelopp, dock maximalt 85 % av
den beräknade livsvariga ålderspensionen från 65 år. Nämnda tak på 
85 % har från och med 1 januari 2006 ändrats till 95 %. Pensionen från
och med 65 år byggs upp genom ITP-planen samt en premiebaserad
tilläggsplan till vilken avsättning sker varje år med 40 % av de delar 
av den fasta lönen som överstiger 20 prisbasbelopp. Avtal har vidare
träffats om att avgångsvederlag utgår vid eventuell uppsägning från
företagets sida. Vederlaget motsvarar fast lön i 18 månader utöver upp-
sägningstiden, vilken är 6 månader. 

För övriga ledande befattningshavare i koncernledningen är pensions-
åldern 62 år. Pensionens storlek mellan 62 och 65 års ålder uppgår till
65 % av fast lön upp till 30 prisbasbelopp och 50 % av fast lön mellan
30–50 prisbasbelopp. Från och med 1 januari 2006 har pensionsförmånen
mellan 62 och 65 år kompletterats med 25 % av fast lön i löneintervallet
50–100 prisbasbelopp.

Vad avser pensionen efter 65 år för övriga befattningshavare i 
koncernledningen byggs denna upp genom ITP-planen samt en premie-
baserad tilläggsplan till vilken avsättning sker varje år med 20–30 %
(beroende på ålder) av de delar av den fasta lönen som överstiger 
20 prisbasbelopp. Avtal har vidare träffats om att avgångsvederlag 
utgår vid eventuell uppsägning från företagets sida. Vederlaget mot-
svarar fast lön i 12-18 månader utöver uppsägningstiden, vilken är sex
månader. För VD och övriga medlemmar i koncernledningen avräknas
eventuell annan inkomst av tjänst från avgångsvederlaget.

Resultatandelar
För att premiera ett agerande som tar sikte på koncernens långsiktiga
utveckling och samtidigt stimulera fortsatt företagslojalitet hos med-
arbetarna har Sandvik sedan 1986 ett resultatandelssystem för alla
anställda vid helägda bolag i Sverige. Koncernens avkastning under 
år 2005 innebar att det maximala beloppet, 150 MSEK, avsattes till
resultatandelsstiftelsen.

Långsiktig variabel lön

Aktierelaterade ersättningar
Under år 2000 infördes som en del i det totala kompensationspaketet 
ett aktierelaterat program för långsiktig variabel lön för cirka 300 högre
chefer och specialister internationellt i koncernen. Programmet basera-
des på en årlig tilldelning av personaloptioner på Sandvik-aktier med en
löptid av fem år och rätt till utnyttjande efter tre år, förutsatt att anställ-
ningen då kvarstår. Tilldelningen baserades på Sandviks avkastning på
sysselsatt kapital under föregående år. Tilldelningen skedde i sig veder-
lagsfritt men optionsinnehavaren måste erlägga fastställt lösenpris för
aktien. Programmet baseras på befintliga aktier och medför därför ingen
nyemission av aktier.

Tilldelning under programmet skedde under åren 2000–2004. När
2000 års program löpte ut i februari 2005 understeg aktiekursen lösen-
priset och inga optioner har därmed kunnat utnyttjas. Under 2005 har
optioner tilldelade under 2001 och 2002 års program kunnat utnyttjas.

Årets rörelseresultat har påverkats med 74 827 000 SEK för aktie-
relaterade ersättningar inklusive sociala kostnader.

Bolaget har genom ett avtal med en bank tillförsäkrat sig en möjlighet
att banken levererar 1 800 000 aktier till en kurs av 234 kronor såsom
en finansiell säkring. Av avtalet har 672 364 aktier utnyttjats under år
2005. Vidare har 270 000 aktier säkrats genom köpoptioner med ett
genomsnittligt pris på 267,50 kronor. Effekten på företagets kostnader
av framtida kursuppgångar i Sandvik-aktien begränsas därmed. 
De finansiella säkringarna har påverkat årets resultat positivt med 
171 263 000 SEK. Programmet och därtill hörande finansiella säkringar
har således i årets bokslut inneburit en nettointäkt på 96 436 000 SEK.

Framtida utformning av långsiktig variabel lön
Styrelsen beslutade att inte införa något nytt program för långsiktig
variabel lön för verksamhetsåret 2005. Under 2005 initierade styrelsen
ett arbete med att utvärdera alternativa framtida långsiktiga program som
en del av företagets villkor för ersättning till ledande befattningshavare.
Avsikten är att styrelsen skall ta ställning till ett förslag under 2006.

Styrelsen har diskuterat ersättningsutskottets förslag och fattat beslut med
ledning av utskottets förslag.

Ersättningar till verkställande direktören för verksamhetsåret 2005
har beslutats av styrelsen utifrån ersättningsutskottets förslag. Ersätt-
ningar till andra ledande befattningshavare har beslutats av verkställande
direktören efter samråd med ersättningsutskottet. Ersättningsutskottets
arbete har utförts med stöd av expertis i fråga om ersättningsnivåer och
strukturer. För upplysning om ersättningsutskottets sammansättning se
sidan 22.

Förmåner till styrelse och ledande befattningshavare

Styrelsen
Till styrelsens ordförande och övriga externa ledamöter utgår arvode
enligt årsstämmans beslut. Verkställande direktör och arbetstagarrepre-
sentanter erhåller ej styrelsearvode. 

Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattnings-
havare utgörs av fast lön och variabel lön vilken består av två kompo-
nenter; en årlig del baserad på måluppfyllelse för året samt en långsiktig
del. Till detta kommer övriga förmåner och pension. Med andra ledande
befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande
direktören utgör koncernledningen. För koncernledningens sammansätt-
ning se sidan 86.

Lön
Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens
ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och
revideras årligen. 

Den årliga variabla delen baseras på uppfyllelsen av årligen fastställda
mål. Målen är huvudsakligen relaterade till företagets resultat, men även
till individuellt mätbara mål inom individens ansvarsområden. För kon-
cernledningen kan den årliga variabla delen uppgå till maximalt 50–75 %
av den fasta lönen. För långsiktig variabel lön se nedan.

Pension
Pensionssystemet för koncernledningen består av tre delar; en grund-
läggande del som utgörs av ITP-planen med 65 års pensionsålder, en
kompletterande premiebaserad pension samt en förmånsbaserad pension
mellan 60 och 65 år för VD och mellan 62 och 65 år för övriga i kon-
cernledningen.

Avgångsvederlag
Sker uppsägning av anställning från Sandviks sida, och uppsägningen 
ej beror på grov misskötsamhet, utgår avgångsvederlag. Från avgångs-
vederlaget, som är mellan 12 till 18 månadslöner för personer under 
55 år och mellan 18 till 24 månadslöner för personer över 55 år, avräk-
nas eventuell annan inkomst av tjänst.

Ersättningar och övriga förmåner under året
Enligt årsstämmans beslut uppgår arvodet till de stämmovalda externa
styrelseledamöterna till sammanlagt 3 150 000 SEK. Av detta utgår till
styrelsens ordförande 1 050 000 SEK på årsbasis och 350 000 SEK till
varje övrig extern styrelseledamot (Georg Ehrnrooth, Sigrun Hjelmquist,
Egil Myklebust, Arne Mårtensson, Lars Nyberg och Anders Nyrén). 

Utöver dessa belopp utgår enligt bolagsstämmobeslut ett arvode till
ledamöter som inte är anställda i bolaget för utskottsarbete inom styrel-
sen med 50 000 SEK per ledamot i styrelsens ersättnings- respektive
revisionsutskott (Clas Åke Hedström, Egil Myklebust, Arne Mårtensson,
Anders Nyrén, Georg Ehrnrooth och Sigrun Hjelmquist).

För koncernchefen och verkställande direktören Lars Pettersson upp-
går från och med 1 januari 2005 årlig fast lön till 5 500 000 SEK samt
förmånsvärde av tjänstebostad och tjänstebil. Till detta kommer rörlig
lön som kan uppgå till maximalt 75 % av den fasta lönen. Den årliga
rörliga lönen för 2005 bedöms uppgå till 4 125 000 SEK vilket är det
belopp som har kostnadsförts under året.

Lars Petterssons pensionsålder är 60 år. Pensionens storlek mellan 
60 och 65 års ålder, uppgår till 65 % av fast lön upp till 30 prisbasbelopp
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Specifikation av aktierelaterade ersättningar (optionsprogram)

Koncernen

Tilldelade samt vid årsskiftet utestående optioner framgår av nedanstående tabell:

Options- Datum för Tilldelade Utestående Reglerings-
program tilldelning Lösenperiod Lösenpris SEK optioner optioner metod 1)

2001 års 2001-02-15 2004-02-16 – 2006-02-15 254,90 1 442 200 130 100 Fysisk leverans
2002 års 2002-02-15 2005-02-16 – 2007-02-15 254,90 756 000 237 900 Fysisk leverans
2003 års 2003-02-15 2006-02-16 – 2008-02-15 202,70 967 200 905 200 Fysisk leverans
2004 års 2004-02-18 2007-02-19 – 2009-02-20 262,70 312 000 298 500 Fysisk leverans

1) Styrelseordföranden (tidigare VD), verkställande direktören samt vice verkställande direktören har enligt sina optionsavtal möjlighet till kontantreglering. Styrelseordföranden och vice verkställande direktören har under 2005
kontantreglerat sina optioner avseende 2001 års program.Verkställande direktören har under 2005 kontantreglerat sina optioner avseende 2001 och 2002 års program.Totalt antal utestående optioner där möjlighet till kontant-
reglering föreligger är 61 500 st.

Moderbolaget

Tilldelade samt vid årsskiftet utestående optioner för anställda i moderbolaget framgår av nedanstående tabell:

Options- Datum för Tilldelade Utestående Reglerings-
program tilldelning Lösenperiod Lösenpris SEK optioner optioner metod 1)

2001 års 2001-02-15 2004-02-16 – 2006-02-15 254,90 759 000 58 000 Fysisk leverans
2002 års 2002-02-15 2005-02-16 – 2007-02-15 254,90 376 800 128 000 Fysisk leverans
2003 års 2003-02-15 2006-02-16 – 2008-02-15 202,70 483 600 466 550 Fysisk leverans
2004 års 2004-02-18 2007-02-19 – 2009-02-20 262,70 155 500 155 000 Fysisk leverans

Antal och vägda genomsnittliga lösenpriser avseende aktieoptioner

Koncernen

Optioner Vägt genomsnittligt Antal optioner Vägt genomsnittligt Antal optioner 
i tusental lösenpris 2005 2005 lösenpris 2004 2004
Utestående vid periodens början 255,14 4 077 254,42 3 892
Tilldelade under perioden - - 262,70 312
Förverkade under perioden 255 - 82 255 -77
Inlösta under perioden 259 - 1 421 259 -50
Förfallna under perioden 289 - 1 002 - -
Utestående vid periodens utgång 229,99 1 572 255,14 4 077
Inlösningsbara vid periodens slut 259,00 368 252,75 2 187

Moderbolaget

Optioner Vägt genomsnittligt Antal optioner Vägt genomsnittligt Antal optioner 
i tusental lösenpris 2005 2005 lösenpris 2004 2004
Utestående vid periodens början 255,14 2 079 254,42 1 998
Tilldelade under perioden - - 262,70 155
Förverkade under perioden - - 255 - 57
Inlösta under perioden 259 - 757 259 - 17
Förfallna under perioden 289 - 514 - -
Utestående vid periodens utgång 229,99 808 255,14 2 079
Inlösningsbara vid periodens slut 259 186 272,75 1 115

För aktieoptioner som lösts in under perioden var den vägda genomsnittliga aktiekursen under perioden 315,05 kronor. Utestående optioner per den 31 december
2005 har ett lösenpris inom intervallet 202,70 kronor till 262,70 kronor och en genomsnittlig avtalsenlig löptid på 2 år.

Det uppskattade värdet av tilldelade optioner beräknas enligt Black&Scholes-modellen. Den avtalsenliga löptiden på optionen (5 år) används som indata i modellen. 
I Black&Scholes-modellen har hänsyn tagits till förväntad tidig inlösen.

Utestående optioner för ledande befattningshavare

Options- VD Övriga ledande 
program Lars Pettersson befattningshavare
2001 års - -
2002 års - 12 000
2003 års 31 000 46 500
2004 års 10 000 25 000
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Verkligt värde av aktieoptioner och antaganden
Ledande Övriga 

befattningshavare anställda
Koncernen och moderbolaget 2005 2004 2005 2004
Verkligt värde vid 
värderingstidpunkten, SEK - 42,50 - 42,50
Aktiepris, SEK - 250 - 250
Lösenpris, SEK - 267 * - 267*
Förväntad volatilitet i % 
(uttryckt som vägd 
genomsnittlig volatilitet 
i Black&Scholes-modellen) - 28 - 28
Optionernas löptid 
(uttryckt som vägd 
genomsnittlig löptid i 
Black&Scholes-modellen ) - 5 - 5
Förväntad utdelning i % - 4,22 - 4,22
Riskfri ränta i % 
(baserad på statsobligationer) - 4,15 - 4,15

* Lösenpriset var 267 kronor vid värderingstidpunkten. Omräknat efter inlösenprogrammet är
lösenpriset 262,70 kronor.

Den förväntade volatiliteten är baserad på historisk volatilitet (beräknad baserat
på den vägda genomsnittliga återstående löptiden av aktieoptionerna), justerad
för eventuella förväntade förändringar i framtida volatilitet till följd av officiell
tillgänglig information. Aktieoptioner tilldelas med tjänstevillkor och det finns
inga marknadsvillkor förknippade med tilldelningarna av aktieoptioner.

Kostnad för aktierelaterade ersättningar exklusive sociala avgifter

Koncernen och moderbolaget, SEK 2005 2004
Tilldelade aktieoptioner 2003 6 870 180 6 870 180
Tilldelade aktieoptioner 2004 3 756 996 3 756 996
Kostnad hänförlig till kontantreglerade 
optioner tilldelade 2001 8 852 498 -
Kostnad hänförlig till kontantreglerade 
optioner tilldelade 2002 1 902 744 -
Sammanlagd kostnad till följd av 
aktierelaterade ersättningar 21 382 418 10 627 176

3.6 Könsfördelning i företagsledning

Koncernen Moderbolaget
Andel kvinnor, % 2005 2004 2005 2004
Styrelser och 
verkställande direktörer 6 6 15 15
Övriga ledande 
befattningshavare 11 10 25 22

3.7 Revisionsarvoden

Arvoden till koncernens revisorer har uppgått till:

Övriga revisorer vid 
KPMG koncernens bolag Totalt

2005 2004 2005 2004 2005 2004

Revision
Moderbolaget 4,8 3,7 0 0 4,8 3,7
Dotterbolagen
(exkl. Seco Tools) 34,8 29,7 2,9 1,0 37,7 30,7
Seco Tools 0,3 0,4 6,6 6,1 6,9 6,5
Koncernen 39,9 33,8 9,5 7,1 49,4 40,9

Övriga tjänster
Moderbolaget 9,9 3,3 0 0 9,9 3,3
Dotterbolagen
(exkl. Seco Tools) 6,8 6,5 2,0 0,1 8,8 6,6
Seco Tools 0,1 0,1 3,5 3,2 3,6 3,3
Koncernen 16,8 9,9 5,5 3,3 22,3 13,2

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsupp-
gifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genom-
förandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Övriga tjänster avser i allt väsentligt rådgivning inom revisionsnära områden
som redovisning och skatt samt biträde med granskning i samband med förvärv.

