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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. 

– Affärsklimatet fortsatte utvecklas positivt under det 
fjärde kvartalet och orderingång och fakturering ökade för 
samtliga affärsområden jämfört med föregående kvartal. 
Orderingången för större projektorder ökade påtagligt 
under kvartalet och uppgick totalt till ett värde av över 
3,5 miljarder kronor varav merparten avser materialhan-
teringssystem. Efterfrågeökningen var stabil på de flesta 
marknader men var starkast inom gruv- och energisek-
torn. Orderingången uppgick till över 26 miljarder vilket är 
den hittills högsta under ett enskilt kvartal. Faktureringen 
uppgick totalt till drygt 23 miljarder vilket i pris och volym 
var 31 %  högre än föregående år. Rörelsemarginal och 
rörelseresultat uppgick till 13,4 % respektive 3,1 miljarder. 

Fortsatt förbättrad kapitaleffektivitet i kombination med 
högre rörelsemarginal innebar att avkastningen på syssel-
satt kapital ökade ytterligare och medförde också starkt 
kassaflöde. Rörelsekapitalet var för första gången bättre än 
målnivån på 25 % av faktureringen, säger Sandviks avgående 
VD och koncernchef Lars Pettersson.

– Marknadsutvecklingen var fortsatt positiv i kvartalet och 
vi fortsatte att förbättra våra finansiella nyckeltal. Dess-
utom träffades en överenskommelse om ett strategiskt 
viktigt förvärv genom att Sandvik köper 80 % av det kine-
siska företaget Shanghai Jianshe Luqiao Machinery Co., Ltd. 
Förvärvet stärker Sandviks position i Kina och skapar bra 
förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt.

FINANSIELL ÖVERSIKT
  Kv 4 Kv 4 Förändr.  Kv 1-4  Kv 1-4   Förändr.
MSEK  2010 2009 %  2010  2009   %
Orderingång 26 313 19 787 +37 * 93 285  71 285   +33 *
Fakturering 23 276 18 211 +31 * 82 654  71 937   +17 *
Bruttovinst 8 043 4 837 +66  29 523  17 066   +73
  % av fakturering 34,6 26,6   35,7  23,7 
Rörelseresultat 3 129 408   11 029  -1 412 
  % av fakturering 13,4 2,2   13,3  -2,0 
Resultat efter finansiella poster 2 754 -77   9 412  -3 472 
  % av fakturering 11,8 -0,4   11,4  -4,8 
Periodens resultat 2 186 -103   6 943  -2 596 
  % av fakturering 9,4 -0,6   8,4  -3,6 
  varav aktieägarnas andel 2 094 -132   6 634  -2 652
Resultat per aktie, SEK 1) 1,76 -0,11    5,59  -2,24
      
Avkastning på sysselsatt kapital 2) 17,4 -1,3   17,4  -1,3 
Kassaflöde från den  +3 259 +3 883 -16  +12 149  +11 792   +3
löpande verksamheten 
Antal anställda  47 064 44 355 +6  47 064  44 355   +6

VD:s kommentar:
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Marknad och försäljning

Det globala marknadsläget förbättrades ytterligare 
under fjärde kvartalet och orderingången och fak-
tureringen ökade med 37 % respektive 31 % i fast 
valuta jämfört med föregående år. Orderingången 
jämfört med föregående kvartal ökade på flertalet 
marknader och var fortsatt hög i Asien. Fortsatt 
ökad efterfrågan från gruvindustrin och energisek-
torn samt en markant ökning av större projektor-
der bidrog påtagligt till den höga orderingången. 

Ökningen av den globala industriproduktionen 
innebar att efterfrågan på Sandviks produkter 
steg markant på samtliga marknader jämfört 
med fjärde kvartalet föregående år. Efterfrågan 
var fortsatt stark för högförädlade produkter 
för industriproduktion och eftermarknad och 
förbättrades för investeringsrelaterade produkter 
inom både Sandvik Mining and Construction och 
Sandvik Materials Technology. Efterfrågan ökade 
markant på stora materialhanteringsutrustningar 
för exempelvis gruvor och hamnar. Den höga 
aktiviteten inom energisegmentet fortsatte, såväl 
inom olja- och gas som inom kärnkraft, och en 
ökad efterfrågan noterades från bland annat 
fordons-, gruv- och flygindustrin. Orderingången 
från gruvindustrin var hög inom eftermarknads-
segmentet och ökade för utrustningssegmentet. 
Efterfrågan från anläggningsindustrin fortsatte 
öka i Asien och Sydamerika och förbättrades i 
slutet av kvartalet i Europa och USA, men var 
ändå lägre än inom gruvindustrin. 

