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* Procentuell förändring jämfört med samma period föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.
1) Beräknad på aktieägarnas andel av periodens resultat. Inga utspädningseffekter.
2) Rullande 12 månader. 

– Marknadsläget fortsatte att förbättras sekventiellt. 
Justerat för säsongseffekter ökade både orderingång och 
fakturering. Efterfrågan från energisektorn var hög och 
förbättringen fortsatte inom främst fordons-, gruv- och 
processindustri. Orderingången översteg faktureringen 
vilket innebar att orderboken stärktes ytterligare. Order-
ingång och fakturering ökade med 23 % respektive 21 % i 
fast valuta jämfört med föregående år.  Av orderingången 
på nära 22 miljarder utgjordes cirka 700 MSEK av större 
projektorder till kärnkraftsindustrin. Rörelseresultatet 
uppgick till 2,5 miljarder eller 13 % av faktureringen, säger 
Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson. 

– Den säsongsmässiga försvagningen, som påverkar för-
säljning och resultat negativt, motverkades av en fortsatt 
förbättring av efterfrågeläget på flertalet marknader. Resul-
tatet påverkades dock negativt av förstärkningen av den 
svenska kronan, främst jämfört med euro och amerikan-
ska dollar. Dessutom belastades resultatet med en perio-
diserad avsättning för rörlig ersättning samt vissa kostna-
der av engångskaraktär. Kapitaleffektiviteten förbättrades 
ytterligare och rörelsekapitalet närmade sig målnivån på 
25% av faktureringen. Tillsammans med en låg investerings-
nivå bidrog detta till ett fortsatt starkt kassa flöde.

FINANSIELL ÖVERSIKT
  Kv 3 Kv 3 Förändr.  Kv 1-3  Kv 1-3   Förändr.
MSEK  2010 2009 %  2010  2009   %
Orderingång * 21 523 17 241 +23 * 66 972  51 498   +32 *
Fakturering * 20 241 16 578 +21 * 59 378  53 725   +12 *
Bruttovinst 7 296 4 105 +78  21 481  12 229   +76
  % av fakturering 36,0 24,8   36,2  22,8 
Rörelseresultat 2 532 51   7 900  -1 820 
  % av fakturering 12,5 0,3   13,3  -3,4 
Resultat efter finansiella poster 2 120 -523   6 658  -3 395 
  % av fakturering 10,5 -3,2   11,2  -6,3 
Periodens resultat 1 560 -180   4 757  -2 494 
  % av fakturering 7,7 -1,1   8,0  -4,6 
  varav aktieägarnas andel 1 575 -181   4 540  -2 522
Resultat per aktie, SEK 1) 1,33 -0,15   3,83  -2,13
      
Avkastning på sysselsatt kapital 2) 12,9 1,3   12,9  1,3 
Kassaflöde från den  +3 978 +3 521 +13  +8 891  +7 909   +12
löpande verksamheten 
Antal anställda  46 224 44 960 +3  46 224  44 960   +3

VD:s kommentar:
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Marknad och försäljning

Det globala marknadsläget förbättrades under 
tredje kvartalet. Orderingång och fakturering 
ökade med 23 % respektive 21 % i fast valuta 
jämfört med föregående år men var i stort sett i 
nivå med föregående kvartal. Justerat för en nor-
mal säsongsmässig försvagning, främst i Europa 
och USA, var den sekventiella utvecklingen för 
orderingång och fakturering positiv på flertalet 
marknader. 

En fortsatt ökning av den globala industripro-
duktionen innebar att efterfrågan på Sandviks 
produkter ökade påtagligt på samtliga marknader 
jämfört med tredje kvartalet föregående år. Efter-
frågan var särskilt stark för högförädlade pro-
dukter för industriproduktion och eftermarknad 
medan förbättringen för investeringsrelaterade 
produkter sker med viss förskjutning. 

Aktiviteten var hög inom energisegmentet och 
efterfrågan ökade från bland annat fordons-, 
gruv- och verkstadsindustrin. Orderingångs-
ökningen inom gruvindustrin var mest markant 
för eftermarknadssegmentet men fortsatt höga 
metallpriser medförde att investeringsviljan i 
nya utrustningar också successivt ökade. Efter-
frågan från anläggningsindustrin ökade i Asien 
och Sydamerika men var fortsatt svag i Europa 
och mattades något i USA jämfört med föregå-
ende kvartal. Orderingången från flygindustrin 
var fortsatt stabil.  

Efterfrågan var fortsatt stark i Asien och 
ökningstakten var hög på flertalet marknader, 
främst i Europa och USA. I Sydamerika och 
Afrika minskade orderingången något på grund 

av färre projektorder än före gående år men 
exklusive större projektorder var ökningstakten 
cirka 25 %. 

Produktmixen utvecklades fördelaktigt i kvar-
talet främst genom att andelen skärande verktyg 
var förhållandevis hög liksom eftermarknads-
delen inom Sandvik Mining and Construction. 

Sandviks starka ställning som leverantör till 
internationell kärnkraftsindustri befästes i kvar-
talet och ytterligare tre order på ånggenerator-
rör till Kina erhölls, till ett totalt värde av nära 
700 MSEK för leverans från 2012.

Orderingången uppgick till 21 523 MSEK 
(17 241) vilket var en ökning med 25 % totalt 
och med 23 % i fast valuta för jämförbara enhe-
ter. Av orderingången utgjordes nära 700 MSEK 
av större projektorder. Ökningen i fast valuta 
för jämförbara enheter var 39 % för Sandvik 
Tooling och 8 % för Sandvik Mining and Con-
struction. För Sandvik Materials Technology var 
ökningen 35 %, inklusive en positiv effekt på 
cirka 8 procentenheter relaterad till förändrade 
metallpriser. 