NOT 4. FORSKNING, UTVECKLING OCH 

KVALITETSSÄKRING 

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Utgifter för
forskning och utveckling 1 593 1 403 837 700
kvalitetssäkring 554 467 206 177

Totalt 2 147 1 870 1 043 877

varav kostnadsfört totalt 1 966 1 761 1 043 877
varav kostnadsfört avseende 
forskning och utveckling 1 412 1 294 837 700

Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppkommer, liksom utgifter för
kvalitetssäkring. Utgifter för utveckling tas upp som en immateriell tillgång 
om de uppfyller kriterierna för redovisning som tillgång i balansräkningen.

NOT 5. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Koncernen 2005 2004
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 46 84
Vinst vid avyttring av maskindivision 
inom Walter-gruppen - 153
Valutakursvinster på fordringar 
och skulder av rörelsekaraktär 134 25
Övrigt 88 34

268 296

Moderbolaget

Valutakursvinster på fordringar 
och skulder av rörelsekaraktär - 38
Koncerngemensamma tjänster 376 270
Royaltyintäkter från koncernbolag - 17
Övrigt 14 94

390 419

NOT 6. ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Moderbolaget 2005 2004
Royalty till koncernbolag -738 -
Realisationsförluster vid 
försäljning av anläggningstillgångar -38 -8
Valutaförluster på fordringar 
och skulder av rörelsekaraktär -9 -
Övrigt -16 -17

-801 -25

NOT 7. RÖRELSENS KOSTNADER

Koncernen 2005 2004
Personalkostnader -17 394 -15 997
Avskrivningar -2 662 -2 402
Nedskrivningar av lager -121 -36
Nedskrivningar av anläggningstillgångar -50 -147
Nedskrivningar av osäkra kundfordringar -69 -123

I moderbolaget uppgick nedskrivningar av osäkra kundfordringar till 5 MSEK (0).
Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar uppgick till 0 MSEK (12).
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FINANSIELL LEASING

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Koncernen innehar anläggningar under finansiella leasingavtal med ett planenligt
restvärde vid årets utgång uppgående till 29 MSEK (33). 
Variabla avgifter i resultatet är 0 MSEK (0).

Framtida minimileasingavgifter för ej annullerbara leasingkontrakt förfaller
enligt följande:

Nominellt värde Nuvärde
Koncernen 2005 2004 2005 2004
Inom ett år 12 8 12 7 
Mellan ett år och fem år 20 20 20 18
Längre än fem år 1 0 1 0
Totalt 33 28 33 25

Leasingavtal där företaget är leasegivare
Koncernen innehar finansiella avtal som vid årets utgång uppgår till 262 MSEK
(152).
Variabla avgifter i resultatet samt ej garanterade restvärden som tillfaller
leasegivare är av mindre värde.

Den totala bruttoinvesteringen och nuvärdet av fordran avseende framtida
minimileaseavgifter fördelas enligt följande:

Nominellt värde Nuvärde
Koncernen 2005 2004 2005 2004
Inom ett år 117 82 110 82
Mellan ett år och fem år 145 70 116 70
Längre än fem år 0 0 0 0
Totalt 262 152 226 152

OPERATIONELL LEASING

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell leasing som
förhyrda lokaler, maskiner och större dator- och kontorsutrustningar redovisas
bland rörelsekostnader. I bokslutet 2005 redovisas en kostnad för koncernen
på 305 MSEK (385) och för moderbolaget på 57 MSEK (108). 
Här ingår minimileaseavgifter på 306 MSEK (375), variabla avgifter på 3 MSEK
(14) och intäkter från vidareuthyrning på 4 MSEK (4).

Framtida minimileasingavgifter för ej annullerbara leasingkontrakt förfaller
enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Inom ett år 378 335 110 80
Mellan ett år och fem år 542 506 172 82
Längre än fem år 174 224 73 70
Totalt 1 094 1 065 355 232

Framtida minimileaseavgifter för ej uppsägningsbara avtal som avser objekt
som vidaruthyrs uppgår till 7 MSEK (7).

Leasingavtal där företaget är leasegivare

Maskiner för uthyrning ingår i koncernens anläggningstillgångar med ett planen-
ligt restvärde om 671 MSEK (599). I årets avskrivningar ingår 268 MSEK (278).
Avtalade framtida minimileasingavgifter för ej annullerbara leasingkontrakt
uppgår till 328 MSEK (346). Variabla avgifter uppgår till 45 MSEK (43).

Framtida minimileasingavgifter för ej annullerbara operationella leasingkontrakt
förfaller enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Inom ett år 147 136 15 26
Mellan ett år och fem år 180 210 2 3
Längre än fem år 1 - 1 -
Totalt 328 346 18 29

NOT 9. FINANSNETTO

Koncernen 2005 2004
Ränteintäkter 100 96
Utdelningar 1 3
Andra placeringar inklusive derivat:

Nettovinst vid avyttring av finansiella tillgångar 97 15
Netto värdeförändringar vid 
omvärdering av finansiella tillgångar/skulder 173 -

Netto valutakursförändringar 2 -
Andra finansiella intäkter 1 6
Finansiella intäkter 374 120

Räntekostnader -871 -705
Andra placeringar inklusive derivat:

Nettoförlust vid avyttring av finansiella tillgångar -85 -
Netto värdeförändringar vid omvärdering 
av finansiella tillgångar/skulder -118 -

Netto valutakursförändringar - -38
Andra finansiella kostnader -13 -78
Finansiella kostnader -1 087 -821
Finansnetto -713 -701

Orealiserade värdeförändringar uppskattade 
med hjälp av värderingsteknik

Värdering av ränteswapar har påverkat finansnettot positivt med 22 MSEK. 
Vid värdering görs interpolering i en beräknad räntekurva baserad på aktuella
marknadsräntor för olika löptider. Värdering av aktierelaterade derivat har
påverkat resultatet positivt med 147 MSEK. Värderingen görs med hjälp av
noterade aktiekurser per bokslutsdagen. 

Resultat från andelar i Resultat från andelar i  
koncernföretag intresseföretag

Moderbolaget 2005 2004 2005 2004
Utdelning 3 861 6 351 2 6
Realisationsresultat vid 
avyttringar av andelar 20 14 - -
Nedskrivningar -1 -3 - -

3 880 6 362 2 6

Resultat från övriga Ränteintäkter
värdepapper och fordringar och liknande
som är anläggningstillgångar resultatposter

Moderbolaget 2005 2004 2005 2004
Ränteintäkter, koncernföretag - - 212 143
Ränteintäkter, övriga - - - 19
Övrigt 0 -1 23 0

0 -1 235 162

Räntekostnader och
liknande resultatposter

Moderbolaget 2005 2004
Räntekostnader, koncernföretag -289 -106
Räntekostnader, övriga -194 -236
Övrigt -150 -24

-633 -366

NOT 10. BOKSLUTSDISPOSITIONER

Moderbolaget 2005 2004
Skillnad mellan bokförd 
avskrivning och avskrivning enligt plan -171 - 168
Periodiseringsfond, årets förändring - 254
Övriga obeskattade reserver, förändring -14 -1
Totalt -185 85
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NOT 11. SKATTER

Årets skattekostnad
Koncernen Moderbolaget

2005 2004 2005 2004
Periodens aktuella skatt -2 343 -1 704 4 -157
Justering av skatt 
hänförlig till tidigare år 37 -85 -7 -43
Total aktuell skattekostnad -2 306 -1 789 -3 -200
Uppskjuten skatt avseende 
temporära skillnader 
och underskottsavdrag -96 57 2 7
Skatt på andelar i 
intresseföretags resultat -25 -34 - -
Total redovisad skattekostnad -2 427 -1 766 -1 -193

Koncernens skattekostnad för året uppgick till 2 427 MSEK (1 766), 
eller 27,5 % (25,7) av resultatet efter finansnetto. 

Avstämning av verklig skatt, koncernen
Koncernens vägda genomsnittliga skattesats, baserad på skattesatserna i
respektive land, är 28,7 % (26,1). Skattesatsen i Sverige är 28,0 % (28,0). 

Avstämning mellan koncernens vägda genomsnittsskatt, 
baserad på respektive lands skattesats, och koncernens verkliga skatt:

2005 2004
Koncernen MSEK % MSEK %
Resultat efter finansiella poster 8 819 6 877
Vägd genomsnittsskatt 
baserad på respektive lands 
skattesats -2 529 -28,7 -1 793 -26,1
Skatteeffekter av:
Ej avdragsgilla kostnader -197 -2,2 -129 -1,9
Ej skattepliktiga intäkter 130 1,5 93 1,4
Ändringar avseende tidigare år 68 0,8 -85 -1,3
Effekter av 
underskottsavdrag, netto 56 0,6 156 2,3
Övrigt 45 0,5 -8 -0,1
Total redovisad verklig skatt -2 427 -27,5 -1 766 -25,7

Avstämmning av verklig skatt, moderbolaget
Moderbolagets verkliga skattesats 0,03 % (2,7) understiger nominell skattesats
i Sverige, vilket huvudsakligen är en effekt av skattefria utdelningsintäkter från
dotterbolag och intressebolag. 

Avstämning mellan moderbolagets nominella skattesats och moderbolagets
verkliga skatt:

2005 2004
Moderbolaget MSEK % MSEK %
Resultat före skatt 3 732 7 107
Skatt enligt gällande skattesats 
för moderbolaget -1 045 -28,0 -1 990 -28,0

Skatteeffekter av:
Ej avdragsgilla kostnader -54 -1,4 -20 -0,3
Ej skattepliktiga intäkter 1 105 29,6 1 860 26,2
Ändringar avseende tidigare år -7 -0,2 -43 -0,6
Total redovisad verklig skatt -1 -0,0 -193 -2,7

Skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital

Koncernen 2005 2004
Uppskjuten skatt hänförlig till 
förändrade redovisningsprinciper - -7
Uppskjuten skatt till följd av säkringsredovisning -34 -

-34 -7

Moderbolaget 2005 2004
Skatt hänförlig till förändrade redovisningsprinciper -11 -
Aktuell skatt i erhållna/lämnade koncernbidrag -52 114

-63 114

Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt
Den i balansräkningen angivna fordran och avsättningen för uppskjuten skatt kommer från följande tillgångar och skulder, där skulder angivits med negativt tecken.

2005 2004
Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten

Koncernen skattefordran skatteskuld Netto skattefordran skatteskuld Netto

Immateriella anläggningstillgångar 45 -228 -183 33 -178 -145
Materiella anläggningstillgångar 171 -1 553 -1 382 137 -1 480 -1 343
Finansiella anläggningstillgångar 42 -1 41 12 -1 11
Lager 753 -32 721 608 -40 568
Fordringar 90 -152 -62 89 -138 -49
Räntebärande skulder 494 -21 473 434 - 434
Icke räntebärande skulder 296 -322 -26 337 -247 90
Övrigt 80 -514 -434 - -540 -540
Underskottsavdrag 108 - 108 87 - 87
Summa 2 079 -2 823 -744 1 737 -2 624 -887

Kvittning inom bolag -760 760 - -555 555 -
Total uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt 1 319 -2 063 -744 1 182 -2 069 -887

2005 2004
Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten

Moderbolaget skattefordran skatteskuld Netto skattefordran skatteskuld Netto

Materiella anläggningstillgångar - -41 -41 - -44 -44
Avsättningar 31 - 31 33 - 33
Icke räntebärande skulder 5 - 5 4 - 4
Summa 36 -41 -5 37 -44 -7

Kvittning inom bolag -36 36 - -37 37 -
Total uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt - -5 -5 - -7 -7
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Ej redovisade uppskjutna skattefordringar

Koncernen har ytterligare underskottsavdrag på ca 1 250 MSEK. Skatteford-
ringar har ej värderats för dessa poster eftersom det bedöms osannolikt att
avdragen kommer att kunna utnyttjas under överskådlig framtid.

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och
underskottsavdrag

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Ingående balans, netto -887 -840 -7 -14
Justering för ändrad 
redovisningsprincip -26 - - -
Förändring över resultaträkningen -96 57 2 7
Avyttring av dotterföretag 48 - - -
Redovisat mot eget kapital 34 -6 - -
Omräkningsdifferens 183 -98 - -
Utgående balans, netto -744 -887 -5 -7

Förutom uppskjuten skattefordran/avsättning har Sandvik följande skulder och
fordringar vad avser skatt:

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Övriga avsättningar -1 020 -840 -133 -117

Skatteskulder -1 041 -749 - -
Skattefordran 627 609 169 260
Netto skatteskuld/skattefordran - 414 -140 169 260

Övriga avsättningar -1 020 MSEK (-840) avser avsättningar för pågående tvister.

NOT 12. VINST PER AKTIE

Resultat per aktie före och efter utspädning 

Före utspädning Efter utspädning
2005 2004 2005 2004

Resultat per aktie 24,70 19,25 24,55 18,85

Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar
av resultat per aktie anges nedan.

Resultat per aktie före utspädning

Beräkningen av resultat per aktie för 2005 har baserats på årets resultat
hänförligt till moderbolagets stamaktieägare uppgående till 6 021 MSEK (4 846)
och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) under 2005
uppgående till 243 375 (251 334). De två komponenterna har beräknats på
följande sätt:

Årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare,
före utspädning

2005 2004

Resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare 6 021 4 846

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning

I tusental aktier 2005 2004
Totalt antal stamaktier 1 januari 263 567 258 710
Effekt av innehav av egna aktier och inlösen -20 192 -7 376
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier 
under året, före utspädning 243 375 251 334

Resultat per aktie efter utspädning

Beräkningen av resultat per aktie efter utspädning för 2005 har baserats på ett
resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare uppgående till 6 021 MSEK
(4 849) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) under
2005 uppgående till 244 935 (256 713). De två komponenterna har beräknats
på följande sätt:

Resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare,
efter utspädning

2005 2004
Resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare 6 021 4 846
Effekt av ränta på konvertibla skuldebrev (efter skatt) - 3
Resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, 
efter utspädning 6 021 4 849

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning

I tusental aktier 2005 2004
Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, 
före utspädning 243 375 251 334
Effekt av full konvertering av konvertibla skuldebrev 
och utnyttjande av utfärdade aktieoptioner 1 560 5 379
Vägt genomsnittligt antal utestående 
stamaktier under året, efter utspädning 244 935 256 713
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NOT 13. KONCERNENS IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Internt upparbetade immateriella tillgångar Förvärvade immateriella tillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 1 januari 2004 217 310 59 60 646 15 68 35 4 349 25 4 492 5 138
Nyanskaffningar 103 165 7 22 297 6 23 42 - 4 75 372
Förvärv via rörelseförvärv - - - - - 14 - - 144 - 158 158
Avyttringar och utrangeringar -20 - - - -20 - -23 -12 -25 -20 -80 -100
Omklassificeringar -1 -121 -39 14 -147 -4 108 14 -1 93 210 63
Årets omräkningsdifferenser - - - -2 -2 - -1 -2 -102 -9 -114 -116
Utgående balans 31 december 2004 299 354 27 94 774 31 175 77 4 365 93 4 741 5 515

Ingående balans 1 januari 2005 299 354 27 94 774 31 175 77 4 365 93 4 741 5 515
Nyanskaffningar 181 73 6 15 275 - 46 7 - 31 84 359
Köp av minoritetsägda aktier i dotterföretag - - - - - - - - 161 - 161 161
Avyttringar och utrangeringar -14 - -3 -10 -27 - -16 -13 - -1 -30 -57
Omklassificeringar 13 -1 22 -26 8 -16 4 7 - 3 -2 6
Årets omräkningsdifferenser - 3 2 5 10 - 11 6 395 19 431 441
Utgående balans 31 december 2005 479 429 54 78 1 040 15 220 84 4 921 145 5 385 6 425

Ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 1 januari 2004 6 99 56 21 182 - 50 22 - 24 96 278
Avyttringar och utrangeringar -2 - - - -2 - -22 -4 - -13 -39 -41
Omklassificeringar -9 -42 -39 20 -70 - 86 6 - 21 113 43
Årets avskrivningar på anskaffningsvärden 15 52 - 6 73 10 17 6 - 8 41 114
Årets omräkningsdifferenser - -11 - -2 -13 - - - - -5 -5 -18
Utgående balans 31 december 2004 10 98 17 45 170 10 131 30 - 35 206 376

Ingående balans 1 januari 2005 10 98 17 45 170 10 131 30 - 35 206 376
Avyttringar och utrangeringar -9 - - -3 -12 - -16 -1 - -1 -18 -30
Omklassificeringar 16 - 24 -22 18 -5 - - - - -5 13
Årets avskrivningar på anskaffningsvärden 32 90 1 3 126 5 29 4 - 9 47 173
Årets omräkningsdifferenser - 1 1 2 4 - 8 1 - 6 15 19
Utgående balans 31 december 2005 49 189 43 25 306 10 152 34 - 49 245 551

Redovisade värden per 2004-01-01 211 211 3 39 464 15 18 13 4 349 1 4 396 4 860
Redovisade värden per 2004-12-31 289 256 10 49 604 21 44 47 4 365 58 4 535 5 139
Redovisade värden per 2005-01-01 289 256 10 49 604 21 44 47 4 365 58 4 535 5 139
Redovisade värden per 2005-12-31 430 240 11 53 734 5 68 50 4 921 96 5 140 5 874

Årets avskrivning redovisas i resultaträkningen enligt följande 2004
Kostnad för sålda varor - - - - - - - - - -8 -8 -8
Försäljningskostnader -10 -7 - -5 -22 -5 - -1 - - -6 -28
Administrationskostnader -5 -45 - -1 -51 -5 -17 -5 - - -27 -78

-15 -52 - -6 -73 -10 -17 -6 - -8 -41 -114

Årets avskrivning redovisas i resultaträkningen enligt följande 2005
Kostnad för sålda varor -6 -17 - -1 -24 - -19 -1 - -8 -28 -52
Försäljningskostnader -2 -6 - -2 -10 - -2 - - - -2 -12
Administrationskostnader -24 -67 -1 - -92 -5 -8 -3 - -1 -17 -109

-32 -90 -1 -3 -126 -5 -29 -4 - -9 -47 -173
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Materiella anläggningstillgångar

Byggnader Inventarier Pågående 
och mark Maskiner och verktyg nyanläggningar Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 1 januari 2004 7 522 21 482 4 004 1 676 34 684
Nyanskaffningar 208 1 361 394 632 2 595
Förvärvat via rörelseförvärv 28 72 5 2 107
Avyttringar och utrangeringar -127 -729 -399 -2 -1 257
Omklassificeringar 341 845 114 -1 255 45
Under året utbetalda förskott - - - 16 16
Årets omräkningsdifferenser -214 -490 -63 -15 -782
Utgående balans 31 december 2004 7 758 22 541 4 055 1 054 35 408

Ingående balans 1 januari 2005 7 758 22 541 4 055 1 054 35 408
Nyanskaffningar 241 1 316 397 1 352 3 306
Avyttringar och utrangeringar -104 -1 210 -357 -23 -1 694
Omklassificeringar 129 737 116 -945 37
Under året utbetalda förskott - - - - -
Årets omräkningsdifferenser 452 1 368 245 54 2 119
Utgående balans 31 december 2005 8 476 24 752 4 456 1 492 39 176

Av- och nedskrivningar
Ingående balans 1 januari 2004 3 214 13 690 2 808 - 19 712
Förvärvat via rörelseförvärv - 18 1 - 19
Avyttringar och utrangeringar -57 -822 -315 - -1 194
Omklassificeringar 31 -118 16 - -71
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 212 1 703 373 - 2 288
Årets nedskrivningar - 147 - - 147
Årets omräkningsdifferenser -96 -414 -53 - -563
Utgående balans 31 december 2004 3 304 14 204 2 830 - 20 338

Ingående balans 1 januari 2005 3 304 14 204 2 830 - 20 338
Avyttringar och utrangeringar -80 -1 184 -328 - -1 592
Omklassificeringar 4 -42 13 - -25
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 240 1 883 366 - 2 489
Årets nedskrivningar 10 39 1 - 50
Årets omräkningsdifferenser 212 833 184 - 1 229
Utgående balans 31 december 2005 3 690 15 733 3 066 - 22 489

Redovisade värden
1 januari 2004 4 308 7 792 1 196 1 676 14 972
31 december 2004 4 454 8 337 1 225 1 054 15 070

1 januari 2005 4 454 8 337 1 225 1 054 15 070
31 december 2005 4 786 9 019 1 390 1 492 16 687

Byggnader Inventarier 
Nedskrivningar/återläggning av nedskrivning per resultatrad och mark Maskiner och verktyg Totalt
Nedskrivningar
Kostnad sålda varor - 39 1 40
Administrationskostnader 10 - - 10

Taxeringsvärden 2005 2004
Byggnader (i Sverige) 961 986
Mark (i Sverige) 186 183
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MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ( for ts . )

Övriga upplysningar 

Materiella tillgångar som ställts som säkerhet uppgår till 228 MSEK (266).

Under 2005 har koncernen slutit avtal om att förvärva materiella
anläggningstillgångar för 206 MSEK (155).

Upplysningar om statliga stöd i koncernen

Periodens sammanlagda anskaffningsvärde på de tillgångar som stödet
avser att täcka uppgår till totalt 10 MSEK (1). Detta anskaffningsvärde
har reducerats med 2 MSEK (0) avseende erhållna statliga stöd.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Prövning av redovisade goodwillvärden har skett dels i samband med
övergången till IFRS-redovisning, dels inför bokslutet 31 december
2005. Som framgår nedan redovisas i Sandviks koncernbalansräkning
goodwill med totalt 4 921 MSEK, i allt väsentligt hänförligt till ett antal
större företagsförvärv:

Goodwill hänförlig till: Bokfört värde
Waltergruppen (Sandvik Tooling) 1 014
Valenitegruppen (Sandvik Tooling) 703
Tamrockgruppen (Sandvik Mining and Construction) 1 325
Svedalagruppen (Sandvik Mining and Construction) 228
Kanthalgruppen (Sandvik Materials Technology) 1 058
Övrigt (<200) 593
Totalt 4 921

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter. Återvinningsvärdet för
en kassagenererande enhet fastställs baserat på beräkningar av nyttjande-
värde. Dessa beräkningar utgår från det uppskattade framtida kassa-
flödet baserat på budgetar/prognoser som täcker en femårsperiod.
Kassaflöden bortom denna tidsperiod har extrapolerats baserat på
inflationen i inget fall överstigande 2 %. Rörelsekapitalbehovet bortom
femårsperioden har bedömts kvarstå på nivån år 5. Diskonteringsräntan
har normalt antagits uppgå till 11 % före skatt. 

Mot bakgrund av att förvärvade verksamheters produktion, försälj-
ning m.m. oftast integrerats med annan Sandvik-verksamhet i så stor
omfattning att det inte längre är möjligt att särskilja den ursprungligen
förvärvade enhetens kassaflöde och tillgångar har prövningen av good-
willvärden i stor utsträckning fått göras på en högre nivå, dock högst
segmentsnivå. Detta gäller i första hand verksamheten inom affärs-
området Sandvik Mining and Construction där således prövningen av
goodwillvärden för Tamrock- och Svedalagrupperna gjorts på affärs-
områdesnivå. Även Valenitegruppens verksamhet har integrerats i sådan
utsträckning att goodwillprövningen gjorts på affärsområdesnivå. 
Verksamheterna inom Walter och Kanthal bedrivs för närvarande på ett
sådant sätt att goodwill hänförlig till dessa förvärv har kunnat prövas
separat.

Ju högre organisatorisk (kassagenererande) nivå prövningen görs på,
desto mindre är sannolikheten för identifiering av ett nedskrivningsbehov
och dessa prövningar har – med stor marginal – motiverat redovisade
goodwillvärden. Prövningen av goodwillvärden hänförliga till Walter-
gruppen och Kanthal har inte heller påvisat något nedskrivningsbehov.
Känsligheten i beräkningarna innebär att goodwillvärdet fortsatt för-
svaras även om diskonteringsräntan skulle höjas med 1 procentenhet
eller att den långsiktiga tillväxten skulle sänkas med 1 procentenhet.
Prövningen av övriga goodwillposter, var och en understigande 100 MSEK,
har inte medfört någon nedskrivning.

Övrig nedskrivningsprövning

Några händelser eller ändrade förhållanden som motiverat en nedskriv-
ningsprövning av övriga immateriella anläggningstillgångar har inte
identifierats. Aktiverade utvecklingsprojekt som ännu inte är färdiga 
för användning har samtliga prövats utan att något nedskrivningsbehov
identifierats.

NOT 14. MODERBOLAGETS IMMATERIELLA OCH 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar
Patent och

liknande rättigheter

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 1 januari 2004 -
Nyanskaffningar 33
Omklassificeringar 38
Utgående balans 31 december 2004 71

Ingående balans 1 januari 2005 71
Nyanskaffningar 45
Avyttringar och utrangeringar -10
Omklassificeringar 4
Utgående balans 31 december 2005 110

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående balans 1 januari 2004 -
Omklassificeringar 33
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 11
Utgående balans 31 december 2004 44

Ingående balans 1 januari 2005 44
Avyttringar och utrangeringar -2
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 18
Utgående balans 31 december 2005 60

Planenligt restvärde vid årets slut 50

2005 2004

Årets avskrivning redovisas i resultaträkningen enligt följande
Kostnad för sålda varor 3 2
Försäljningskostnader 0 -
Administrationskostnader 15 9

18 11



68 · NOTER

NOT 14. MODERBOLAGETS IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ( for ts . )

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader Inventarier Pågående 
och mark Maskiner och verktyg nyanläggningar Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 1 januari 2004 758 7 006 952 1 052 9 768
Nyanskaffningar 5 358 32 408 803
Avyttringar och utrangeringar -5 -106 -90 -146 -347
Omklassificeringar - 560 55 -690 -75
Utgående balans 31 december 2004 758 7 818 949 624 10 149

Ingående balans 1 januari 2005 758 7 818 949 624 10 149
Nyanskaffningar 1 29 17 623 670
Avyttringar och utrangeringar -1 -257 -72 -4 -334
Omklassificeringar 35 573 64 -676 -4
Utgående balans 31 december 2005 793 8 163 958 567 10 481

Uppskrivningar
Ingående balans 1 januari 2004 42 - - - 42
Avyttringar och utrangeringar -1 - - - -1
Utgående balans 31 december 2004 41 - - - 41

Ingående balans 1 januari 2005 41 - - - 41
Utgående balans 31 december 2005 41 - - - 41

Avskrivningar
Ingående balans 1 januari 2004 301 4 215 621 - 5 137
Avyttringar och utrangeringar -4 -99 -72 - -175
Omklassificeringar 4 -92 15 - -73
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 24 403 75 - 502
Utgående balans 31 december 2004 325 4 427 639 - 5 391

Ingående balans 1 januari 2005 325 4 427 639 - 5 391
Avyttringar och utrangeringar 0 -234 -67 - -301
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 31 427 74 - 532
Utgående balans 31 december 2005 356 4 620 646 - 5 622

Redovisade värden
1 januari 2004 499 2 791 331 1 052 4 673
31 december 2004 474 3 391 310 624 4 799

1 januari 2005 474 3 391 310 624 4 799
31 december 2005 478 3 543 312 567 4 900

Taxeringsvärden – Moderbolaget 2005 2004
Byggnader (i Sverige) 209 199
Mark (i Sverige) 39 38
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NOT 15. ANDELAR I  KONCERNFÖRETAG 

Moderbolaget
Andelar i koncernföretag 2005 2004

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 7 214 7 269
Förvärv 170 10
Kapitaltillskott 3 437 100
Nyemissioner 100 -
Avyttringar 0 -165

10 921 7 214

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -399 -557
Avyttringar - 161
Årets nedskrivningar -1 -3

-400 -399
Redovisat värde vid årets slut 10 521 6 815

Årets nedskrivningar redovisas i resultaträkningen på raden ”Resultat från
andelar i koncernföretag”.

Sandvik ABs innehav av aktier och andelar i dotterföretag

Direkta innehav 2005 2004

Bokfört Bokfört 
Antal Andel värde Antal Andel värde

Enligt balansräkning 31/12; bolag, säte Organisationsnummer andelar i % 2) kSEK andelar i % 2) kSEK

SVERIGE

C.O. Öberg & Co:s AB, Sandviken 556112-1186 2 000 100 0 2 000 100 0

Dropler High Tech AB, Sandviken 556332-0380 1 000 100 119 1 000 100 119

Edmeston AB, Göteborg 556238-7554 40 000 100 3 000 40 000 100 3 000

Elasis Svenska AB, Sandviken 556307-8947 100 000 100 110 100 000 100 110

Förvaltningsbolaget Predio 4 KB, Sandviken 916624-2181 - 0 3) 0 - 0 3) 0

Gusab Holding AB, Sandviken 556001-9290 1 831 319 100 53 474 1 831 319 100 53 474

Gusab Stainless AB, Mjölby 556012-1138 200 000 100 33 020 200 000 100 33 020

Industri AB Skomab, Sandviken 556008-8345 2 000 100 100 050 2 000 100 100 050

Malcus AB, Sandviken 556350-7903 1 000 100 100 1 000 100 100

AB Sandvik Antenn, Sandviken 556350-7895 1 000 100 100 1 000 100 100

AB Sandvik Automation, Sandviken 556052-4315 1 000 100 50 1 000 100 50

AB Sandvik Belts, Sandviken 556041-9680 25 000 100 2 500 25 000 100 2 500

AB Sandvik Bruket, Sandviken 556028-5784 13 500 100 1 698 13 500 100 1 698

AB Sandvik Calamo, Molkom 556190-2569 50 000 100 5 000 50 000 100 5 000

AB Sandvik Communication, Sandviken 556257-5752 1 000 100 120 1 000 100 120

AB Sandvik Construction Segment, Malmö1) 556659-6952 1 000 100 100 - - -

AB Sandvik Coromant, Sandviken1) 556234-6865 1 000 100 50 1 000 100 50

Sandvik Coromant Norden AB, Stockholm1) 556350-7846 1 000 100 100 1 000 100 100

Sandvik Export Assistance AB, Sandviken 556061-3746 80 000 100 0 80 000 100 0

AB Sandvik Falken, Sandviken 556330-7791 1 000 100 120 1 000 100 120

Sandvik Far East Ltd. AB, Sandviken 556043-7781 10 000 100 10 000 10 000 100 10 000

Sandvik Försäkrings AB, Sandviken 516401-6742 15 000 100 15 000 15 000 100 15 000

AB Sandvik Hard Materials, Stockholm1) 556234-6857 1 000 100 50 1 000 100 50

Sandvik Hard Materials Norden AB, Stockholm 556069-1619 1 000 100 50 1 000 100 50

AB Sandvik Hedåsen, Sandviken 556061-4041 1 000 100 100 1 000 100 100

Sandvik Information Technology AB, Sandviken1) 556235-3838 1 000 100 50 1 000 100 50

Sandvik Intellectual Property AB, Sandviken 556288-9401 1 000 000 100 3 499 950 1 000 100 50

Sandvik Intellectual Property HB, Sandviken 969704-2829 - - - - - 2

AB Sandvik International, Sandviken1) 556147-2977 1 000 100 50 1 000 100 50

AB Sandvik Klangberget, Sandviken 556135-6857 1 000 100 100 1 000 100 100

AB Sandvik Materials Technology, Sandviken1) 556234-6832 1 000 100 50 1 000 100 50