Efterfrågan från de flesta kundsegment var fort-
satt stark i Asien och ökningstakten var i övrigt 
hög på flertalet marknader, både jämfört med 

föregående år och föregående kvartal.  Utveck-
lingen rensat för större projektorder var särskilt 
positiv i Europa och USA. Projektverksamheten 
inom både Sandvik Materials Technology och 
Sandvik Mining and Construction utvecklades 
mycket gynnsamt. I december erhöll Sandvik 
ytterligare en order på ånggeneratorrör till Kina 
till ett värde av nära 500 MSEK.

Orderingången uppgick till 26 313 MSEK 
(19 787), vilket var en ökning med 33 % totalt 
och med 37 % i fast valuta för jämförbara enheter. 
Drygt 3,5 miljarder utgjordes av större projekt-
order, merparten avseende gruvapplikationer. 
Ändrade valutakurser påverkade orderingången 
negativt med 3 %. Ökningen i fast valuta för jäm-
förbara enheter var 29 % för Sandvik Tooling och 
50 % för Sandvik Mining and Construction. För 
Sandvik Materials Technology var ökningen 18 %, 
inklusive en positiv effekt på cirka 7 procentenhe-
ter relaterad till förändrade metallpriser. 

Faktureringen i fjärde kvartalet uppgick till 
23 276 MSEK (18 211), en ökning med 28 % 
totalt och med 31 % i fast valuta för jämförbara 
enheter jämfört med fjärde kvartalet föregående 
år. Projektleveranser inom Sandvik Mining and 
Construction utgjorde cirka 1,5 miljarder SEK av 
faktureringen. Ändrade valutakurser påverkade 
faktureringen negativt med 3 %. För Sandvik 
Tooling ökade faktureringen i fast valuta och 
för jämförbara enheter med 34 %, för Sandvik 
Mining and Construction med 32 % och för 
Sandvik Materials Technology med 26 %, inklu-
sive en positiv effekt på cirka 6 procentenheter 
relaterad till förändrade metallpriser.

08 09 10

Kvartal
Rullande 12 månader

FAKTURERING

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

MSEK
Kvartal

MSEK
Rullande

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

Kv 4 Orderingång Fakturering
Pris/volym, % +37 +31
Struktur, % 0 0
Valuta, % -3 -3
Totalt, % +33 +28

Tabellen är multiplikativ, det vill säga de ingående effek-
terna ska multipliceras för att nå total effekten.
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Resultat och avkastning
Resultatet och avkastningen för fjärde kvartalet 
förbättrades påtagligt jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år. Rörelseresultatet ökade 
till 3 129 MSEK (408) och rörelsemarginalen 
uppgick till 13,4 % av faktureringen (2,2). För-
bättringen är främst ett resultat av högre volymer, 
ökat kapacitetsutnyttjande och en lägre kostnads-
nivå. Resultatet påverkades negativt med cirka 
80 MSEK av förändrade metallpriser och med 
cirka 200 MSEK av andra poster av engångska-
raktär. Förändrade valutakurser påverkade resul-
tatet negativt med 240 MSEK. Avkastningen på 
sysselsatt kapital ökade till 17,4 % för den senaste 
tolvmånadersperioden som en följd av ökad kapi-
taleffektivitet och förbättrad rörelsemarginal.

Ökade försäljnings- och produktionsvolymer till-
sammans med genomförda effektiviseringsåtgär-
der och en produktmix med högre genomsnittlig 
lönsamhet resulterade i ett förbättrat resultat. 
Genomförda förbättringsåtgärder ökade gradvis 
effektiviteten inom samtliga affärsområden och 
därmed lönsamheten i form av rörelseresultat och 
avkastning. Produktmixen i kvartalet med en hög 
andel större projektorder påverkade avkastningen 
positivt men hade en något negativ inverkan på 
rörelsemarginalen. Resultatet påverkades negativt 
med cirka 100 MSEK till följd av en periodise-
ringseffekt för rörliga löner och vinstdelnings-
system samt ytterligare cirka 100 MSEK av andra 
kostnader av engångskaraktär. 