Faktureringen i tredje kvartalet uppgick till 
20 241 MSEK (16 578), en ökning med 22 % 
totalt och med 21 % i fast valuta för jämförbara 
enheter jämfört med tredje kvartalet föregående 
år. För Sandvik Tooling ökade faktureringen 
i fast valuta och för jämförbara enheter med 
39 %, för Sandvik Mining and Construction med 
8 % och för Sandvik Materials Technology med 
25 %, inklusive en positiv effekt på cirka 8 pro-
centenheter relaterad till förändrade metallpriser.
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Kv 3 Orderingång Fakturering
Pris/volym, % +23 +21
Struktur, % 0 0
Valuta, % +1 +1
Totalt, % +25 +22

Tabellen är multiplikativ, det vill säga de ingående effek-
terna ska multipliceras för att nå total effekten.
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Resultat och avkastning
Resultat och avkastning för tredje kvartalet för-
bättrades påtagligt jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år men var lägre än föregå-
ende kvartal till följd av normal säsongsmässig 
försvagning i kombination med negativa valuta-
effekter och vissa kostnader av engångskaraktär. 
Rörelseresultatet uppgick till 2 532 MSEK (51) 
och rörelsemarginalen uppgick till 12,5 % av 
faktureringen (0,3). Avkastningen på sysselsatt 
kapital uppgick till 12,9 % för den senaste tolv-
månadersperioden. Förbättringen förklaras av 
högre volymer, ökat kapacitetsutnyttjande, en 
lägre kostnadsnivå och en gynnsam produktmix. 
Engångskostnader och en periodiserad avsätt-
ning för rörlig ersättning påverkade resultatet 
med cirka -200 MSEK. Förändrade valutakurser 
påverkade resultatet med -280 MSEK jämfört 
med tredje kvartalet 2009.    

Resultatförbättringen jämfört med föregående år 
genererades främst av ökade försäljnings- och pro-
duktionsvolymer tillsammans med genomförda 
effektiviseringsåtgärder och en produktmix med 
högre genomsnittlig lönsamhet. Genomförda för-
bättringsåtgärder ökar gradvis effektiviteten inom 
samtliga affärsområden och därmed den under-
liggande lönsamheten. Jämfört med föregående 
kvartal minskade resultatet till följd av säsongs-
mässigt lägre fakturerings- och produktionsvoly-
mer i kombination med negativa valutaeffekter 
till följd av förstärkningen av den svenska kronan. 
Resultatet påverkades också negativt med cirka 
100 MSEK av en periodiserad avsättning för rör-
liga löner och vinstdelningssystem samt med cirka 
100 MSEK av engångskostnader för bland annat 
stängningen av produktionsenheten i Crystal 

Lake, USA. Förändrade metallpriser hade en mar-
ginell påverkan på resultatet.

Finansnettot uppgick till -412 MSEK (-574) 
och resultatet efter finansnetto uppgick till 
2 120 MSEK (-523), 10,5 % av faktureringen. 
Skatten uppgick till -560 MSEK (343) och 
periodens nettoresultat uppgick till 1 560 MSEK 
(-180), eller 7,7 % av faktureringen. Resultatet 
per aktie uppgick till 1,33 SEK (-0,15) i kvartalet.

Kapitaleffektiviteten förbättrades ytterligare 
under kvartalet och rörelsekapitalet uppgick 
till 27 % (40) av faktureringen. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten uppgick till 
+3 978 MSEK (+3 521). Investeringarna uppgick 
till 1 131 MSEK (1 320), varav företagsförvärv 
258 MSEK (491). Kassaflödet efter investeringar 
var +2 886 MSEK (+2 283) i kvartalet. 

Avkastningen på sysselsatt kapital för de 
senaste 12 månaderna uppgick till 12,9 % (1,3) 
och avkastningen på eget kapital till 15,2 % (-4,0).

08 09 10

Kvartal
Rullande 12 mån

KASSAFLÖDE
från den löpande verksamheten

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

15 000

12 000

9 000

6 000

3 000

0

MSEK
Kvartal

MSEK
Rullande

08 09 10

Kvartal
Rörelsemarginal, %

RÖRELSERESULTAT OCH AVKASTNING

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

-1 000

-2 000

-3 000

30

24

18

12

6

0

-6

-12

-18

MSEK
Kvartal Procent

Avkastning på sysselsatt kapital (rullande 12 mån)

08 09 10

Kvartal
Rullande 12 mån

RESULTAT PER AKTIE
SEK SEK

8

6

4

2

0

-2

8

6

4

2

0

-2



  · 4

TREDJE KVARTALET 2010
Sandvik Kv3

Sandvik 
   Tooling

Efterfrågeutvecklingen för Sandvik Tooling 
var fortsatt positiv under tredje kvartalet, både 
jämfört med föregående år och föregående kvar-
tal. Orderingång och fakturering förbättrades 
påtagligt på samtliga marknader jämfört med 
föregående år och var trots en säsongsmässig för-
svagning i stort sett i nivå med föregående kvar-
tal. Orderingång och fakturering ökade i tredje 
kvartalet med 39 % i fast valuta för jämförbara 
enheter. Rörelseresultatet uppgick till 961 MSEK  
(-247), 16,1 % av faktureringen. Förändrade 
valutakurser, kostnader av engångskaraktär 
samt en periodiserad avsättning för rörlig ersätt-
ning påverkade resultatet negativt med cirka 
230 MSEK.

Marknadsläget fortsatte förbättras 
på samtliga marknader. En ökad 
global aktivitet på många områden 
medförde en ökad industriproduk-
tion och därmed högre efterfrå-
gan. I Europa, Nordamerika och 
Asien ökade såväl orderingång 
som fakturering med över 40 %. 
Efterfrågan från energisektorn var 
fortsatt stark medan utvecklingen 
var stabil inom fordons-, flyg-  och 
allmän verkstadsindustri.  Utvecklingen var star-
kare för produkter i hårdmetall och superhårda 
material än för snabbstålsprodukter. 

Orderingångsvolymen låg i kvartalet cirka 

15 % lägre än 2008. En långsiktig satsning på 
strategiska områden har ökat Sandvik Toolings 
konkurrenskraft och marknadsandelarna ökade 
på flertalet marknader. Prisutvecklingen var fort-
satt positiv.

Rörelsekapitalet utvecklades fortsatt positivt 
och minskade till 26 % (42) av faktureringen. I 
kombination med en låg investeringsnivå bidrog   
detta till ett fortsatt starkt kassaflöde. 