Sandvik Mining and Construction AB, Sandviken1) 556664-9983 1 000 100 100 - - -

Sandvik Mining and Construction Sverige AB, Sandviken1) 556288-9443 1 000 100 50 1 000 100 50

Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken1) 556234-7343 1 000 100 50 1 000 100 50

AB Sandvik Process Systems, Sandviken1) 556312-2992 1 000 100 100 1 000 100 100

AB Sandvik Rock Tools, Sandviken 556081-4328 1 000 100 50 1 000 100 50

Sandvik Rotary Tools AB, Köping 556191-8920 101 000 100 150 177 50 500 50 50 025

AB Sandvik Service, Sandviken 556234-8010 1 000 100 50 1 000 100 50

AB Sandvik Skogsfastigheter, Sandviken 556579-5464 1 000 100 100 1 000 100 100

AB Sandvik Steel Investment, Sandviken 556350-7853 1 000 100 100 1 000 100 100
Sandvik Stål Försäljnings AB, Stockholm1) 556251-5386 1 000 100 50 1 000 100 50

Övriga upplysningar

Sandvik har under året förvärvat de återstående 3,56 % av aktierna i tyska
Walter AG genom tvångsinlösen. Vidare har resterande 50 % av aktierna i
Sandvik Smith samt resterande aktier i Walter Tecno UTIL S.A. förvärvats.
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Sandvik ABs innehav av aktier och andelar i dotterföretag

Direkta innehav 2005 2004
Bokfört Bokfört 

Antal Andel värde Antal Andel värde
Enligt balansräkning 31/12; bolag, säte andelar i % 2) kSEK andelar i % 2) kSEK

AUSTRALIEN Sandvik Australia Pty. Ltd. - 6 4) 394 750 - 6 4) 394 750

Sandvik Australian Ltd. Partnership - 99 - - 99 -

BRASILIEN Dormer Tools S.A. 2 137 623 140 100 200 000 2 137 623 140 100 200 000

Sandvik do Brasil S.A. 1 894 797 190 100 46 072 1 894 797 190 100 46 072

BULGARIEN Sandvik Bulgaria Ltd. - 100 0 - 100 0

COLOMBIA Sandvik Colombia S.A. 80 958 5 3) 0 80 958 5 3) 0

GREKLAND Sandvik A.E. Tools and Materials 5 529 100 1 567 5 529 100 1 567

INDIEN Sandvik Asia Ltd. 16 030 246 27 5) 277 028 1 801 246 91 5) 277 028

IRLAND Sandvik SMC Distribution Ltd. 100 100 5 508 100 100 5 508

ITALIEN Sandvik Sorting Systems S.p.A. 28 571 10 3) 8 329 28 571 10 3) 8 329

JAPAN Sandvik K.K. 2 600 000 100 224 701 2 600 000 100 180 000

KANADA Sandvik Rotary Tools Canada Inc. - 100 25 000 - - 6) -

KENYA Sandvik Kenya Ltd. 35 000 96 0 35 000 96 0

KINA Sandvik China Ltd. - 100 190 666 - 100 190 666

Sandvik International Trading (Shanghai) Co. Ltd. - 100 17 466 - 100 17 466

Sandvik Mining and Construction (China) Ltd. - 100 44 468 - 100 9 519

Sandvik Process Systems (Shanghai) Ltd. - 100 4 309 - 100 4 309

KOREA Sandvik Korea Ltd. 752 730 100 46 856 752 730 100 46 856

MAROCKO Sandvik Maroc SARL 940 94 0 940 94 0

MEXIKO Sandvik Méxicana S.A. de C.V. 406 642 873 90 3) 71 000 406 642 873 90 3) 71 000

NEDERLÄNDERNA Sandvik Finance B.V. 18 786 100 4 923 930 18 786 100 4 923 930

PERU Sandvik del Perú S.A. 6 562 795 100 26 025 6 420 309 100 26 025

POLEN Sandvik Baildonit S.A. 148 100 100 93 140 148 100 100 93 140

Sandvik Polska Sp.z o.o. 3 211 100 57 3 211 100 57

SCHWEIZ Sanfinanz AG 1 000 100 0 1 000 100 0

SLOVAKIEN Sandvik Slovakia s.r.o. - 100 1 238 - 100 1 238

TJECKIEN Sandvik CZ s.r.o. - 100 0 - 100 0

TURKIET Sandvik Endüstriyel Mamüller Sanayi ve Ticaret A.S. 125 154 588 100 3 200 125 154 588 100 3 200

TYSKLAND Sandvik GmbH - 1 3) 1 486 - 1 3) 1 486

Sandvik Holding GmbH - 1 3) 367 - 1 3) 367

UNGERN Sandvik Magyarorszag Kft. - 100 3 258 - 100 3 258

ZIMBABWE Sandvik Mining and Construction Zimbabwe (Pty) Ltd. 233 677 100 3 269 233 677 100 3 269

10 520 560 6 815 390

NOT 15. ANDELAR I  KONCERNFÖRETAG ( for ts . )

Sandvik ABs innehav av aktier och andelar i dotterföretag

Direkta innehav 2005 2004

Bokfört Bokfört 
Antal Andel värde Antal Andel värde

Enligt balansräkning 31/12; bolag, säte Organisationsnummer andelar i % 2) kSEK andelar i % 2) kSEK

Sandvik Systems Development AB, Sandviken1) 556407-4184 1 000 100 100 1 000 100 100

Sandvik Tooling AB, Sandviken1) 556692-0038 1 000 100 100 - - -

Sandvik Tooling Sverige AB, Sandviken1) 556692-0053 1 000 100 100 - - -

AB Sandvik Tranan, Sandviken 556330-7817 1 000 100 1 939 1 000 100 1 939

Sandvik Utbildnings AB, Sandviken 556304-8791 910 91 91 910 91 91

AB Sandvik Vallhoven, Sandviken 556272-9680 6 840 100 1 800 6 840 100 1 800

Sandvik Västanbyn AB, Sandviken 556590-8075 1 000 100 100 1 000 100 100

AB Sandvik Västberga Service, Stockholm 556356-6933 1 000 100 100 1 000 100 100

AB Sandvik Öjaren, Sandviken 556071-6283 - - - 1 000 100 50

Sandvik Örebro AB, Sandviken 556232-7949 10 000 100 167 10 000 100 167

AB Sandvik Örnen, Sandviken 556330-7783 1 000 100 120 1 000 100 120

Sandvikens Brukspersonals Byggnadsförening upa, 
Sandviken 785500-1686 - 100 0 - 100 0

Scandinavian Handtools AB, Sandviken 556093-5875 1 000 100 50 1 000 100 50

Steebide International AB, Sandviken 556048-3405 15 000 100 1 000 15 000 100 1 000

Tooling Support Halmstad AB, Halmstad 556240-8210 80 000 100 25 145 80 000 100 25 145

AB Trellbo, Sandviken 556251-6780 1 000 100 120 1 000 100 0

1) Kommissionärsbolag.
2) Andelen av rösterna avses, vilket även överensstämmer med andelen av kapitalet, 

där ej annat anges.
3) Resterande andelar innehas av andra företag inom koncernen.

4) Andel av kapitalet 33 %.
5) Aktier upp till en ägarandel på 97 % innehas av företag inom koncernen.
6) Aktier upp till en ägarandel på 50 % innehas av företag inom koncernen.
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Sandvik ABs innehav av aktier och andelar i dotterföretag

Indirekta aktieinnehav i rörelsedrivande koncernföretag

Koncernens innehav i % 2005 1) 2004 1)

SVERIGE Kanthal AB 100 100
Kanthal Norden AB 100 100
Roxon AB 100 100
Sandvik Invest AB 100 100
Sandvik SRP AB 100 100
Sandvik SRP (Arbrå) AB 100 100
Sandvik Treasury AB 100 100
Seco Tools AB 60 2) 60 2)

ARGENTINA Sandvik Argentina S.A. 100 100
AUSTRALIEN Sandvik Australia Pty. Ltd. 100 100

Sandvik Materials Handling Pty. Ltd. 100 100
Sandvik Mining and Construction Pty. 
Ltd. Australia 100 100
Sandvik Smith Australia Pty. Ltd. 100 50
Walter Australia Pty. Ltd. 100 96
Voest Alpine Mining and Tunnelling Pty. Ltd. 100 100

BELGIEN Walter Benelux N.V./S.A. 100 96
BRASILIEN Sandvik Alpen Ferramentas S.A. 100 100

Sandvik MGS S.A. 51 51
Sandvik Mining and Construction do Brasil SA 100 100
Walter do Brasil Ltda. 100 96

CHILE Sandvik Bafco Servicios S.A. 100 100
Sandvik Chile S.A. 100 100
Sandvik Smith Chile S.A. 100 50

DANMARK Sandvik A/S 100 100
FILIPPINERNA Sandvik Philippines Inc. 100 100

Sandvik Tamrock (Philippines) Inc. 100 100
FINLAND Roxon Oy 100 100

Sandvik Fastighet Oy 100 100
Sandvik Mining and Construction Finland Corp. 100 100
Sandvik Tamrock Corp. 100 100

FRANKRIKE Gunther Tools S.A.S. 100 100
Safety Production S.A.S. 100 100
Safety S.A.S. 100 100
Sandvik CFBK S.A.S. 100 100
Sandvik Hard Materials France 100 100
Sandvik S.A.S. 100 100
Sandvik Tamrock France S.A.S. 100 100
Sandvik Tamrock Secoma S.A.S. 100 100
Sandvik Tobler S.A.S. 100 100
Walter France Eurl 100 96

GHANA Sandvik Mining and Construction Ghana Ltd. 100 100
HONGKONG Kanthal Electroheat Hk Ltd. 100 100

Sandvik Hongkong Ltd. 100 100
Sandvik Tamrock (Far East) Ltd. 100 100

INDIEN Sandvik Smith Asia Ltd. 97 97
Walter India Tools and Machines Pvt. Ltd. 100 96

INDONESIEN PT Sandvik Indonesia 100 100
PT Sandvik SMC 100 100

IRLAND Sandvik Ireland Ltd. 100 100
ITALIEN Dormer Italia S.p.A. 100 100

Impero S.p.A. 100 100
Sandvik Italia S.p.A. 100 100
Walter USAP S.R.L. 100 96

JAPAN Sandvik Sorting Systems K.K. 100 100
Sandvik Toyo Co. Ltd. 100 100

KANADA Dormer Tools Inc. 100 100
Sandvik Canada Inc. 100 100
Sandvik Mining and Construction Canada Inc. 100 100
Valenite-Modco Ltd. 100 100

KAZAKHSTAN Tamservice Ltd. 100 100
KINA Sandvik Steel (Qingdao) Ltd. 100 100

Walter Wuxi Co. Ltd. 100 96
VAMT (Boatou) Co. Ltd. 100 100

KOREA Sandvik SuhJun Ltd. 70 70
Walter Korea Ltd. 100 96

KROATIEN Sandvik, za trgovinu d.o.o. 100 100
MALAYSIA Sandvik Malaysia Sdn. Bhd. 100 100

Sandvik Malaysia Wood Technology Sdn. Bhd. 100 100
Sandvik Mining and Construction 
(Malaysia) Sdn. Bhd. 100 100

MEXIKO Sandvik de México S.A. de C.V. 100 100
Sandvik Mining and Construction 
de México S.A. de C.V. 100 100
Valenite de Mexico S.A. de C.V. 100 100

NEDERLÄNDERNA Sandvik Benelux B.V. 100 100
Sandvik DC Venlo B.V. 100 100

NIGERIA Sandvik Mining and Construction Nigeria Ltd. 100 100
NORGE Sandvik Gram A/S 100 100

Sandvik Norge A/S 100 100
Sandvik Tamrock A/S 100 100

NYA ZEELAND Sandvik New Zealand Ltd. 100 100
Walter New Zealand Ltd. 100 96

Koncernens innehav i % 2005 1) 2004 1)

PERU Sandvik Smith del Peru S.A.C. 100 50
POLEN Walter Polska Sp. z.o.o. 100 96

Voest-Alpine Technika Tunelowa 
i Górnicza Sp. z o.o. 100 100

RUMÄNIEN Sandvik SRL 100 100
RYSSLAND Rustamservis Ltd. 100 100

Sandvik-MKTC OAO 98 98
SCHWEIZ Sandvik AG 100 100

Sansafe AG 100 100
Santrade Ltd. 100 100
Walter (Schweiz) AG 100 96

SERBIEN-
MONTENEGRO Sandvik Serbia/Montenegro d.o.o. 100 -
SINGAPORE Kanthal Electroheat (SEA) Pte. Ltd. 100 100

Sandvik Mining and Construction S.E. 
Asia Pte. Ltd. 100 100
Sandvik South East Asia Pte. Ltd. 100 100
Walter AG Singapore Pte. Ltd. 100 96

SLOVENIEN Sandvik d.o.o. 100 100
SPANIEN Safety Iberica Metal Duro S.A. 100 100

Sandvik Española S.A. 100 100
Walter Tecno UTIL S.A. 100 58

STORBRITANNIEN Dormer Tools Ltd. 100 100
Dormer Tools (Sheffield) Ltd. 100 100
Kanthal Ltd. 100 100
Prototyp UK Ltd. 100 100
Safety Cutting Tools UK Ltd. 100 100
Sandvik Ltd. 100 100
Sandvik Mining and Construction Ltd. 100 100
Sandvik Osprey Ltd. 100 100
Titex Tools Ltd. 100 100
Walter GB Ltd. 100 96

SYDAFRIKA Sandvik Mining and Construction RSA 
(Pty) Ltd. 100 100
Sandvik (Pty) Ltd. 100 100
Sandvik Smith South Africa (Pty) Ltd. 100 50
Voest Alpine Mining & Tunneling (Pty) Ltd. 100 100

TAIWAN Sandvik Hard Materials Taiwan Pty. Ltd. 100 100
Sandvik Taiwan Ltd. 100 100
Walter Taiwan Ltd. 100 96

TANZANIA Sandvik Mining and Construction 
Tanzania Ltd. 100 100

THAILAND Sandvik Thailand Ltd. 100 100
Walter (Thailand) Co. Ltd. 100 -

TJECKIEN Sandvik Chomutov Precision Tubes s.r.o. 100 100
Walter CZ s.r.o. 100 96

TYSKLAND Alpine Westfalia GmbH 100 100
Gurtec GmbH 100 100
Günther & Co. GmbH 100 100
J&M Mining Supply GmbH 100 100
Prototyp-Werke GmbH 100 100
Safety Deutschland GmbH 100 100
Sandvik Customer Financing Europe GmbH 100 -
Sandvik Mining and Construction 
Central Europe GmbH 100 100
Sandvik Shared Services GmbH 100 100
TDM Systems GmbH 50 47
Walter AG 100 96
Walter Hartmetall GmbH 100 96
Werner Schmitt PKD-Werkzeug AG 100 96

UKRAINA Sandvik Ukraine 100 100
UNGERN Walter Hungaria Kft. 100 96
USA Dormer Tools LLC 100 100

Kanthal Corp. 100 100
MRL Industries Inc. 100 100
Pennsylvania Extruded Tube Co. 70 70
Precision Twist Drill Co. 100 100
Sandvik Inc. 100 100
Sandvik Mining and Construction USA LLC 100 100
Sandvik Process Systems LLC 100 100
Sandvik Smith Inc. 100 50
Sandvik Sorting Systems LLC 100 100
Sandvik Special Metals LLC 100 100
Sandvik Treasury NAFTA LLC 100 100
Technical Tooling Inc. 100 100
Valenite US 100 100
Walter USA Inc. 100 96

ZAMBIA Sandvik Mining and Construction Zambia Ltd. 100 100
ÖSTERRIKE Montanwerke Walter Ges.m.b.H. 100 96

Sandvik BPI Bohrtechnik GmbH & Co. KG 100 100
Sandvik in Austria Ges.m.b.H. 100 100
Voest Alpine Bergtechnik Ges.m.b.H. 100 100
Voest Alpine Materials Handling GmbH&Co.KG 100 100

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier, där ej annat anges.
2) Andel av rösterna 89 % (89).