Finansnettot uppgick till -375 MSEK (-485) 
och resultatet efter finansnetto uppgick till 
2 754 MSEK (-77), 11,8 % av faktureringen. 
Skatten uppgick till -568 MSEK (-26) och 
periodens nettoresultat uppgick till 2 186 MSEK 
(-103), eller 9,4 % av faktureringen. Resultatet 

per aktie uppgick till 1,76 SEK (-0,11) i kvartalet.
Kapitaleffektiviteten förbättrades ytterligare 

under kvartalet genom fortsatt fokus på lagerstyr-
ning och kundfordringar i kombination med ökad 
försäljning. Rörelsekapitalet sjönk som andel av 
faktureringen och uppgick till 22 % (32), för första 
gången bättre än målnivån på 25 %. Den förbätt-
rade kapitaleffektiviteten tillsammans med högre 
rörelsemarginal medförde att avkastningen på sys-
selsatt kapital för de senaste 12 månaderna ökade 
till 17,4 % (-1,3) och för det fjärde kvartalet var 
avkastningen i årstakt 20 %. Avkastningen på eget 
kapital uppgick till 22,1 % (-7,9). 

Nettoskulden sänktes ytterligare och nettoskuld-
sättningsgraden uppgick till 0,7 vid årets slut.

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till +3 259 MSEK (+3 883). Investering-
arna uppgick till 1 789 (1 073) varav företagsför-
värv till 490 MSEK (493). Kassaflödet efter inves-
teringar var +1 520 MSEK (+3 000) i kvartalet.

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

F JÄRDE KVARTALET 2010
Sandvik Kv4

Sandvik 
   Tooling

Efterfrågeutvecklingen för Sandvik Tooling var 
fortsatt positiv under fjärde kvartalet. Både order-
ingång och fakturering förbättrades på samtliga 
större marknader jämfört med föregående år. Jäm-
fört med föregående kvartal ökade orderingången 
något på de flesta marknader. Orderingången och 
faktureringen ökade i fjärde kvartalet med 29 % 
respektive 34 % i fast valuta för jämförbara enhe-
ter. Den ökade faktureringen i kombination med 
högre produktionstakt och hög intern effektivitet 
samt lägre engångskostnader ledde till att rörelse-
resultatet ökade till 1 219 MSEK  (-84), 19,5% av 
faktureringen.  

Marknadsläget fortsatte för-
bättras på samtliga markna-
der. En ökad global aktivitet 
på många områden medförde 
en ökad industriproduktion 
och därmed högre efterfrå-
gan jämfört med föregående 
år. Orderingången steg på 
samtliga större marknader 
med mellan 20 och 35 %. I 
Europa och Nafta förbättra-
des efterfrågan på de flesta 
marknader medan ökningen 
i Asien främst berodde på en god utveckling i Kina, 
Indien och Sydkorea. I Sydamerika bidrog främst en 
stark utveckling inom fordonsindustrin i Brasilien 
till en fortsatt ökad orderingång. Jämfört med före-

gående kvartal ökade orderingången i Europa med 
drygt 10 % medan efterfrågan på övriga marknader 
ökade marginellt. I en generellt positiv trend var 
utvecklingen inom främst fordons- och flygindu-
strin de främsta drivkrafterna. I likhet med tidigare 
kvartal var utvecklingen mer positiv för produkter 
i hårdmetall än för produkter i snabbstål. En lång-
siktig satsning på strategiska områden har ökat 
Sandvik Toolings konkurrenskraft och marknadsan-
delarna ökade på flera marknader. Prisutvecklingen 
var fortsatt positiv.

Produktionstakten motsvarade faktureringsvoly-
men i kvartalet och låg cirka 15 % under toppnivån 

från 2008. Rörelsekapitalet 
reducerades ytterligare i kvar-
talet och uppgick till 23 % 
(32) av faktureringen. Tillsam-
mans med en låg investerings-
nivå medförde detta att kassa-
flödet var fortsatt starkt. 