Rörelseresultatet förbättrades mot 2009 och 
uppgick till 961 MSEK (-247). Det tredje kvar-
talet är säsongsmässigt svagare än övriga kvartal 
vad gäller såväl orderingång och fakturering 
som lönsamhet vilket är orsaken till att resultatet 

var lägre än föregående kvar-
tal. Rensat för säsongs- och 
valutaeffekter utvecklades den 
underliggande lönsamheten 
positivt. Resultatet påverkades 
negativt med cirka 130 MSEK 
av ändrade valutakurser och 
med cirka 100 MSEK av en 
periodiserad avsättning för 
rörlig lön och vinstdelning samt 
kostnader av engångskaraktär, 
bland annat den beslutade 
stängningen av produktions-

enheten i Crystal Lake, USA. Rörelsemarginalen 
uppgick till 16,1 % (-5,6). Avkastningen på sys-
selsatt kapital för de senaste 12 månaderna upp-
gick till 13,6 % (1,6).

Kv 3 Orderingång Fakturering
Pris/volym, % +39 +39
Struktur, % -1 -1
Valuta, % -2 -2
Totalt, % +36 +36

 Ökad efterfrågan

 Positiv underliggande resultat-
utveckling

 Starkt kassaflöde

 Negativa valutaeffekter
Tabellen är multiplikativ, det vill säga de ingående effek-
terna ska multipliceras för att nå total effekten.

  Kv 3  Kv 3 Förändr.  Kv 1-3  Kv 1-3 Förändr.
MSEK 2010  2009 %  2010  2009  %
Orderingång   5 998  4 408 +39 * 18 192  13 906  +35 *
Fakturering  5 966  4 384 +39 * 17 639  14 119  +29 *
Rörelseresultat 961  -247   3 077  -443  
 % 16,1  -5,6   17,4  -3,1  
Avkastning på sysselsatt kapital 13,6  1,6   13,6  1,6  
Antal anställda 15 296  15 521 -1  15 296  15 521  -1
* I fast valuta för jämförbara enheter. 
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Efterfrågan från den globala gruvindustrin fort-
satte att förbättras under tredje kvartalet, både 
mot föregående år och föregående kvartal. Mest 
påtaglig var förbättringen inom eftermarknads-
segmentet medan ökningen för maskiner och 
utrustningar sker i en något lägre takt. Aktivi-
teten inom anläggningsindustrin var lägre än 
inom gruvindustrin. Efterfrågan på större mate-
rialhanteringsprojekt var fortsatt låg i kvartalet. 
Orderingång och fakturering ökade med 8 % i 
fast valuta. Exklusive större projektorder ökade 
orderingången med 28 %.

Aktiviteten inom gruvindustrin, 
främst inom underjordsgruvor, 
utvecklades fortsatt positivt under 
kvartalet i linje med trenden från 
tidigare kvartal. Efterfrågeökningen 
var mer påtaglig från gruvindu-
strin än från anläggningsindustrin 
och trenden var mer markant 
för eftermarknadssegmentet än 
för utrustningssegmentet. Högre 
metallpriser medförde dock att 
investeringsviljan i nya utrustningar 
successivt ökade. Större projektor-
der utgjorde en relativt låg andel av 
både orderingång och fakturering men leveran-
ser av beställda projekt kommer att öka under 
kommande kvartal. Av faktureringen utgjorde 
eftermarknadsdelen 57 % medan utrustningar 
och projekt utgjorde 36 % respektive 7 %. Fak-

tureringsvolymen var i kvartalet cirka 15 % lägre 
än toppåret 2008 men eftermarknadsvolymen är 
tillbaka på samma nivå medan utrustnings- och 
projektvolymen fortfarande är lägre. Efterfråge-
ökningen var hög på samtliga marknader men 
starkast i Europa och Nordamerika, som tillsam-
mans motsvarar cirka 30% av affärsområdets 
försäljning.

Antalet anställda ökade något till följd av såväl 
expansion av säljorganisationen i Asien och östra 
Europa som ett ökat behov av produktions- och 

servicepersonal i syfte att säkerstäl-
la en god leverans- och servicenivå. 
Kapitaleffektiviteten utvecklades 
fortsatt positivt och rörelsekapita-
let nådde för första gången 25 % 
av faktureringen. I kombination 
med en låg investeringsnivå bidrog 
detta till att kassaflödet var fortsatt 
starkt. 

Rörelseresultatet i tredje kvarta-
let uppgick till 1 257 MSEK (332) 
eller 14,5 % (4,3) av faktureringen. 
Resultatet påverkades positivt av 
ökade fakturerings- och produk-
tionsvolymer, ökad intern effekti-
vitet och en gynnsam produktmix. 

Förändrade valutakurser påverkade resultatet 
negativt med cirka 100 MSEK. Avkastningen på 
sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna 
uppgick till 19,2 % (5,1).

Sandvik 
   Mining and Construction 

Kv 3 Orderingång Fakturering
Pris/volym, % +8 +8
Struktur, % 0 0
Valuta, % +4 +3
Totalt, % +13 +12

 Stark eftermarknadsutveckling 

 Fortsatt resultatförbättring

 Negativa valutaeffekter i EBIT

 Förbättrad kapitaleffektivitet

 Starkt kassaflöde

Tabellen är multiplikativ, det vill säga de ingående effek-
terna ska multipliceras för att nå total effekten.

  Kv 3  Kv 3 Förändr.  Kv 1-3  Kv 1-3 Förändr.
MSEK 2010  2009 %  2010  2009  %
Orderingång   9 163  8 134 +8 * 28 698  21 885  +30 *
Fakturering  8 676  7 762 +8 * 24 639  24 580  -1 *
Rörelseresultat 1 257  332    3 162  54  
 % 14,5  4,3   12,8  0,2  
Avkastning på sysselsatt kapital 19,2  5,1   19,2  5,1  
Antal anställda 15 116  14 661 +3  15 116  14 661  +3
* I fast valuta för jämförbara enheter. 
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Sandvik 
 Materials Technology 

Efterfrågan utvecklades positivt för Sandvik 
Materials Technology under kvartalet. Orderin-
gången ökade med 35 % och faktureringen med 
25 % i fast valuta. Orderingången för produkter 
till energisektorn och gruvindustrin var fortsatt 
stark. Under kvartalet erhölls tre större projekt-
order inom ramen för tidigare tecknade avtal till 
kinesisk kärnkraftsindustri till ett totalt värde av 
nära 700 MSEK.