NOT 15. ANDELAR I  KONCERNFÖRETAG ( for ts . )
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NOT 16. ANDELAR I  INTRESSEFÖRETAG 

Koncernen 2005 2004

Ackumulerade kapitalandelar
Redovisat värde vid årets början 413 342
Förvärv 10 0
Årets andel i intresseföretags resultat efter finansnetto 89 122
Andel i intresseföretags skatter -25 -34
Mottagna utdelningar -18 -10
Årets omräkningsdifferens 15 -7
Redovisat värde vid årets slut 484 413

Specifikation av koncernmässiga värden avseende ägd andel

2005 Land Intäkter Resultat Tillgångar Skulder Eget kapital Ägd andel i %

Direkt ägda av Sandvik AB
Balzer Sandvik Coating AB Sverige 81 6 46 21 25 49,00
Wassara AB Sverige 33 2 19 10 9 25,00

Indirekt ägda av Sandvik AB
AvestaPolarit Stainless Tube AB1) Sverige 3 247 -10 2 416 1 218 1 198 11,65
Fagersta Stainless AB Sverige 1 525 38 682 293 389 50,00
Eimco Elecon Indien 165 14 230 87 143 25,10
Caterpillar Impact Products Ltd. Storbritannien 452 84 268 90 178 40,00
Finlay BME Ltd. Storbritannien 284 15 144 108 36 49,10
Mining Carbide Pty. Sydafrika 0 0 0 0 0 50,00
Wassara AB Sverige 33 2 19 10 9 15,00
Intressebolag ägda av Seco Tools 25 1 16 10 6

2004 Land Intäkter Resultat Tillgångar Skulder Eget kapital Ägd andel i %

Direkt ägda av Sandvik AB
Balzer Sandvik Coating AB Sverige 84 9 46 22 24 49,00
Wassara AB Sverige 29 -2 17 9 8 25,00

Indirekt ägda av Sandvik AB
AvestaPolarit Stainless Tube AB1) Sverige 3 240 189 2 546 1 387 1 159 11,65
Fagersta Stainless AB Sverige 1 418 52 755 383 372 50,00
Eimco Elecon Indien 136 12 161 48 113 25,10
Caterpillar Impact Products Ltd. Storbritannien 366 59 163 77 86 40,00
Finlay BME Ltd. Storbritannien 199 9 69 49 20 40,00
Mining Carbide Pty. Sydafrika 0 0 0 0 0 50,00
Wassara AB Sverige 29 -2 17 9 8 15,00
Intressebolag ägda av Seco Tools 22 1 15 7 8

1) Sandvik har betydande inflytande via styrelserepresentation.

Övriga upplysningar

Balansdagen för intressebolaget Eimco Elecon är 31 mars 2005. Rapport med senare datum har ej kunnat erhållas.

Moderbolagets andelar i intresseföretag
2005 2004

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Redovisat värde vid årets början 8 8
Redovisat värde vid årets slut 8 8

Organisationsnummer Röst och kapitalandel i % Bokfört värde, MSEK
2005
Balzer Sandvik Coating AB, Stockholm 556098-1333 49 4
Wassara AB, Stockholm 556331-8566 25 4

2004
Balzer Sandvik Coating AB, Stockholm 556098-1333 49 4
Wassara AB, Stockholm 556331-8566 25 4
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NOT 17. FINANSIELLA PLACERINGAR

Koncernen 2005 2004

Finansiella placeringar som är anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas

Aktier och andelar 91 13
Totalt 91 13

Övriga upplysningar 

Verkligt värde på aktier och andelar har ej kunnat fastställas på ett tillförlitligt
sätt vilket lett till att de värderats till anskaffningsvärde.

NOT 18. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR OCH ÖVRIGA

FORDRINGAR

Koncernen 2005 2004

Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar
Fonderade pensionsplaner 792 465
Övriga icke räntebärande fordringar 250 216
Övriga räntebärande fordringar 334 164

1 376 845

Övriga fordringar som är omsättningstillgångar
Derivat som innehas för säkring 330 -
Övriga icke räntebärande fordringar 1 099 901
Övriga räntebärande fordringar 411 351
Övriga förskott till leverantör 67 72

1 907 1 324

Moderbolaget 2005 2004

Långfristiga fordringar
Övriga icke räntebärande fordringar 22 22

22 22

Övriga kortfristiga fordringar
Derivat som innehas för säkring 0 -
Övriga icke räntebärande fordringar 28 38
Övriga räntebärande fordringar 259 237

287 275

NOT 19. VARULAGER

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Råvaror och förnödenheter 5 515 3 314 1 668 1 643
Varor under tillverkning 2 880 2 623 720 645
Färdiga varor 8 045 7 522 1 469 1 097
Totalt 16 440 13 459 3 857 3 385

I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med
121 MSEK (36) och för moderbolaget med 34 MSEK (16). Inga väsentliga
återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2005 och 2004.

NOT 20. SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR OM EGET KAPITAL

KONCERNEN

Specifikation av egetkapitalposten reserver 2005 2004

Omräkningsreserv
Ingående omräkningsreserv -459 -
Årets omräkningsdifferenser 1 731 -459
Utgående omräkningsreserv 1 272 -459

Säkringsreserv
Ingående säkringsreserv - -
Justering för ändrad redovisningsprincip 62 -
Kassaflödessäkringar redovisade direkt mot eget kapital -150 -
Utgående säkringsreserv -88 -

Summa reserver

Ingående reserver -459 -
Justering för ändrad redovisningsprincip 62 -

Årets förändring av reserver:
Omräkningsreserv 1 731 -459
Säkringsreserv -150 -

Utgående reserver 1 184 -459

Återköpta egna aktier som ingår i egetkapitalposten 
balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

Ingående återköpta egna aktier -3 938 -1 890
Årets inköp - -2 048
Indragna aktier 3 938 -
Utgående återköpta egna aktier - -3 938

Per den 31 december 2005 omfattade det registrerade aktiekapitalet 
237 257 435 stamaktier (263 566 796).

Övrigt tillskjutet kapital

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder 
som förts över till reservfond per den 31 december 2005. Avsättningar till
överkursfond från den 1 januari 2006 och framöver redovisas också som
tillskjutet kapital.

Reserver

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid
omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har
upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta i vilken
koncernens finansiella rapporter presenteras. Moderbolaget och koncernen
presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.

Säkringsreserv
Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade netto-
förändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument hänförbart
till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i
moderbolaget och dess dotterföretag och intresseföretag. Tidigare avsätt-
ningar till reservfond, exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna eget-
kapitalpost.

Återköpta aktier

Återköpta aktier innefattar anskaffningskostnaden för egna aktier som innehas
av moderbolaget. Per den 31 december 2005 fanns inget innehav av egna
aktier (16 522 000).
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NOT 20. SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR OM EGET KAPITAL ( forts . )

MODERBOLAGET

Aktiekapital

Enligt bolagsordningen för Sandvik AB skall aktiekapitalet uppgå till lägst 1 200 000 000 SEK och till högst 4 800 000 000 SEK. Samtliga aktier är fullt betalda och
berättigar till lika röstvärde och lika andel i bolagets tillgångar. Bolaget innehar inga aktier (16 522 000).

Aktiekapitalet har under de två senaste åren förändrats på följande sätt:

Antal aktier Kvotvärde SEK/aktie Aktiekapital SEK
Aktiekapital 31 december 2003 258 710 150 6,00 1 552 260 900
Nyemission 5 februari 2004 1 370 234 6,00 8 221 404
Nyemission 24 maj 2004 171 540 6,00 1 029 240
Nyemission 21 juni 2004 3 314 872 6,00 19 889 232
Aktiekapital 31 december 2004 263 566 796 6,00 1 581 400 776

Nyemission av C-aktier 30 juni 2005 26 309 361 6,00 157 856 166
Inlösen av C-aktier 4 juli 2005 -26 309 361 6,00 -157 856 166
Inlösen av aktier 4 juli 2005 - 9 787 361 6,00 -58 724 166
Nedsättning av aktiekapital 4 juli 2005 -16 522 000 6,00 -99 132 000
Aktiekapital 31 december 2005 237 257 435 6,00 1 423 544 610

Nyemissionerna under 2004 avser konvertering av lån och utnyttjande av
optioner. 

Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i aktiebolags-
lagen och fastställs av årsstämman. Föreslagen men ännu ej beslutad utdelning
för 2005 beräknas uppgå till 3 203 MSEK (13,50 SEK per aktie). Det totala
utdelningsbeloppet kan komma att förändras fram till avstämningstidpunkten
beroende på återköp av aktier. Beloppet har ej redovisats som skuld.

Inga aktier finns reserverade för överlåtelse enligt optioner eller andra avtal.

Sandvik-aktien är officiellt noterad endast på Stockholmsbörsen. Aktier kan
även handlas i USA i form av ADRs (American Depositary Receipts). 

Bundna fonder

Bundna fonder (överkursfond och reservfond) får inte minskas genom vinstut-
delning.

Balanserad vinst
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reservfondsavsätt-
ning och efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med
årets resultat och eventuell fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det
vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

NOT 21. MODERBOLAGETS ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTÖVER PLAN 

Maskiner och Inventarier, Patent och
Byggnader andra tekniska verktyg och liknande
och mark anläggningar installationer rättigheter Totalt

Ingående balans 1 januari 2004 11 1 730 205 - 1 946
Skillnad mellan årets bokföringsmässiga och planenliga avskrivningar -7 190 -29 15 169
Utgående balans 31 december 2004 4 1 920 176 15 2 115

Ingående balans 1 januari 2005 4 1 920 176 15 2 115
Skillnad mellan årets bokföringsmässiga och planenliga avskrivningar -3 155 6 14 172
Utgående balans 31 december 2005 1 2 075 182 29 2 287

NOT 22. MODERBOLAGETS ÖVRIGA OBESKATTADE

RESERVER 

2005 2004
Periodiseringsfonder

Avsatt vid taxeringen 2001 437 437
Avsatt vid taxeringen 2002 435 435
Avsatt vid taxeringen 2004 204 204
Utgående balans 31 december 1 076 1 076

Övriga obeskattade reserver 26 13
Summa obeskattade reserver 1 102 1 089
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Sandvik har förmånsbestämda pensionsplaner i flera länder. Planerna täcker i
princip alla anställda och tillhandahåller förmåner baserade på de ersättningar
och den anställningstid de anställda har vid eller nära pensionering. I ett antal
länder finns dessutom åtaganden avseende sjukförmåner efter pension. 

De totala pensionskostnaderna för de viktigaste förmånsbaserade pensions-
planerna framgår nedan:

Pensionskostnad 2005 2004
Kostnad avseende tjänstgöring under innevarande år -357 -325
Räntekostnad -597 -554
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 528 491
Amortering av oredovisade aktuariella vinster och förluster -7 0
Kostnad avseende tjänstgöring under tidigare år 12 12
Inbetalningar från anställda 40 26
Resultat vid regleringar av pensionsplaner -2 30
Total pensionskostnad -383 -320

Den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångar under 2005 var 1 049 MSEK
(620).

De totala pensionskostnaderna för avgiftsbaserade planer och planer som
redovisas enligt lokala regler var 801 MSEK (572). Häri ingår avgifter för vissa
förmånsbestämda åtaganden tryggade genom försäkring i Alecta som, såsom
anges bland redovisningsprinciper, redovisas som en avgiftsbestämd plan. 

Pensionskostnaden redovisas i resultaträkningen i posterna kostnad för sålda
varor, försäljningskostnader, administrationskostnader, FoU-kostnader och
finansiella kostnader. I finansiella kostnader redovisas den del av räntekostnaden
i pensionskostnaden ovan som avser planer med underskott med 153 MSEK.

En tillgång redovisas om för viss plan förvaltningstillgångarna överstiger den
beräknade skulden med beaktande av de begränsningsregler för vilka redogörs
under avsnittet redovisningsprinciper. Värdet av samtliga pensionsplaner är
fördelat på lång finansiell fordran respektive avsättning enligt nedan:

Avsättning för pensioner 2005 2004
Fonderade pensionsplaner redovisade 
som lång finansiell fordran 792 465
Pensionsplaner redovisade som avsättning för pensioner -3 538 -3 015
Avsättning för pensioner, netto -2 746 -2 550

Vinster och förluster av ändrade aktuariella antaganden resultatförs jämnt
fördelat över de anställdas återstående anställningstid i den utsträckning som
för viss pensionsplan den totala vinsten eller förlusten faller utanför en korri-
dor motsvarande 10 procent av det högsta av antingen pensionsåtagandet eller
verkliga värdet av förvaltningstillgångarna.

I sammanställningen nedan specificeras nettovärdet av de viktigaste förmåns-
baserade åtagandena avseende pensioner och sjukförmåner:

Åtaganden 2005 2004
Helt eller delvis fonderade planer
Nuvärdet av förmånsbaserade förpliktelser -10 916 -8 780
Verkligt värde av förvaltningstillgångar 9 848 8 058
Nettoskuld fonderade planer -1 068 -722

Ej fonderade planer
Nuvärdet av förmånsbaserade förpliktelser -2 310 -1 854
Oredovisade aktuariella förluster (+) och vinster (-), netto 778 195
Pensionsskuld för planer redovisade enligt IAS 19 -2 600 -2 381
Pensionsskuld för planer som redovisas enligt lokala regler -146 -169
Avsättning för pensioner/sjukförmåner, netto -2 746 -2 550

I det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna per 31/12 2005 (och 1/1 2005)
ingår lån till Sandvik-företag med 129 MSEK (200) och värde i fastigheter som
hyrs ut till Sandvik med 187 MSEK (154).

Följande tabell förklarar utvecklingen av nettoskulden avseende pensioner och
sjukförmåner:

2005 2004
Nettoskuld vid årets ingång -2 550 -2 777

Nytillkomna planer, inkl. tillkomna genom företagsförvärv -32 -57
Årets pensionskostnad för förmånsbestämda planer -383 -320
Inbetalda avgifter eller liknande från företagen till planer 485 523
Ändring av nettoskuld på grund av valutakursändringar -289 85
Ändring av nettoskulden för förmånsbaserade planer
redovisade enligt IAS 19 -219 231

Förändring av pensionsplaner 
vilka redovisas enligt lokala regler 23 -4
Avsättning för pensioner, netto -2 746 -2 550

Väsentliga aktuariella antaganden (viktade genomsnitt, %): 2005 2004
Diskonteringsränta 4,6 5,2
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 5,8 6,1
Förväntad löneökningstakt 3,7 3,4
Förväntad inflation 2,2 2,2
Förändring av sjukvårdskostnader 8,0 8,0

Moderbolaget

Moderbolagets redovisade pensionsskuld uppgick till 103 MSEK (97). Moder-
bolagets PRI-pensioner säkerställs genom en egen pensionsstiftelse, Sandviks
Pensionsstiftelse i Sverige, vari Sandvik AB och ett flertal svenska dotterbolag
ingår. De totala tillgångarna i denna stiftelse uppgick till 1 714 MSEK (1 507)
vilket var 299 MSEK (171) högre än kapitalvärdet av de motsvarande pensions-
åtagandena.