Rörelseresultatet för-
bättrades och uppgick till 
1 219 MSEK (-84), 19,5 % 
av faktureringen. Resultatet 
påverkades dock negativt med 
cirka 90 MSEK av ändrade 
valutakurser. Högre rörelse-

marginal i kombination med förbättrad kapitalef-
fektivitet medförde att avkastningen på sysselsatt 
kapital för de senaste 12 månaderna ökade till 
20,0 % (-2,2) och för kvartalet i årstakt till 24 %.

Kv 4 Orderingång Fakturering
Pris/volym, % +29 +34
Struktur, % -1 -1
Valuta, % -5 -5
Totalt, % +22 +26

 Förbättrad efterfrågeutveckling 

 Ökad kapitaleffektivitet

 Starkt kassaflöde

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

  Kv 4  Kv 4 Förändr.  Kv 1-4  Kv 1-4 Förändr.
MSEK 2010  2009 %  2010  2009  %
Orderingång   6 150 5 056 +29 * 24 342 18 962 +33 *
Fakturering  6 255 4 960 +34 * 23 893 19 078 +30 *
Rörelseresultat 1 219 -84   4 296 -527  
 % 19,5 -1,7   18,0 -2,8  
Avkastning på sysselsatt kapital 20,0 -2,2   20,0 -2,2  
Antal anställda 15 278 15 296 +/-0  15 278 15 296 +/-0
* I fast valuta för jämförbara enheter. 
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Efterfrågan från den globala gruvindustrin fort-
satte förbättras under fjärde kvartalet. Mest 
påtaglig var förbättringen inom projektverksam-
heten men efterfrågan ökade även för utrust-
ningar och var fortsatt hög inom eftermarknaden. 
Aktiviteten inom anläggningsindustrin var lägre 
än inom gruvindustrin men trenden var ändå 
positiv. Orderingång och fakturering ökade med 
50 % respektive 32 % i fast valuta. Orderingång-
en var den högsta någonsin under ett kvartal.

Aktiviteten inom gruvindu-
strin, främst inom under-
jordsgruvor och prospek-
tering, utvecklades fortsatt 
positivt under kvartalet. 
Efterfrågeökningen var 
mer påtaglig från gruv-
industrin än från anlägg-
ningsindustrin och främst 
kopplad till högre order-
ingång för utrustningar 
medan eftermarknaden var stabil på en hög nivå. 
Ökningstakten var högst i Sydamerika, Nafta 
och Afrika. Utvecklingen inom anläggnings-
industrin var relativt god i Latinamerika och 
Asien och förbättrades under slutet av kvartalet i 
Europa och Nafta. Den mest påtagliga efterfråge-
förbättringen avsåg materialhanteringsprojekt till 
gruvindustrin i Sydamerika, Asien och Austra-
lien. Under kvartalet erhölls order på totalt 3,2 
miljarder SEK, eller 24 % av orderingången.

Den högre aktiviteten inom projektverksamhe-

ten bidrog till en hög fakturering och tillsammans 
med högre utrustningsfakturering till en något 
förändrad produktmix. Av faktureringen utgjorde 
eftermarknadsdelen 47 % medan utrustningar och 
projekt utgjorde 38 % respektive 15 %. 

Kapitaleffektiviteten förbättrades ytterligare och 
rörelsekapitalet uppgick till 21 % av faktureringen. 
I kombination med en kontrollerad investerings-
nivå medförde detta att kassaflödet var fortsatt 
starkt. Efterfrågeökningen medförde en ökning av 
personalstyrkan för att säkerställa en hög service-

nivå och leveransförmåga.
Rörelseresultatet i 

fjärde kvartalet uppgick till 
1 503 MSEK (411) eller 
14,3 % (5,1) av fakture-
ringen. Resultatet påver-
kades positivt av ökade 
fakturerings- och produk-
tionsvolymer och ökad 
intern effektivitet samt 
jämfört med föregående 

år också av lägre engångskostnader. Förändrade 
valutakurser påverkade resultatet negativt med 
cirka 70 MSEK. En högre projektandel hade en 
positiv påverkan på avkastningen men inverkade 
negativt med cirka 2 procentenheter på rörel-
semarginalen. Förbättrad kapitaleffektivitet, i 
kombination med högre projektandel och ökad 
rörelsemarginal, medförde att avkastningen på 
sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna 
ökade till 25,9 % (2,1) och för fjärde kvartalet i 
årstakt till 35 %.