Marknadsläget förbättrades 
gradvis under kvartalet, främst 
i Nordamerika, Europa och 
Asien. Marknaden för avan-
cerade produkter till kärn-
kraftsindustrin var mycket 
stark och ytterligare tre order 
registrerades för leveranser av 
ånggeneratorrör till kinesiska 
kärnkraftverk till ett värde av 
nära 700 MSEK. Efterfrågan 
var fortsatt god för produkter 
till exempelvis olje- och gasindustrin samt elek-
tronik- och konsumentvaruindustrin. Flertalet 
kundsegment utvecklades positivt i linje med 
de senaste kvartalen men för större projekt till 
processindustrin var utvecklingen flack. En med-
veten koncentration till högförädlade produkter 
medförde att orderingången på lågförädlade 
produkter bibehölls på en låg nivå. Förändrade 
metallpriser påverkade orderingång och fakture-
ring positivt med 8 procentenheter.

Ytterligare åtgärder för att stärka affärsområ-
dets strategiska position vidtogs under kvartalet. 
Bland annat etablerades ett strategiskt samarbete 
med Carpenter Technology Corporation avse-
ende utveckling och produktion av produkter 
baserade på pulverteknologi. Vidare beslutades 
att avveckla produktion och försäljning av bime-
tallprodukter inom produktområde Wire and 
Heating Technology. 

Antalet anställda ökade i syfte att förstärka sälj-
organisationen i Asien samt 
att säkerställa genomförande 
av pågående expansionspro-
jekt inom kärnkraftsområdet. 

Under sommaren genom-
fördes planerade underhålls-
åtgärder vilket begränsade 
utleveranserna. Vissa kom-
pliaktioner i samband med 
återstarten medförde något 
längre leveranstider samt att 
rörelsemarginalen påverkades 

negativt. Rörelsekapitalet uppgick till 33 % (38) 
av faktureringen. Rörelseresultatet var 203 MSEK 
(-2) eller 4,9 % (-0,1) av faktureringen. Engångs-
kostnader och en periodiserad avsättning för 
rörlig lön och vinstdelning påverkade rörelsemar-
ginalen negativt med cirka en procentenhet. För-
ändrade metallpriser och valutakurser hade ingen 
materiell påverkan på resultatet. Avkastningen 
på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna 
uppgick till 8,5 % (-6,9). 

Kv 3 Orderingång Fakturering
Pris/volym, % +35 +25
Struktur, % 0 0
Valuta, % +1 +1
Totalt, % +37 +26

 Ökad efterfrågan

 Stora projektorder till Kina

 Säsongsmässig nedgång

 Konsolidering av produkt-
portföljen

Tabellen är multiplikativ, det vill säga de ingående effek-
terna ska multipliceras för att nå total effekten.

  Kv 3  Kv 3 Förändr.  Kv 1-3  Kv 1-3 Förändr.
MSEK 2010  2009 %  2010  2009  %
Orderingång   4 896  3 578 +35 * 15 689  12 036  +33 *
Fakturering  4 170  3 299 +25 * 12 808  11 352  +15 *
Rörelseresultat 203  -2   1 214  -1 273 
 % 4,9  -0,1   9,5  -11,2 
Avkastning på sysselsatt kapital 8,5  -6,9   8,5  -6,9 
Antal anställda 8 915  8 397 +6  8 915  8 397  +6
* I fast valuta för jämförbara enheter. 
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Viktiga händelser
• Sandvik Tooling beslutade under kvartalet att  

avveckla produktionsenheten i Crystal Lake, 
USA. Vid enheten sker tillverkning främst av 
borrar i snabbstål. Avvecklingen berör omkring 
150 anställda och beräknas vara genomförd 
till slutet av 2010. Kostnaden för avvecklingen 
beräknas till närmare 50 MSEK vilket motsva-
rar den beräknade årliga besparingen. 

• I september erhöll Sandvik Materials Techno-
logy tre order på ånggeneratorrör till Kina till 
ett totalt värde av nära 700 MSEK. Leveranser 
beräknas ske med start 2012. 

• I syfte att stärka marknadspositionen, förbättra 
kostnadseffektiviteten samt specialisera pro-
duktprogrammet inom produktområde Wire 
and Heating Technology (tidigare produktom-
rådena Wire respektive Kanthal) fattades under 
kvartalet beslut att lägga ner bimetallverksam-
heten. I och med detta har produktområdet 
genom en rad strukturåtgärder fasat ut affärer 
till ett försäljningsvärde av cirka 250 MSEK, 
bland annat genom stängning av två element-
verkstäder i Europa samt utfasning av delar av 
fjäder- och svetstrådssortimentet. 

• I oktober offentliggjordes att Sandvik Materials 
Technology och Carpenter Technology Corpora-
tion avser att etablera ett strategiskt samarbete 

för att ytterligare stärka positionen inom områ-
det pulverteknologi och avancerade material. 
Samarbetet innebär att Sandvik AB förvärvar 
40 procent av aktierna i Carpenter Powder Pro-
ducts AB samt att Carpenter Technology förvär-
var 40 procent av aktierna i Sandvik Powdermet 
AB. Carpenter Powder Products AB tillverkar 
höglegerat pulver och är sedan tidigare leveran-
tör till Sandvik Powdermet AB. Samarbetet, som 
även kommer att göra strategiska forsknings-
samarbeten möjliga, gör sammantaget Sandvik 
och Carpenter Technology till en ledande aktör 
inom pulverteknologiområdet.