NOT 23. AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH ANDRA LÅNGFRISTIGA ERSÄTTNINGAR
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NOT 24. ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för Personal-
Avsättningar för omstrukturerings- relaterade Övriga 

Koncernen garantiåtaganden åtgärder avsättningar avsättningar Totalt
Redovisat vid föregående års slut 252 108 109 298 767
Avsättningar som gjorts under året 192 11 182 294 679
Avsättningar som tagits i anspråk under året -117 -22 -86 -265 -490
Outnyttjade avsättningar som återförts under året -16 -2 0 -42 -60
Årets omräkningsdifferenser 23 2 20 23 68
Redovisat vid årets slut 334 97 225 308 964
varav kortfristig del 174 6 106 150 436
varav långfristig del 160 91 119 158 528

Moderbolaget

Redovisat vid föregående års slut 20 0 38 16 74
Avsättningar som gjorts under året 5 - 56 11 72
Avsättningar som tagits i anspråk under året - - -2 -1 -3
Redovisat vid årets slut 25 0 92 26 143

Garantiåtaganden

En avsättning för garantier redovisas när de underliggande produkterna eller
tjänsterna säljs. Avsättningen baseras på historiska data om garantier och en
sammanvägning av tänkbara utfall i förhållande till de sannolikheter som ut-
fallen är förknippade med.

Omstruktureringsåtgärder

En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen har fastställt en
utförlig och formell omstruktureringsplan, och omstruktureringen har antingen
påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. Ingen avsättning görs för framtida
rörelsekostnader. 

Personalrelaterade avsättningar

I beloppet ingår bl.a. avsättningar för sociala avgifter för utestående personal-
optioner och särskild löneskatt för ej tryggade pensioner.

Övriga avsättningar

Under rubriken ingår de övriga avsättningar som inte har klassificerats som
garantiåtgärder, avsättningar i samband med omstrukturering eller personal-
relaterade avsättningar. Exempel är avsättningar för affärsmässiga förlustkontrakt
eller ingångna hyreskontrakt avseende lokaler där ingen verksamhet bedrivs.

De avsättningar som är klassificerade som kortfristiga avsättningar beräknas
leda till ett utflöde av resurser inom tolv månader efter balansdagen.

NOT 25. LÅNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Moderbolaget

Långfristiga räntebärande skulder har förfallotidpunkt som följer:
2005 2004

Efter ett men Inom två Senare än Efter ett men Inom två Senare än
före två år till fem år fem år Totalt före två år till fem år fem år Totalt

Skulder till kreditinstitut - 431 463 894 - 378 - 378
Skulder till koncernföretag - 38 1 39 - 137 1 138
Övriga skulder 1 418 1 193 464 3 075 - 3 490 318 3 808
Totalt 1 418 1 662 928 4 008 - 4 005 319 4 324

NOT 26. ÖVRIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Koncernen 2005 2004
Långfristiga skulder
Obligationer 5 237 3 468
Övrigt 530 703

5 767 4 171
Kortfristiga skulder
Obligationer 1 000 -
Övrigt 164 175

1 164 175

För information om villkor och återbetalningstider samt företagets exponering
för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till avsnittet om
finansiella risker.

NOT 27. ÖVRIGA ICKE RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Koncernen 2005 2004
Övriga långfristiga skulder
Derivat som innehas för placering 9 0
Derivat som innehas för säkring 54 0
Övrigt 79 66
Totalt 142 66

Övriga kortfristiga skulder
Derivat som innehas för placering 14 0
Derivat som innehas för säkring 437 0
Växelskulder 162 60
Övrigt 1 087 919
Totalt 1 700 979

NOT 28. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA

INTÄKTER

Moderbolaget 2005 2004
Personalrelaterade 1 003 905
Övriga 772 215
Totalt 1 775 1 120
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NOT 29. EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH STÄLLDA

SÄKERHETER

Sandvik är involverad i ett antal tvister och rättsliga förfaranden inom ramen
för den löpande verksamheten. Som en följd av den löpande verksamheten är
Sandvik också part i juridiska processer och administrativa förfaranden relate-
rade till ansvar för produkter, miljö, hälsa och säkerhet. Ledningen rådgör med
juridisk expertis i frågor rörande rättstvister och med andra experter såväl
inom som utanför bolaget i frågor rörande den löpande affärsverksamheten.
Enligt bästa bedömning är varken moderbolaget eller något dotterbolag för
närvarande involverat i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som
bedöms komma att ha någon väsentlig negativ effekt på verksamheten, den
finansiella ställningen eller resultatet av verksamheten.

I likhet med ett stort antal andra företag som säljer svetselektroder i USA är
Sandviks amerikanska dotterbolag Sandvik Inc. föremål för rättegångar avseende
skadeståndsanspråk där man hävdar att exponering för svetsrök orsakar
neurologiska skador. I dessa rättegångar finns flera svaranden förutom Sandvik
Inc. Sandvik Inc. har inte förlorat någon process eller träffat förlikning angåen-
de något skadeståndskrav. De enda kostnader som uppstått är rättegångskost-
nader vilka täckts av försäkringar.

Käranden måste för att vinna dessa processer mot Sandvik Inc. visa att de
eventuella neurologiska skadorna orsakats av svetselektroder från Sandvik Inc.
Sandvik Inc.’s marknadsandel av svetselektroder i USA är låg, mindre än 1 %. 
I många fall har Sandvik Inc. avförts då käranden ej kunnat visa att de använt
Sandvik Inc.’s svetselektroder. Sandvik är av uppfattningen att det inte finns
tillförlitliga vetenskapliga bevis som stöder skadeståndsanspråken men förvän-
tar sig – trots frånvaron av sådana bevis – att Sandvik Inc. kommer att vara
tvunget att försvara sig mot denna typ av krav i rättegångar.

Eventualförpliktelser 

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Diskonterade växlar 45 49 - -
Övriga borgens- och 
ansvarsförbindelser 1 093 752 11 171 7 195
Totalt 1 138 801 11 171 7 195
varav för dotterföretag 11 004 7 042

Moderbolagets borgens- och ansvarsförbindelser uppgick till 11 171 MSEK,
varav 7 179 MSEK utgjorde moderbolagets garantier avseende finansiell upp-
låning i Sandvik Treasury AB. Resterande belopp utgjorde huvudsakligen
utställda motförbindelser för koncernbolags åtagande gentemot kunder och
leverantörer samt finansiella institut för att täcka exempelvis lokal upplåning,
garantier för erhållna förskott eller olika typer av fullgörandegarantier.

Koncernens borgens- och ansvarsförbindelser uppgick till 1 093 MSEK och
utgjordes huvudsakligen av garantier utställda av finansiella institut för olika
typer av fullgörandeåtaganden huvudsakligen avseende koncernens anlägg-
ningskontrakt inom Sandvik Mining and Construction. 

Ställda säkerheter 

I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

Koncernen 2005 2004
Fastighetsinteckningar 228 266
Företagsinteckningar 41 44
Totalt 269 310

Inga säkerheter har ställts av moderbolaget för 2005 och 2004.

NOT 30. NÄRSTÅENDE

Närståenderelationer

Koncernens försäljning till intresseföretag uppgick till 1 406 MSEK (902).
Koncernens inköp från intresseföretag uppgick till 589 MSEK (688). Lån till
intresseföretag uppgick sammanlagt till 19 MSEK (11). Ränteintäkterna från 
lån till intresseföretag var 1 MSEK (0). Utställda garantier till förmån för
intresseföretag har lämnats om 36 MSEK (0). Samtliga transaktioner sker på
marknadsmässiga villkor.

Av moderbolagets fakturerade försäljning utgjorde 11 500 MSEK (8 840), det
vill säga 75 % (68), försäljning till koncernföretag. Exportandelen utgjorde 86 %
(85). Av moderbolagets varuinköp kom 1 777 MSEK (1 100) eller 16 % (13)
från koncernföretag. Lån till intresseföretag uppgick sammanlagt till 1 MSEK (1).
Ränteintäkterna från lån till intresseföretag var 0 MSEK (0). Utställda garantier
till förmån för intresseföretag har lämnats om 36 MSEK (0). Samtliga transak-
tioner sker på marknadsmässiga villkor.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning

Utöver vad som angivits i not 3.5 Ersättningar till styrelse och ledande
befattningshavare samt i beskrivningen av styrelsen på sidan 84 har inga 
transaktioner med närstående fysiska personer ägt rum.

NOT 31. KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR 

KASSAFLÖDESANALYS

2005 2004
Likvida medel – koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 1 471 1 543
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 88 177

Summa enligt balansräkningen 1 559 1 720

Summa enligt kassaflödesanalysen 1 559 1 720

Likvida medel – moderbolaget
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 10 -

Summa enligt balansräkningen 10 -

Summa enligt kassaflödesanalysen 10 -

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande
utgångspunkter:
• De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
• De kan lätt omvandlas till kassamedel.
• De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten.

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning 1 3 3 863 6 357
Erhållen ränta - 28 31 183
Erlagd ränta -837 -755 -273 -461

-836 -724 3 621 6 079

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Justeringar för poster 
som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar 2 713 2 579 551 513
Förändringar i värdet 
av finansiella instrument -95 - 86 -13
Ej utdelade resultatandelar 
i intresseföretag -72 -112 - -
Realisationsresultat vid försäljning 
av anläggningstillgångar -67 -198 19 -15
Avsättningar till pensioner -68 -178 5 3
Övrigt 151 -106 350 -27

2 562 1 985 1 011 461
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NOT 31. KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR 

KASSAFLÖDESANALYS ( for ts . )
2005 2004

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter – koncernen
Förvärvade tillgångar och skulder:
Anläggningstillgångar - 106
Varulager - 35
Rörelsefordringar - 107
Likvida medel - 65

Summa enligt kassaflödesanalysen - 313

Avsättningar - 7
Rörelseskulder - 63
Övriga skulder - 20

Summa avsättningar och skulder - 90

Utbetald köpeskilling - -376

Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten - 65

Påverkan på likvida medel - -311

Förvärv av minoritetsägda aktier i dotterbolag

Utbetald köpeskilling -285 -

2005 2004
Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter – koncernen
Avyttrade tillgångar och skulder:
Anläggningstillgångar - 143
Varulager - 239
Rörelsefordringar - 63
Likvida medel 115 106

Summa tillgångar 115 551

Avsättningar 48 17
Rörelseskulder - 101
Övriga skulder 3 56

Summa avsättningar och skulder 51 174

Erhållen köpeskilling 144 488
Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten -115 -106

Påverkan på likvida medel 29 382

NOT 32. UPPGIFTER OM MODERBOLAGET

Sandvik Aktiebolag är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Sandviken.
Adressen till huvudkontoret är 811 81 Sandviken.

Moderbolagets aktier är noterade på Stockholmsbörsen. Aktier kan även
handlas i USA i form av ADRs (American Depositary Receipts).

Koncernredovisningen för år 2005 består av moderbolaget och dess dotter-
företag, tillsammans benämnd koncernen. I koncernen ingår även ägd andel av
innehaven i intresseföretag.
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NOT 33. FÖRKLARINGAR AVSEENDE ÖVERGÅNG TILL IFRS

Denna finansiella rapport för koncernen är den första som upprättats med tillämpning av IFRS, vilket framgår av Redovisningsprinciper.

Redovisningsprinciperna enligt IFRS har tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter för räkenskapsåret 2005 och för jämförelseåret 2004 samt för
koncernens öppningsbalans den 1 januari 2004 förutom avseende IAS 32 och 39 som enligt undantag i IFRS 1 tillämpas enbart på 2005.

Vid upprättandet av koncernens öppningsbalansräkning har belopp som redovisats enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper justerats enligt IFRS. Förklaringar till
hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens finansiella ställning och resultat framgår av följande tabeller och förklaringar till dessa.

Avseende tillämpningen av IAS 32 och IAS 39 från och med 1 januari 2005 se not 34.

Avstämning av eget kapital

Koncernen 1 januari 2004 31 december 2004

Effekt vid Effekt vid 
Tidigare övergång Tidigare övergång

MSEK Not principer till IFRS IFRS principer till IFRS IFRS
Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar a 4 860 - 4 860 4 798 341 5 139
Materiella anläggningstillgångar b 14 992 -20 14 972 15 089 -19 15 070
Andelar i intresseföretag 342 - 342 413 - 413
Finansiella placeringar 28 - 28 13 - 13
Uppskjutna skattefordringar f 1 448 -176 1 272 1 361 -179 1 182
Långfristiga fordringar 682 - 682 846 - 846

Summa anläggningstillgångar 22 352 -196 22 156 22 520 143 22 663

Varulager 12 147 - 12 147 13 459 - 13 459
Kundfordringar 9 252 - 9 252 9 939 - 9 939
Skattefordringar 642 - 642 609 - 609
Övriga fordringar 1 051 - 1 051 1 489 - 1 489
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 981 - 981 1 495 - 1 495

Likvida medel 1 972 - 1 972 1 720 - 1 720
Summa omsättningstillgångar 26 045 - 26 045 28 711 - 28 711

Summa tillgångar 48 397 -196 48 201 51 231 143 51 374

Koncernen 1 januari 2004 31 december 2004

Effekt vid Effekt vid 
Tidigare övergång Tidigare övergång

MSEK Not principer till IFRS IFRS principer till IFRS IFRS
Eget kapital

Aktiekapital 1 552 - 1 552 1 581 - 1 581
Övrigt tillskjutet kapital 23 - 23 1 057 - 1 057
Reserver - - - -485 26 -459
Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat g 19 865 350 20 215 19 703 685 20 388

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 21 440 350 21 790 21 856 711 22 567

Minoritetsintresse 846 13 859 959 25 984
Totalt eget kapital 22 286 363 22 649 22 815 736 23 551

Skulder

Avsättning för pensioner c 3 659 -528 3 131 3 554 -539 3 015
Långfristiga räntebärande skulder d 7 304 -19 7 285 6 066 -55 6 011
Uppskjutna skatteskulder f 2 109 3 2 112 2 056 13 2 069
Övriga avsättningar e 1 776 -34 1 742 1 413 - 1 413
Övriga långfristiga skulder 86 - 86 66 - 66

Summa långfristiga skulder 14 934 -578 14 356 13 155 -581 12 574

Kortfristiga räntebärande skulder d 3 137 19 3 156 5 126 55 5 181
Leverantörskulder 3 002 - 3 002 3 731 - 3 731
Skatteskulder 363 - 363 749 - 749
Övriga skulder 1 337 - 1 337 1 619 - 1 619
Avsättningar e 0 - 0 261 -67 194
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 338 - 3 338 3 775 - 3 775

Summa kortfristiga skulder 11 177 19 11 196 15 261 -12 15 249

Summa skulder 26 111 -559 25 552 28 416 -593 27 823
Summa eget kapital och skulder 48 397 -196 48 201 51 231 143 51 374
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Noter till avstämningen av eget kapital

a) I koncernredovisningen har IFRS 3, Business Combinations, tillämpats på alla
rörelseförvärv som gjorts från och med den 1 januari 2004, datum för över-
gång till IFRS. Från och med den 1 januari 2004 görs inga avskrivningar på
goodwill. Goodwill testas i stället årligen, eller vid indikation på värdenedgång,
för eventuellt nedskrivningsbehov. 