• Göran Westberg utsågs till personaldirektör och 
medlem av koncernledningen i Sandvik AB från 
och med 1 oktober. Göran är också personal-
direktör inom Sandvik Materials Technology och 
har en bakgrund inom Outokumpu, Uddeholm, 
Ericsson, Spencer Stuart och Korn Ferry. Peter 
Larson, som har haft ansvaret för Sandviks cen-
trala personalfunktion, kvarstår som vice VD 
och medlem av koncernledningen med ansvar 
för IT och koncerngemensamma inköpsfrågor. 
Bo Severin, Sandviks chefsjurist, ingår också i 
koncernledningen från och med den 1 oktober 
2010. Ola Salmén, Sandviks ekonomidirektör, 
utsågs till vice VD för Sandvik AB från och med 
den 28 oktober 2010.

Kvartal 1-3 2010
Orderingången för perioden januari-september 
2010 påverkades positivt av den globala konjunk-
turförbättringen och uppgick till 66 972 MSEK 
(51 498), vilket var en ökning med 30 % totalt 
och 32 % i fast valuta för jämförbara enheter. 
Faktureringen var 59 378 MSEK (53 725), en 
ökning med 11 % totalt och 12 % i fast valuta 
för jämförbara enheter.

Rörelseresultat för perioden januari-september 
förbättrades markant främst av högre volymer, 
högre kostnadseffektivitet och gynnsam pro-
duktmix och uppgick till 7 900 MSEK (-1 820). 
Rörelsemarginalen var 13,3 % (-3,4) av fakture-
ringen. Ändrade valutakurser påverkade resul-

tatet negativt från årets början med 470 MSEK 
och förändrade metallpriser påverkade positivt 
med 390 MSEK.

Finansnettot uppgick till -1 242 (-1 575) och 
resultatet efter finansnetto till 6 658 MSEK 
(-3 395). Skattesatsen var 29 % och periodens 
resultat uppgick till 4 757 MSEK (-2 494). 
Resultat per aktie uppgick till 3,83 SEK (-2,13).

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
var +8 891 MSEK (+7 909). Koncernens inves-
teringar i anläggningar uppgick till 2 079 MSEK 
(3 425). Företagsförvärv uppgick till 726 MSEK 
(1 542). Efter investeringar, förvärv och avytt-
ringar var kassaflödet +6 249 MSEK (+3 118). 

Årsstämma 2011
Styrelsen har beslutat att årsstämman 2011 ska 
hållas i Sandviken den 3 maj kl 17.00. 

Kallelse kommer att utgå i vederbörlig ordning.
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Förvärv under de senaste 18 månaderna

Affärsområde Bolag/enhet Förvärvs- Årlig intäkt Antal
  datum MSEK anställda
Sandvik Tooling Wolfram, Österrike 28 maj 09 1 800 274
Seco Tools AOB, Frankrike 23 juli 10 40 37

Inga avyttringar har skett under de senaste 18 månaderna.

Moderbolagets fakturering under tredje kvartalet 
2010 uppgick till 3 917 MSEK (2 700) och rörel-
seresultatet till -13 MSEK (-362). För perioden 
januari - september 2010 uppgick faktureringen 
till 12 754 MSEK (9 632) och rörelseresultatet 
till 283 MSEK (-1 815). Rörelseresultatet har 
påverkats positivt till följd av bättre marknads-
klimat med ökade försäljnings- och produk-
tionsvolymer som följd. Ytterligare bidragande 
orsaker är positiva metallpriseffekter och, i 

jämförelse med 2009, avsaknad av kostnader för 
omstruktureringsåtgärder. Resultat från andelar i 
koncernföretag avser huvudsakligen utdelningar 
från dessa och uppgick efter tredje kvartalet till 
203 MSEK (3 676). Räntebärande skulder minus 
likvida medel och räntebärande tillgångar upp-
gick till 13 170 MSEK (11 319 per 31 december 
2009). Investeringar i anläggningstillgångar upp-
gick till 845 MSEK (800).

Moderbolaget

Under kvartalet gjordes ytterligare en delbetal-
ning avseende förvärvet Wolfram vilket påver-
kade kassaflödet efter investeringar negativt med 

230 MSEK. Seco Tools förvärvade det franska 
bolaget AOB i tredje kvartalet.

Förvärv och avyttringar

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS 
med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. 
Samma redovisningsprinciper och beräknings-
grunder som i senaste årsredovisningen har till-
lämpats. Nya standarder och tolkningar med 
tillämpning från den 1 januari 2010 har inte 
medfört några väsentliga effekter på Sandviks 
finansiella rapporter.

Begreppet minoritetsintresse har ändrats i 
rapporterna till den nya benämningen ”Innehav 
utan bestämmande inflytande” enligt revide-
rade IFRS 3 Rörelseförvärv och ändrade IAS 
27 Koncernredovisning och separata finansiella 
rapporter

Från och med 2010 redovisar Sandvik kassa-
flöden relaterade till investeringar i uthyrnings-
maskiner samt försäljning av dessa som kassaflö-
den från den löpande verksamheten. Tidigare har 
dessa kassaflöden redovisats som del av inves-
teringsverksamheten. Jämförelseperioder har 
ändrats så att de följer den nya utformningen. 
Ändringen påverkar enbart kassaflödesanalysen.

Delårsrapporten för moderbolaget har upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i 
enlighet med bestämmelserna i RFR 2.3 Redovis-
ning för juridiska personer. 

Riskbeskrivning

Sandvik är en global koncern med representation 
i 130 länder och är som sådan exponerad för ett 
antal affärsmässiga och finansiella risker. Risk-
hantering är därför en viktig process för Sandvik 
i syfte att nå uppsatta mål. En effektiv riskhante-
ring är en kontinuerlig process som bedrivs inom 
ramen för den operativa styrningen och utgör ett 
naturligt led i den löpande uppföljningen och den 
framåtriktade bedömningen av verksamheten.

Sandviks långsiktiga riskexponering bedöms 
inte avvika från den naturliga exponering som 
är förknippad med Sandviks löpande affärs-
verksamhet. Med den dramatiska utvecklingen 
av den globala konjunkturen under 2008 och 
2009 följer en ökad allmän osäkerhet vilken del-
vis kvarstår under 2010. För djupare analys av 
risker hänvisas till Sandviks Årsredovisning för 
2009.
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Koncernen

RESULTATRÄKNING

   Kv 3 Kv 3 Förändr. Kv 1-3 Kv 1-3 Förändr.

MSEK 2010 2009 % 2010 2009 %

Intäkter 20 241 16 578 +22 59 378 53 725 +11
Kostnad för sålda varor -12 945 -12 473 +4 -37 897 -41 496 -9
Bruttoresultat 7 296 4 105 +78 21 481 12 229 +76
 % av intäkterna 36,0 24,8  36,2 22,8 

Försäljningskostnader -2 630 -2 516 +5 -7 950 -8 315 -4
Administrationskostnader -1 238 -1 029 +20 -3 800 -3 754 +1
FoU-kostnader -483 -406 +19 -1 539 -1 491 +3
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -413 -103  -292 -489 -40
Rörelseresultat 2 532 51  7 900 -1 820
 % av intäkterna 12,5 0,3  13,3 -3,4

Finansnetto -412 -574 -28 -1 242 -1 575 -21
Resultat efter finansiella poster 2 120 -523  6 658 -3 395
 % av intäkterna 10,5 -3,2  11,2 -6,3

Skatt -560 343  -1 901 901
Periodens resultat 1 560 -180  4 757 -2 494
 % av intäkterna 7,7 -1,1  8,0 -4,6

Övrigt totalresultat

Periodens omräkningsdifferenser -2 026 -2 190  -2 476 -1 233 
Kassaflödessäkringar 475 186  521 543 
Skatt hänförlig till övrigt totalresultat -125 -49  -137 -143
Övrigt totalresultat, netto efter skatt -1 676 -2 053  -2 092 -833

Periodens totalresultat -116 -2 233  2 665 -3 327

Periodens resultat hänförligt till    
 Moderbolagets aktieägare 1 575 -181  4 540 -2 522 
 Innehav utan bestämmande inflytande -15 1  217 28 

Periodens totalresultat hänförligt till    
 Moderbolagets aktieägare -52 -2 194  2 520 -3 314 
 Innehav utan bestämmande inflytande -64 -39  145 -13 

Resultat per aktie, före utspädning, SEK 1,33 -0,15  3,83 -2,13
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BALANSRÄKNING

  30 sept 30 sept Förändr 31 dec
MSEK  2010 2009 % 2009

Immateriella anläggningstillgångar 13 138 13 882 -5 14 137
Materiella anläggningstillgångar 24 749 26 713 -7 26 519
Finansiella anläggningstillgångar 6 121 5 592 +9 5 698
Varulager 20 565 21 539 -5 19 842
Kortfristiga fordringar 18 864 18 882 0 17 873
Likvida medel 4 642 8 040 -42 7 506
Summa tillgångar 88 079 94 648 -7 91 575

Eget kapital 31 428 29 472 +7 29 957
Långfristiga räntebärande skulder 28 405 30 859 -8 31 807
Långfristiga icke räntebärande skulder 5 787 5 457 +6 5 507
Kortfristiga räntebärande skulder 2 616 11 891 -78 7 574
Kortfristiga icke räntebärande skulder 19 843 16 969 +17 16 730
Summa eget kapital och skulder 88 079 94 648 -7 91 575

Rörelsekapital* 20 259 24 047 -16 22 122
Lån  28 295 39 823 -29 36 388
Nettoskuld** 24 909 33 235 -25 30 342
Innehav utan bestämmande inflytande 1 107 935 +18 970

* Varulager plus kortfristiga fordringar exkl. skattefordringar minus icke räntebärande skulder exkl. skatteskulder.
** Räntebärande kort- och långfristiga skulder inklusive nettoavsättningar till pensioner, minskat med likvida medel.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

  Eget kapital hänförligt till Innehav utan Totalt
MSEK  moderbolagets aktieägare bestämmande inflytande eget kapital

Ingående kapital, 1 januari 2009 35 588 1 137 36 725
Periodens  totalresultat -2 864 22 -2 842
Utdelning till aktieägare -3 737 -189 -3 926
Utgående eget kapital, 31 december 2009 28 987 970 29 957
   
Ingående eget kapital, 1 januari 2010  28 987 970 29 957
Periodens totalresultat 2 520 145 2 665
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande - -7 -7
Utdelning till aktieägare -1 186 -1 -1 187
Utgående eget kapital, 30 september 2010  30 321 1 107 31 428

Ingående eget kapital, 1 januari 2009  35 588 1 137 36 725
Periodens totalresultat -3 314 -13 -3 327
Utdelning till aktieägare -3 737 -189 -3 926
Utgående eget kapital, 30 september 2009 28 537 935 29 472

Finansiella rapporter i sammandrag
Koncernen
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KASSAFLÖDESANALYS

  Kv3 Kv3 Kv 1-3 Kv 1-3
MSEK  2010 2009 2010 2009

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader +2 120 -523 +6 658 -3 395
Återläggning av av- och nedskrivningar +993 +982 +2 998 +3 318
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m +61 +227 -61 +233
Betald skatt -232 -381 -983 -1 068
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital +2 942 +305 +8 612 -912

Förändring i rörelsekapital
Förändring av lager -634 +2 254 -1 718 +7 347
Förändring av rörelsefordringar +450 +701 -2 058 +5 362
Förändring av rörelseskulder +1 210 +370 +4 047 -3 493
Kassafl öde från förändring i rörelsekapital +1 026 +3 325 +271 +9 216

Investeringar i hyresmaskiner -30 -140 -130 -524
Försäljning av hyresmaskiner +40 +31 +138 +129

Kassaflöde från den löpande verksamheten +3 978 +3 521 +8 891 +7 909

Investeringsverksamheten
Förvärv av verksamheter och aktier exkl. likvida medel -258 -491 -726 -1 542
Investeringar i anläggningar -873 -829 -2 079 -3 425
Försäljning av verksamheter och aktier exkl. likvida medel 0  0 +48
Försäljning av anläggningar +39 +82 +163 +128
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 092 -1 238 -2 642 -4 791

Kassaflöde efter investeringar +2 886 +2 283 +6 249 +3 118

Finansieringsverksamheten
Förändring av räntebärande skulder -2 370 -484 -7 802 +2 053
Realisering av ränteswap och valutasäkring  +419  +1 843
Utbetald utdelning  -1 -1 187 -3 926
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 370 -66 -8 989 -30