Som ett resultat av ovanstående har det redovisade värdet på goodwill ökat
med 341 MSEK den 31 december 2004. Återförda goodwillavskrivningar år
2004 uppgår till 354 MSEK (redovisade bland försäljningskostnader).

b) Kravet på så kallad komponentavskrivning i IAS 16, Property, Plant and
Equipment, har ökat ackumulerad avskrivning med 20 MSEK den 1 januari
2004 och med 19 MSEK den 31 december 2004.

c) Sandvik har redan från 2003 tillämpat de regler för pensionsredovisning som
anges i IAS 19, Employee Benefits. Övergångsreglerna är dock sådana att en
ny ingångsberäkning måste göras den 1 januari 2004. Detta innebär att de
oredovisade aktuariella vinster som Sandvik rapporterade den 31 december
2003, 528 MSEK, skall nollställas. Avsättningen för pensioner den 1 januari
2004 har därför minskat med 528 MSEK jämfört med den redovisade
avsättningen den 31 december 2003. Avsättningen för pensioner den 31
december 2004 har minskat med 539 MSEK. Skillnaden mot 1 januari 2004,
11 MSEK, förklaras av återföring av 2004 års amortering av aktuariella vinster.
Amorteringen erfordras inte längre genom nollställningen vid årets ingång. 

d) Den del av långfristiga räntebärande skulder som förfaller inom tolv månader
efter balansdagen har omförts till kortfristiga räntebärande skulder i enlighet
med IAS 1, Presentation of Financial Statements.

e) Sandvik har tidigare redovisat kostnader för aktierelaterade ersättningar till
anställda i den utsträckning optioners lösenpris understigit aktuell börskurs.
Enligt IFRS 2, Share-based Payment, skall kostnaderna beräknas utifrån
optionernas beräknade värde vid tilldelningstidpunkten. Redovisning enligt
IFRS 2 innebär en lägre kostnad än den som tidigare belastat resultatet.
Balansräkningens avsättningar har därför minskat med 34 MSEK den 1 januari
2004 och 67 MSEK den 31 december 2004. ( Justeringen den 1 januari 2004
har redovisats mot avsättningar ingående i långfristiga skulder medan juste-
ringen den 31 december 2004 har redovisats mot avsättningar ingående i
kortfristiga skulder. Olikheten beror på att avsättningar inte delades mellan
kortfristiga och långfristiga avsättningar före 31 december 2004. I IFRS-
balansräkningen den 1 januari 2004 återfinns totalbeloppet för avsättningar
under rubriken ”långfristiga skulder”.)

f ) Ovanstående förändringar minskar/ökar de uppskjutna skattefordringarna
och skatteskulderna enligt nedanstående tabell:

Koncernen
1 januari 31 december 

MSEK Not 2004 2004
Uppskjutna skattefordringar

Avsättning för pensioner c -176 -179
Minskning av uppskjutna 
skattefordringar f -176 -179

Uppskjutna skatteskulder
Materiella anläggningstillgångar a, b -6 -6
Avsättningar för aktierelaterade 
ersättningar e 9 19

Ökning av uppskjutna skatteskulder f 3 13

Effekten på koncernens resultaträkning för år 2004 var en ökning av den tidigare
rapporterade skattekostnaden med 7 MSEK. 

g) Effekten av ovanstående justeringar på eget kapital framgår av nedanstående
tabell:

Koncernen
1 januari 31 december 

MSEK Not 2004 2004
Goodwill a - 341
Materiella anläggningstillgångar b -20 -19

Avsättning för pensioner/
aktierelaterade ersättningar c, e 562 606
Uppskjuten skatt -179 -192
Summa justeringar i eget kapital 363 736

Hänförlig till:

Moderbolagets ägare 350 711
Minoritetsintresse 13 25

363 736

Avstämning av resultatet för år 2004

Koncernen

Effekt vid 
Tidigare övergång

MSEK Not principer till IFRS IFRS
Intäkter 54 610 - 54 610
Kostnad för sålda varor b, h -37 340 1 295 -36 045
Brutto resultat 17 270 1 295 18 565

Försäljningskostnader a -8 307 354 -7 953
Administrationskostnader c, e -2 148 23 -2 125
Forsknings- och utvecklingskostnader - -1 294 -1 294
Andelar i intresseföretags resultat 122 - 122
Övriga rörelseintäkter i 262 34 296
Övriga rörelsekostnader -33 - -33
Rörelseresultat 7 166 412 7 578

Finansiella intäkter 120 - 120
Finansiella kostnader -821 - -821

Finansnetto -701 - -701

Resultat efter finansiella poster 6 465 412 6 877

Skatt f -1 759 -7 -1 766
Årets resultat 4 706 405 5 111

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 4 453 393 4 846
Minoritetsintresse 253 12 265

Resultat per aktie före utspädning, SEK 17,70 1,55 19,25
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 17,60 1,25 18,85

h) Omföring av FoU-kostnader till separat rad. 

i) Återläggning av enligt tidigare principer resultatförd omräkningsdifferens i
eget kapital vid avyttring av dotterföretag. 

NOT 33. FÖRKLARINGAR AVSEENDE ÖVERGÅNG TILL IFRS (forts.)
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NOT 34. BYTE AV REDOVISNINGSPRINCIPER 1  JANUARI  2005 

Fr o m 1 januari 2005 tillämpas IAS 32, Financial Instruments: Disclosure and Presentation, och IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement. De nya
reglerna innebär i huvudsak att flertalet finansiella instrument, inklusive derivatinstrument, marknadsvärderas. Ingen omräkning har gjorts av jämförelseåret 2004. 

Värderingen av finansiella instrument till verkligt värde per den 1 januari 2005 har ökat tillgångarnas redovisade värde med 394 MSEK och skuldernas med 306 MSEK
exklusive uppskjuten skatt. Beaktat ökning av uppskjuten skatteskuld, 26 MSEK, har eget kapital ökat med 62 MSEK. 

Avstämning av eget kapital
Effekt av 

IFRS övergång IFRS
MSEK Not 2004-12-31 till IAS 39 2005-01-01
Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 139 - 5 139
Materiella anläggningstillgångar 15 070 - 15 070
Andelar i intresseföretag 413 - 413
Finansiella placeringar 13 - 13
Uppskjutna skattefordringar 1 182 - 1 182
Långfristiga fordringar 846 - 846

Summa anläggningstillgångar 22 663 - 22 663

Varulager 13 459 - 13 459
Kundfordringar 9 939 - 9 939
Skattefordringar 609 - 609
Övriga fordringar a 1 489 394 1 883
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 1 495 - 1 495
Likvida medel 1 720 - 1 720

Summa omsättningstillgångar 28 711 394 29 105
Summa tillgångar 51 374 394 51 768

Eget kapital

Aktiekapital 1 581 - 1 581
Övrigt tillskjutet kapital 1 057 - 1 057
Reserver -459 62 -397
Balanserade vinstmedel 
inkl. årets resultat 20 388 - 20 388
Eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 22 567 62 22 629

Minoritetsintresse 984 - 984
Totalt eget kapital 23 551 62 23 613

Effekt av 
IFRS övergång IFRS

MSEK Not 2004-12-31 till IAS 39 2005-01-01
Skulder

Avsättning för pensioner 3 015 - 3 015
Långfristiga räntebärande skulder 6 011 - 6 011
Uppskjutna skatteskulder b 2 069 26 2 095
Övriga avsättningar 1 413 - 1 413
Övriga långfristiga skulder 66 - 66

Summa långfristiga skulder 12 574 26 12 600

Kortfristiga räntebärande skulder 5 181 - 5 181
Leverantörskulder 3 731 - 3 731
Skatteskulder 749 - 749
Övriga skulder c 1 619 306 1 925
Avsättningar 194 - 194
Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter 3 775 - 3 775

Summa kortfristiga skulder 15 249 306 15 555
Summa skulder 27 823 332 28 155
Summa eget kapital och skulder 51 374 394 51 768

Noter till avstämningen av eget kapital

a) Orealiserad vinst i valutakontrakt.
b) Uppskjuten skatteskuld som följd av redovisade IAS 39-effekter.
c) Orealiserad förlust i valutakontrakt, ränteswapar och elderivat.
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Verksamhetens art och omfattning framgår av
bolagsordningen och avgivna årsredovisningar.
Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför
inte risker utöver vad som förekommer eller kan
antas förekomma i branschen eller de risker som
i övrigt är förenade med bedrivande av närings-
verksamhet. Bolagets konjunkturberoende av-
viker inte från vad som i övrigt förekommer
inom branschen. Beträffande väsentliga händel-
ser hänvisas till vad som framgår av förvaltnings-
berättelsen.

Bolagets ekonomiska situation per 2005-12-31
framgår av denna årsredovisning. Här framgår
att bolagets nettoskuldsättningsgrad uppgår till
0,7 (0,5). Bolagets nettoskuldsättningsgrad mot-
svarar vad som är förekommande inom bran-
schen. Den föreslagna utdelningen utesluter inte
investeringar som bedömts erforderliga. Företa-

Motivering till 
utdelningsförslag

get har vidare en likviditetsreserv i form av ej
utnyttjade kreditfaciliteter som vid årsskiftet
uppgick till drygt 9 miljarder kronor, vilket med-
för att bolaget bör klara oväntade händelser och
tillfälliga variationer i betalningsströmmarna i
rimlig omfattning. Bolagets ekonomiska ställning
ger inte upphov till annan bedömning än att
bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att
bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser
på kort och lång sikt.

Med hänvisning till ovanstående och vad som
i övrigt kommit till styrelsens kännedom är sty-
relsens bedömning att utdelningen är motiverad
med hänvisning till de krav som verksamhetens
art, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets och koncernens egna kapital samt bola-
gets och koncernverksamhetens konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Förslag till vinstdisposition

Sandviken den 7 februari 2006

Clas Åke Hedström
Ordförande

Bo Boström Georg Ehrnrooth Sigrun Hjelmquist

Göran Lindstedt Egil Myklebust Arne Mårtensson

Lars Nyberg Anders Nyrén Lars Pettersson
Verkställande direktör

Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att

till förfogande stående 
balanserade vinstmedel 1 007 653 476

samt årets vinst 3 731 471 153

Kronor 4 739 124 629

disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas 
13,50 kronor per aktie 3 202 975 373

i ny räkning överföres 1 536 149 256

Kronor 4 739 124 629

Koncernens och moderbolagets resultat- och
balansräkningar blir föremål för fastställelse på
den ordinarie årsstämman den 2 maj 2006.

Härmed försäkras att, såvitt vi känner till, är
årsredovisningen upprättad i överensstämmelse
med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag,
lämnade uppgifter stämmer med de faktiska för-
hållandena och ingenting av väsentlig betydelse är
utelämnat som skulle kunna påverka den bild av
bolaget som skapats av årsredovisningen.
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Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen som utgörs av
sidorna 7–82, koncernredovisningen och bok-
föringen samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning i Sandvik Aktiebolag; (publ)
för år 2005. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen och för att års-
redovisningslagen tillämpas vid upprättandet 
av årsredovisningen samt för att internationella
redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits
av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av koncernredovisningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen,
koncernredovisningen och förvaltningen på
grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god
revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat
och genomfört revisionen för att med hög men
inte absolut säkerhet försäkra oss om att års-
redovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision
innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och verk-
ställande direktörens tillämpning av dem samt
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som
styrelsen och verkställande direktören gjort när
de upprättat årsredovisningen och koncernredo-
visningen samt att utvärdera den samlade infor-

Sandviken den 6 mars 2006

KPMG Bohlins AB

Caj Nackstad 
Auktoriserad revisor

TILL ÅRSSTÄMMAN I  SANDVIK AKTIEBOLAG; (PUBL)

Organisationsnummer: 556000-3468

mationen i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Som underlag för vårt uttalande om
ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår
revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet
med god redovisningssed i Sverige. Koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med interna-
tionella redovisningsstandarder IFRS såsom de
antagits av EU och årsredovisningslagen och ger
en rättvisande bild av koncernens resultat och
ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget
och för koncernen, disponerar vinsten i moder-
bolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Styrelse 
och revisorer

STYRELSE, ORDINARIE

Clas Åke Hedström, f 1939. Ordförande sedan
2002, styrelseledamot sedan 1994. Utbildning
och arbetslivserfarenhet: civilingenjör. Verkstäl-
lande direktör och koncernchef i Sandvik AB
1994–2002, chef för affärsområde Sandvik Tooling
1980–1994 och olika positioner inom Sandvik
Coromant 1965–1980. Nuvarande styrelseupp-
drag: styrelseledamot i AB SKF. Aktieinnehav i
Sandvik (eget och närstående): 45 000, personal-
optioner: 0.

Lars Pettersson, f 1954. Styrelseledamot sedan
2002. Utbildning och arbetslivserfarenhet: civil-
ingenjör, teknisk fysik, filosofie doktor h.c. Verk-
ställande direktör och koncernchef i Sandvik AB
sedan 2002. Vice verkställande direktör och chef
för affärsområde Sandvik Specialty Steels 2000–
2002. Olika positioner inom produktion och
ledning i Sandvik 1978–1999. Nuvarande styrel-
seuppdrag: styrelseledamot i Teknikföretagen och
Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Aktie-
innehav i Sandvik (eget och närstående): 7 398,
personaloptioner: 41 000. 

Georg Ehrnrooth, f 1940. Styrelseledamot sedan
1997. Utbildning och arbetslivserfarenhet: diplom-
ingenjör, teknologie doktor h.c. Verkställande
direktör för Metra Oyj (nuvarande Wärtsilä Oyj
Abp) 1991–2000, verkställande direktör Lohja
Oyj Abp 1979–1991, olika positioner inom pro-
duktion och ledning i Wärtsilä Oyj Abp 1965–
1979. Nuvarande styrelseuppdrag: styrelseord-
förande i Assa Abloy Ab (publ), vice ordförande 
i Rautaruukki Oy, styrelseledamot i Sampo Oyj,
Oy Karl Fazer Ab och Nokia Oyj. Aktieinnehav 
i Sandvik (eget och närstående): 11 000. 

Arne Mårtensson, f 1951. Styrelseledamot sedan
1999. Utbildning och arbetslivserfarenhet: civil-
ekonom, ekonomie doktor h.c. Verkställande
direktör i Handelsbanken 1991-2001. Nuvarande
styrelseuppdrag: styrelseordförande i Svenska
Handelsbanken. Vice ordförande i Telefonaktie-

bolaget LM Ericsson. Styrelseledamot i Holmen
AB, AB Industrivärden, Skanska AB, V&S Vin &
Sprit AB, Svenska ICC, Handelshögskolans i
Stockholm Advisory Board (ordf), och Internatio-
nal Business Council of the World Economic
Forum. Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstå-
ende): 500. 

Lars Nyberg, f 1951. Styrelseledamot sedan 1999.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: civilekonom.
Ordförande och koncernchef i NCR Corporation
i USA 1995–2003 samt enbart ordförande 2003–
2005, olika ledande positioner i Philips Electro-
nics 1974–1995. Nuvarande styrelseuppdrag:
styrelseordförande i IBS AB och Micronics Laser
Systems AB, styrelseledamot i Snap-On Tools,
Autoliv Inc. och Datacard Inc. Aktieinnehav i
Sandvik (eget och närstående): 11 000. 

Anders Nyrén, f 1954. Styrelseledamot sedan
2002. Utbildning och arbetslivserfarenhet: civil-
ekonom. Verkställande direktör och koncernchef
i AB Industrivärden sedan 2001, vice verkställande
direktör och ekonomidirektör Skanska AB 1997–
2001, olika ledande befattningar i AB Wilhelm
Becker, STC Scandinavian Trading Co AB, STC
Venture AB, OM International AB, Securum AB
och Nordbanken 1979–1997. Nuvarande styrel-
seuppdrag: ordförande i Aktiemarknadsbolagens
Förening och Föreningen för god sed på värde-
pappersmarknaden, vice ordförande i Svenska
Handelsbanken, styrelseledamot i SCA, Skanska,
SSAB, SNS och Ernströmgruppen, Näringslivets
Börskommitté och Indutrade. Aktieinnehav i
Sandvik (eget och närstående): 500. 