Periodens kassaflöde +516 +2 217 -2 740 +3 088
Likvida medel vid periodens början +4 330 6 023 +7 506 4 998
Kursdifferens i likvida medel -204 -200 -124 -46
Likvida medel vid periodens slut 4 642 8 040 +4 642 8 040

Finansiella rapporter i sammandrag
Koncernen

NYCKELTAL Kv 3 Kv 3 Helår
  2010 2009 2009

Antal utestående aktier vid periodens slut (’000) 1) 1 186 287 1 186 287 1 186 287
Genomsnittligt antal aktier (’000) 1) 1 186 287 1 186 287 1 186 287
Skatt, % 26,4 65,7 25,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 12,9 1,3 -1,3
Avkastning på eget kapital, % 2) 15,2 -4,0 -7,9
Avkastning på totalt kapital, % 2) 9,5 1,0 -1,0
Eget kapital per aktie, SEK  25,60 24,10 24,40
Nettoskuldsättningsgrad 0,8 1,1 1,0
Soliditet, % 36 31 33
Rörelsekapital, % 27 40 32
Resultat per aktie, SEK 1,33 -0,15 -2,24
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK +3 978 +3 521 +11 792
Antal anställda 46 224 44 960 44 355

1) Efter utspädning. 
2) Rullande 12 månader.
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Finansiella rapporter i sammandrag
Moderbolaget

RESULTATRÄKNING

  Kv 3 Kv 3 Förändr. Kv 1-3 Kv 1-3 Förändr.

MSEK 2010 2009 % 2010 2009 %

Nettoomsättning 3 917 2 700 +45 12 754 9 632 +32
Kostnad för sålda varor -3 079 -2 330 +32 -9 558 -8 999 +6
Bruttoresultat 838 370 +126 3 196 633 +405
  
Försäljningskostnader -140 -115 +22 -412 -402 +2
Administrationskostnader -629 -519 +21 -1 955 -1 778 +10
FoU-kostnader -214 -186 +15 -668 -658 +2
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 132 88 +50 122 390 -69
Rörelseresultat -13 -362 - 283 -1 815 -

Resultat från andelar i koncernföretag 141 48 +194 203 3 676 -
Resultat från andelar i intresseföretag - - - 5 2 +150
Ränteintäkter och liknande resultatposter 413 306 +35 652 589 +11
Räntekostnader och liknande resultatposter -361 -333 +8 -1 034 -1 199 -14
Resultat efter fi nansiella poster 180 -341 - 109 1 253 -

Bokslutsdispositioner - - - - - -
Skatt  -236 746 - -235 614 -
Periodens resultat -56 405 - -126 1 867 -

BALANSRÄKNING

  30 sep 30 sep Förändr. 31 dec
MSEK  2010 2009 % 2009

Immateriella anläggningstillgångar 24 17 +41 17
Materiella anläggningstillgångar 6 870 6 802 +1 6 622
Finansiella anläggningstillgångar 15 922 15 525 +3 15 489
Varulager 3 775 3 755 +1 3 310
Kortfristiga fordringar 20 333 19 030 +7 22 269
Likvida medel  10 13 -23 9
Summa tillgångar 46 934 45 142 +4 47 716

Eget kapital 13 287 12 211 +9 14 607
Obeskattade reserver 4 12 -67 4
Avsättningar 230 273 -16 215
Långfristiga räntebärande skulder 17 069 17 986 -5 19 079
Långfristiga icke räntebärande skulder 18 51 -65 22
Kortfristiga räntebärande skulder 11 335 10 635 +7 9 686
Kortfristiga icke räntebärande skulder 4 991 3 974 +26 4 103
Summa skulder och eget kapital 46 934 45 142 +4 47 716

Ställda säkerheter - - - -
Eventualförpliktelser 11 893 17 818 -33 17 778
Räntebärande skulder och avsättningar 
minus likvida medel och räntebärande tillgångar 13 170 13 876 -5 11 319
Investeringar i anläggningar 845 800 +6 910
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ORDERINGÅNG OCH FAKTURERING PER MARKNADSOMRÅDE

Tredje kvartalet 2010 

Koncernen

  Orderingång Förändr.* Andel Fakturering Förändr.* Andel
Marknadsområde MSEK % %1) % MSEK % %
Europa 7 226 +36 +36 34 7 202 +20 37
Nafta 3 497 +46 +46 16 3 535 +35 17
Sydamerika 1 506 -12 +26 7 1 431 +27 7
Afrika/Mellanöstern 2 452 -10 +25 11 2 124 +30 10
Asien 4 790 +44 +32 22 3 892 +32 19
Australien 2 052 +18 +18 10 2 057 -5 10
Totalt 21 523 +23 +30 100 20 241 +21 100

Sandvik Tooling

Europa 3 020 +43 +43 51 3 009 +41 51
Nafta 1 153 +42 +42 19 1 133 +41 19
Sydamerika 309 +35 +35 5 300 +37 5
Afrika/Mellanöstern 104 +31 +31 2 122 +62 2
Asien 1 335 +43 +43 22 1 327 +47 22
Australien 77 +8 +8 1 75 +6 1
Totalt 5 998 +39 +39 100 5 966 +39 100

Sandvik Mining and Construction

Europa 1 431 +34 +34 16 1 474 -12 17
Nafta 1 158 +43 +43 13 1 178 +20 14
Sydamerika 954 -24 +26 10 907 +27 10
Afrika/Mellanöstern 2 271 -9 +32 25 1 891 +29 22
Asien 1 677 +28 +28 18 1 537 +24 18
Australien 1 672 +21 +21 18 1 689 -6 19
Totalt 9 163 +8 +28 100 8 676 +8 100

Sandvik Materials Technology

Europa 1 945 +27 +27 40 1 908 +23 45
Nafta 934 +56 +56 19 987 +49 24
Sydamerika 156 +3 +3 3 130 -3 3
Afrika/Mellanöstern 54 -53 -53 1 88 +82 2
Asien 1 525 +67 +22 31 785 +24 19
Australien 282 +7 +7 6 272 +2 7
Totalt 4 896 +35 +23 100 4 170 +25 100

* I fast valuta för jämförbara enheter.
1) Exklusive projektorder.

Marknadsöversikt
Koncernen
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Finansiella rapporter i sammandrag
Koncernen

1) Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.
2) Genom majoritetsinnehav i Seco Tools AB konsoliderar Sandvik detta bolag. För kommentarer 

hänvisas till Seco Tools bokslutsrapport.
3) Interna transaktioner hade försumbar effekt på affärsområdenas resultat.

ORDERINGÅNG PER AFFÄRSOMRÅDE        

  Kv 3 Kv 4 Kv 1-4 Kv 1  Kv 2 Kv 3 Förändr. Kv 3 Kv 1-3
MSEK  2009 2009 2009 2010 2010 2010 % % 1)  2010
Sandvik Tooling 4 408 5 056 18 962 5 899 6 295 5 998 +36 +39   18 192
Sandvik Mining and Construction 8 134 9 029 30 915 9 906 9 629 9 163 +13 +8   28 698
Sandvik Materials Technology 3 578 4 444 16 480 5 041 5 752 4 896 +37 +35   15 689
Seco Tools 2) 1 120 1 258 4 926 1 425 1 502 1 466 +31 +37   4 393
Koncerngemensamt 1 0 2 -1 1    
Koncernen totalt 17 241 19 787 71 285 22 270 23 179 21 523 +25 +23   66 972

FAKTURERING PER AFFÄRSOMRÅDE        

  Kv 3 Kv 4 Kv 1-4 Kv 1  Kv 2 Kv 3 Förändr. Kv 3 Kv 1-3
MSEK  2009 2009 2009 2010 2010 2010 % % 1)  2010
Sandvik Tooling 4 384 4 960 19 078 5 551 6 122 5 966 +36 +39   17 639
Sandvik Mining and Construction 7 762 8 042 32 621 7 588 8 375 8 676 +12 +8   24 639
Sandvik Materials Technology 3 299 3 976 15 328 4 019 4 618 4 170 +26 +25   12 808
Seco Tools 2) 1 123 1 225 4 871 1 367 1 479 1 420 +27 +32   4 266
Koncerngemensamt 10 9 39 9 9 9     26
Koncernen totalt 16 578 18 211 71 937 18 534 20 603 20 241 +22 +21   59 378

RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE   

  Kv 3 Kv 4 Kv 1-4 Kv 1  Kv 2 Kv 3  Kv 1-3
MSEK  2009 2009 2009 2010 2010 2010     2010
Sandvik Tooling -247 -84 -527 834 1 283 961     3 077
Sandvik Mining and Construction 332 411 466 623 1 283 1 257     3 162
Sandvik Materials Technology -2 136 -1 137 312 699 203     1 214
Seco Tools 2) 51 121 307 220 311 245     776
Koncerngemensamt -83 -176 -521 -92 -105 -134     -329
Koncernen totalt 3) 51 408 -1 412 1 897 3 471 2 532     7 900

RÖRELSEMARGINAL PER AFFÄRSOMRÅDE     

  Kv 3 Kv 4 Kv 1-4 Kv 1  Kv 2 Kv 3    Kv 1-3
% AV FAKTURERING  2009 2009 2009 2010 2010 2010    2010
Sandvik Tooling -5,6 -1,7 -2,8 15,0 21,0 16,1    17,4
Sandvik Mining and Construction 4,3 5,1 1,4 8,2 15,3 14,5    12,8
Sandvik Materials Technology -0,1 3,4 -7,4 7,8 15,1 4,9    9,5
Seco Tools 2) 4,5 9,9 6,3 16,1 21,0 17,2    18,2
Koncernen totalt 0,3 2,2 -2,0 10,2 16,8 12,5    13,3
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Sandviken den 29 oktober 2010
Sandvik Aktiebolag (publ)

Lars Pettersson
Verkställande direktör och koncernchef 

Granskningsrapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport

Kalender 2011:

2 feb Rapport för kv 4 2010
3 maj Rapport för kv 1 2011
3 maj Årsstämma
19 juli Rapport för kv 2 2011
27 okt Rapport för kv 3 2011

POSTADRESS

Sandvik AB
811 81 Sandviken

PUBLIKT BOLAG (publ)

Org.nr: 556000-3468
VAT No: SE663000060901

TELEFON

026 - 26 00 00
WEBBPLATS OCH E-POST

www.sandvik.com
info.ir@sandvik.com

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt 
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel 
med fi nan siella instrument. Informationen lämnades för offentlig-
görande den 29 oktober kl. 08.00. Rapporten för fjärde kvartalet 
2010 offentliggörs den 2 februari 2011. 

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Rela-
tions, tel 026-26 10 23 (Jan Lissåker) eller via e-post till 
info.ir@sandvik.com.

En kombinerad presentation och telefonkonferens kommer att 
hållas den 29 oktober 2010 kl. 14.00 på Opera terrassen i Stock-
holm. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av 
delårsrapporten för Sandvik Aktiebolag (publ) 
per 30 september 2010 och den niomånaders-
period som slutade detta datum. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta och presentera denna delårsrap-
port i enlighet med IAS 34 och årsredovisnings-
lagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om 
denna delårsrapport grundad på vår översiktliga 
granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och 
omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i 
enlighet med Standard för översiktlig granskning 
(SÖG) 2410, Översiktlig granskning av fi nansiell 
delårsinformation utförd av företagets valda 
revisor. En översiktlig granskning består av att 
göra förfrågningar, i första hand till personer 
som är ansvariga för fi nansiella frågor och redo-
visningsfrågor, att utföra analytisk granskning 
och att vidta andra översiktliga granskningsåt-
gärder. En översiktlig granskning har en annan 
inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som 
en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS 
och god revisionssed i övrigt har. De gransk-
ningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 
oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om 
alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha 
blivit identifi erade om en revision utförts. Den 
uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som en 
uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har 
det inte kommit fram några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att den bifogade 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprät-
tad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del 
i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 29 oktober 2010
KPMG AB
Caj Nackstad
Auktoriserad revisor

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Sandvik och närstå-
ende som väsentligen påverkat företagets ställ-

ning och resultat har ägt rum under det tredje 
kvartalet.