Egil Myklebust, f 1942. Styrelseledamot sedan
2003. Utbildning och arbetslivserfarenhet: jur.
kand. Olika ledande positioner inom Norsk
Hydro 1971–2004, Consultant, The National
Insurance Administration 1968–1971. Nuvarande
styrelseuppdrag: styrelseordförande i SAS. Styrelse-
ledamot i University Board (University of Oslo)
och Vetco International Ltd. Aktieinnehav i 
Sandvik (eget och närstående): 1 000.
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Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier och
personaloptioner avser 1 januari 2006.

Sigrun Hjelmquist, f 1956. Styrelseledamot
sedan 2003. Utbildning och arbetslivserfarenhet:
civilingenjör, teknologie licenciat. Styrelseord-
förande & partner i Acconia Consulting Group
sedan 2005, partner BrainHeart Capital AB
2000–2005, VD Ericsson Components AB 1998–
2000, diverse befattningar inom Ericssonkoncer-
nen 1979–1998. Nuvarande styrelseuppdrag:
styrelseledamot i Svenska Handelsbanken AB,
IBS AB, EOn Sverige AB och RAE Systems Inc
(USA). Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstå-
ende): 1 000.

Bo Boström, f 1949. Styrelseledamot sedan
1989 (Arbetstagarrepresentant). Utbildning och
arbetslivserfarenhet: ordförande i Metallklubben,
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken.
Olika operatörsbefattningar inom Sandvik 
Materials Technology sedan 1968. Nuvarande
styrelseuppdrag: -. Aktieinnehav i Sandvik (eget
och närstående): 500. 

Göran Lindstedt, f 1942. Styrelseledamot sedan
1989 (Arbetstagarrepresentant). Utbildning och
arbetslivserfarenhet: ordförande i Sandvik-SIF
koncernklubb. Olika befattningar inom Sandvik
sedan 1965. Nuvarande styrelseuppdrag: -. Aktie-
innehav i Sandvik (eget och närstående): 1 892. 

SUPPLEANTER

Birgitta Karlsson, f 1952. Styrelseledamot sedan
1998 (Arbetstagarrepresentant). Utbildning och
arbetslivserfarenhet: civilingenjör. CF-lokalavdel-
ning vid Sandvik Västberga, Stockholm. Olika
positioner inom Sandvik från 1980. Nuvarande
styrelseuppdrag: -. Aktieinnehav i Sandvik (eget
och närstående): 884. 

Bo Westin, f 1950. Styrelseledamot sedan 1999
(Arbetstagarrepresentant). Utbildning och arbets-
livserfarenhet: ordförande i Metallklubben,
Sandvik Rotary Tools AB i Köping. Olika
operatörsbefattningar inom Sandvik Mining and
Construction sedan 1973. Volvo Köpingverken
1971–1972. Köpings Mekaniska verkstad
1968–1970. Nuvarande styrelseuppdrag:
styrelseledamot i Sandvik Rotary Tools. Aktie-
innehav i Sandvik (eget och närstående): 74. 

Percy Barnevik, hedersordförande, f 1941. 
Styrelseordförande i Sandvik AB 1983–2002.

REVISORER

Caj Nackstad, f 1945. Huvudansvarig, auktori-
serad revisor, KPMG. Andra revisionsuppdrag i
Bilia, Billerud, Castellum, Hagströmer&Qviberg,
Nordea, Scania, Skanska och Öresund. Nuvarande
styrelseuppdrag: -. Aktieinnehav i Sandvik (eget
och närstående): 0.

STYRELSENS SEKRETERARE

Bo Severin, f 1955. Sekreterare i Sandviks styrelse
sedan 2000. Utbildning och arbetslivserfarenhet:
jur.kand. Chefsjurist i Sandvik AB. Nuvarande
styrelseuppdrag: -. Aktieinnehav i Sandvik (eget
och närstående): 754; personaloptioner: 12 300.
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Koncernledning
och koncernstaber

Lars Pettersson, f 1954. Verkställande direktör
och koncernchef i Sandvik AB sedan 2002.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: civilingenjör,
teknisk fysik, filosofie doktor h.c. Vice verkstäl-
lande direktör och chef för affärsområde Sandvik
Specialty Steels 2000–2002. Olika positioner inom
produktion och ledning i Sandvik 1978–1999.
Nuvarande styrelseuppdrag: styrelseledamot i
Teknikföretagen och Kungliga Tekniska högsko-
lan i Stockholm. Aktieinnehav i Sandvik (eget och
närstående): 7 398; personaloptioner: 41 000. 

Peter Larson, f 1949. Vice verkställande direktör
och CIO, Sandvik AB sedan 2004. Utbildning
och arbetslivserfarenhet: civilekonom. Vice 
verkställande direktör och CFO, Sandvik AB
2000–2004, vice verkställande direktör Kanthal
1992–2000, administrativ chef, Uddeholm 
Tooling 1989–1992, controllerbefattningar inom
Härnösands Grafit AB, Kantahl AB och Asea/
ABB mellan 1974–1989. Nuvarande styrelse-
uppdrag: -. Aktieinnehav i Sandvik (eget och
närstående): 3 265; personaloptioner: 20 500.

Per Nordberg, f 1956. Vice verkställande direktör
och CFO, Sandvik AB sedan 2004. Utbildning och
arbetslivserfarenhet: civilekonom. CFO, OMX
2002–2004, Group Treasurer, AstraZeneca Plc
1999–2002, Group Treasurer, Astra 1995–1999,
olika ledande ekonombefattningar inom Atlas
Copco 1981-1994. Nuvarande styrelseuppdrag: -.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0;
personaloptioner: 0.

Carina Malmgren Heander, f 1959. Personal-
direktör, Sandvik AB sedan 2003. Utbildning och
arbetslivserfarenhet: civilekonom. Personaldirektör,
ABB AB 1998–2003, projektchef i Adtranz Signal
(nuvarande Bombardier) 1989–1998. Nuvarande
styrelseuppdrag: styrelseledamot i Seco Tools AB,
Cardo AB, Lund Education AB och Myndigheten
för Skolutveckling. Aktieinnehav i Sandvik (eget
och närstående): 250; personaloptioner: 5 000. 

Anders Thelin, f 1950. Chef för affärsområde
Sandvik Tooling sedan 2000. Utbildning och
arbetslivserfarenhet: civilingenjör. Olika ledande
befattningar inom Sandvik Coromant 1976–2000.
Nuvarande styrelseuppdrag: -. Aktieinnehav i
Sandvik (eget och närstående): 2 071; personal-
optioner: 32 500. 

Lars Josefsson, f 1953. Chef för affärsområde
Sandvik Mining and Construction sedan 2003.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: civilingenjör,
teknisk fysik. Verkställande direktör, ABB STAL/
ALSTOM Sweden AB 1998-2003. Nuvarande
styrelseuppdrag: -. Aktieinnehav i Sandvik (eget
och närstående): 1 100; personaloptioner: 5 000. 

Peter Gossas, f 1949. Chef för affärsområde
Sandvik Materials Technology sedan 2001. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: civilingenjör.
Avesta Polarit 1986–2001, SSAB 1974–1986.
Nuvarande styrelseuppdrag: -. Aktieinnehav i
Sandvik (eget och närstående): 0; personaloptioner:
20 500.

KONCERNSTABER

Affärsutveckling och IT Peter Larson
Ekonomi Anders Edwardsson
Finans Gunnar Båtelsson
Group Assurance Heléne Gunnarson
Immateriella rättigheter Lennart Tåquist
Information Anders Wallin 
Investor relations Jan Lissåker
Juridik Bo Severin
Personal Carina Malmgren Heander
Personal Sverige Olle Bengtsson
Skatter och Finansiella Projekt Thomas B. Hjelm

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier och personaloptioner avser 1 januari 2006.
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ÅRSSTÄMMA

Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) hålls tis-
dagen den 2 maj 2006 kl. 17.00 på Jernvallen,
Sandviken.

Aktieägare, som vill delta i årsstämman, skall
anmäla detta till bolaget under adress Sandvik AB,
Koncernstab Juridik, 811 81 Sandviken, per tele-
fax 026-26 10 86, per telefon 026-26 09 40
vardagar kl. 09.00–12.00 och 13.00–16.00 eller via
Internet på koncernens hemsida (www.sandvik.se).
Anmälan skall vara Sandvik AB tillhanda senast
den 25 april 2006 kl. 15.00. För att få rätt att
delta måste aktieägare också den 25 april 2006
vara införd i den av VPC AB förda aktieboken.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier måste den 25 april 2006 hos VPC tillfälligt
ha inregistrerat aktierna i eget namn för att äga
rätt att delta i stämman. Observera att förfaran-
det också gäller aktieägare som utnyttjar banks
aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

Vid anmälan skall namn, person- eller organi-
sationsnummer, adress och telefonnummer samt
eventuella biträden uppges. Sker deltagande med
stöd av fullmakt, bör denna insändas före års-
stämman.

UTBETALNING AV UTDELNING

Styrelsen och verkställande direktören föreslår
årsstämman att utdelning för år 2005 lämnas
med 13,50 kronor per aktie. 

Som avstämningsdag för rätt till utdelning
föreslås den 5 maj 2006. Om förslaget antas av
årsstämman beräknas utdelningen kunna sändas
ut den 10 maj 2006. Utdelningen skickas till dem
som på avstämningsdagen är införda i aktieboken
eller i särskild förteckning över panthavare med
flera. För att underlätta utdelningsredovisningen
bör aktieägare som ändrat adress meddela detta
till sin bank i god tid före avstämningsdagen.

Årsstämma,
utbetalning av utdelning

SANDVIKS ÅRSREDOVISNING

Sandviks Årsredovisning för 2005 omfattar den
formella finansiella redovisningen, det vill säga
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräk-
ning, noter etc, och trycks separat i en mindre
upplaga för aktieägare som beställt denna. Den
allmänna informationen, som tidigare ingått i års-
redovisningen, trycks nu separat som Sandviks
Värld och distribueras till alla aktieägare. 

Den formella Årsredovisningen är tillgänglig
på koncernens hemsida (www.sandvik.se) och
kan beställas i tryckt form.

FINANSIELL INFORMATION 2006/2007

Årsredovisning 2005 april 2006
Sandviks Värld 2005/2006 april 2006
Rapport 1:a kvartalet 2 maj 2006
Årsstämma 2 maj 2006
Halvårsrapport 20 juli 2006
Rapport 3:e kvartalet 27 oktober 2006
Bokslutskommuniké 2006 1 februari 2007
Årsredovisning 2006 april 2007
Sandviks Värld 2006/2007 april 2007
Rapport 1:a kvartalet 26 april 2007
Årsstämma 26 april 2007

Finansiell information kan beställas från
Sandvik AB
Koncernstab Information 
811 81 Sandviken
Telefon 026-26 10 47 
www.sandvik.com



88 ·  NYCKELTAL 

Nyckeltal
(2005 och 2004 enligt IFRS. Dessförinnan enligt tidigare redovisningsprinciper.)

DATA PER AKTIE, SEK 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Resultat1) 24,70 19,25 11,20 13,70 14,40 14,30 14,00 8,10 10,15 11,20

Resultat efter utspädning2) 24,55 18,85 11,00 13,50 14,30 14,10 13,90 8,10

Eget kapital 99,00 91,40 85,80 92,80 95,50 89,00 77,70 72,00 67,30 72,00

Utdelning (2005 enligt förslag) 13,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,00 7,00 7,00 6,50

Direktavkastning3), % 3,6 4,1 4,2 5,2 4,2 4,0 3,0 5,0 3,1 3,5

Utdelningsandel4), % 55 57 94 73 66 63 57 86 69 58

Börskurser Sandvik-aktien, årshögsta 397 280 248 262 244 309 282 252 272 186

årslägsta 268 230 174 188 176 180 137 134 182 111

vid årets slut 370 268 248 195 225 227 268 141 226 184

Antal aktier vid årets slut (miljoner) 237,3 247,0 250,0 250,0 251,0 258,7 258,7 258,7 258,7 278,5

Genomsnitt antal aktier (miljoner) 243,4 251,3 250,0 250,5 255,5 258,7 258,7 258,7 268,6 278,5

P/E-tal 5) 15,0 13,9 22,1 14,2 15,6 15,9 19,1 17,4 22,3 16,4

Börskurs i % av eget kapital 6) 374 293 288 209 235 255 344 196 336 262

UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE 

FAKTURERING RÖRELSERESULTAT

2005 2004 2003 2005 2004 2003

MSEK MSEK MSEK MSEK % MSEK % MSEK %

Sandvik Tooling 20 847 19 227 18 090 4 420 21 3 864 20 2 286 13

Sandvik Mining and Construction 20 560 16 617 14 299 2 654 13 1 829 11 1 444 10

Sandvik Materials Technology 17 003 14 423 12 467 1 729 10 1 354 9 750 6

Seco Tools 4 919 4 312 3 902 1 100 22 840 19 677 17

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Fakturerad försäljning, MSEK 63 370 54 610 48 810 48 700 48 900 43 750 39 300 42 400 34 119 28 265

Förändring, % +16 +12 0 0 +12 +11 -7 +24 +21 -5

varav organisk, % +14 +15 +5 -7 +3 +12 -8 +1 +4 0

varav struktur, % -1 -1 +2 +10 +1 -4 -1 +22 +10 +2

varav valuta, % +3 -2 -7 -3 +8 +3 +2 +1 +6 -7

Rörelseresultat, MSEK 9 532 7 578 4 967 5 771 6 103 6 327 4 425 4 595 4 370 4 106

% av fakturering 15 14 10 12 12 14 11 11 13 15

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK 8 819 6 877 4 187 5 063 5 606 5 804 5 465 3 935 4 205 4 453

% av fakturering 14 13 9 10 11 13 14 9 12 16

Årets koncernresultat, MSEK 6 392 5 111 2 788 3 436 3 688 3 712 3 620 2 095 2 725 3 114

Eget kapital, MSEK 24 507 1) 23 551 1) 21 440 23 205 23 972 23 019 20 109 18 621 17 414 20 035

Soliditet, % 41 46 46 48 50 55 52 47 47 64

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 -0,1

Kapitalomsättningshastighet, % 112 108 98 97 102 104 95 104 96 86

Likvida medel, MSEK 1 559 1 720 1 972 2 175 2 258 2 097 2 369 1 800 2 494 5 557

Avkastning på eget kapital, % 27,4 21,7 12,8 14,9 15,5 17,3 12,4 2) 11,9 14,3 16,2

Avkastning på sysselsatt kapital, % 23,7 20,5 13,4 15,4 17,4 20,3 15,1 2) 16,3 17,7 20,2

Investeringar i anläggningar, MSEK 3 665 2 967 3 153 2 357 2 627 2 087 1 875 2 811 2 353 2 486

Investeringar totalt, MSEK 3 950 3 278 3 260 5 066 4 083 2 670 2 233 3 202 6 644 4 414

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 7 266 5 322 6 421 7 190 5 093 4 476 3 394 3 919 4 984 3) 3 866 3)

Kassaflöde, MSEK -380 -207 -104 48 73 -334 577 -791 -2 035 3) -1 682 3)

Antal anställda 31/12 39 613 38 421 36 930 37 388 34 848 34 742 33 870 37 520 38 406 30 362
1) Totalt eget kapital inklusive minoritetens andel. 2) Exklusive jämförelsestörande poster. 3) Enligt tidigare definition.

Noter:
1) Årets resultat per aktie.
2) Årets resultat per aktie efter utspädning.
3) Utdelning dividerad med börskursen vid årets slut.
4) Utdelning dividerad med resultat per aktie.

5) Börskursen vid årets slut i relation till resultat per aktie.
6) Börskursen vid årets slut i procent av eget kapital per aktie.

Kompletterande def initioner, se sidan 56.
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