Sandvik 
   Mining and Construction 

Kv 4 Orderingång Fakturering
Pris/volym, % +50 +32
Struktur, % 0 0
Valuta, % -1 -1
Totalt, % +48 +31

 Stark efterfrågeutveckling 

 Hög projektorderingång

 Förbättrad kapitaleffektivitet

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

  Kv 4  Kv 4 Förändr.  Kv 1-4  Kv 1-4 Förändr.
MSEK 2010  2009 %  2010  2009  %
Orderingång   13 381 9 029 +50 * 42 079 30 915 +36 *
Fakturering  10 543 8 042 +32 * 35 182 32 621 +7 *
Rörelseresultat 1 503 411   4 665 466  
 % 14,3 5,1   13,3 1,4  
Avkastning på sysselsatt kapital 25,9 2,1   25,9 2,1  
Antal anställda 15 455 14 429 +7  15 455 14 429 +7
* I fast valuta för jämförbara enheter. 
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Sandvik 
 Materials Technology 

Efterfrågan utvecklades positivt för Sandvik Mate-
rials Technology under kvartalet. Orderingången 
ökade med 18 % och faktureringen med 26 % i 
fast valuta. Orderingången för produkter till ener-
gisektorn och gruvindustrin var fortsatt stark och 
förbättringen fortsatte för produkter till fordons-, 
elektronik och konsumentindustrin. Resultatet 
påverkades negativt av valuta- och metallprisef-
fekter med totalt 120 MSEK. 

Marknadsläget förbättrades 
gradvis under kvartalet, främst 
i Europa och Asien. Marknaden 
för höglegerade produkter till 
kärnkraftsindustrin var mycket 
stark under kvartalet och ytter-
ligare en order registrerades för 
leveranser av ånggeneratorrör 
till kärnkraftsindustrin till ett 
värde av nära 500 MSEK. Efter-
frågan var dessutom fortsatt 
god för höglegerade produkter 
till applikationer inom exem-
pelvis olje- och gasindustrin 
men ökade också för produkter 
till bland annat fordons-, flyg- och elektronik-
industrin. Efterfrågan var oförändrat svag inom 
standardaffären, där strategin är att successivt 
minska exponeringen. Förändrade metallpriser 
påverkade orderingång och fakturering positivt 
med 7 respektive 6 procentenheter. Basprisut-

vecklingen var positiv för flertalet produkter med 
undantag för standardaffären, där prispressen 
fortfarande var påtaglig.

Arbetet med att konsolidera och stärka produkt-
portföljen fortsatte i kvartalet, bland annat besluta-
des att avveckla verksamheten inom Protomedical i 
Zell, Tyskland. Verksamheten omfattar kontrakts-
tillverkning av medicintekniska produkter och berör 
cirka 30 anställda med en årsomsättning av knappt 

30 MSEK. Merparten av produkt-
programmet kommer att överföras 
till andra enheter inom MedTech.

En fortsatt personalökning 
motiveras främst av behov att öka 
tillverkningskapaciteten, stärka 
säljorganisationen i Asien samt att 
säkerställa genomförande och leve-
ransprecision vid pågående expan-
sionsprojekt. 

Kapitaleffektiviteten förbättrades 
ytterligare och rörelsekapitalet upp-
gick till 27 % (28) av faktureringen. 

Rörelseresultatet uppgick till 
326 MSEK (136) eller 6,7 % (3,4) 
av faktureringen. Förändrade 

metallpriser och förändrade valutakurser påverkade 
rörelseresultatet negativt med cirka 80 MSEK res-
pektive cirka 40 MSEK i kvartalet. Avkastningen 
på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna 
uppgick till 9,5 % (-6,7) och för fjärde kvartalet i 
årstakt till 8 %.

Kv 4 Orderingång Fakturering
Pris/volym, % +18 +26
Struktur, % 0 0
Valuta, % -2 -2
Totalt, % +16 +23

 Ökad efterfrågan

 Fortsatt produktkonsolidering

 Ökad kapitaleffektivitet

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

  Kv 4  Kv 4 Förändr.  Kv 1-4  Kv 1-4 Förändr.
MSEK 2010  2009 %  2010  2009  %
Orderingång   5 158 4 444 +18 * 20 847 16 480 +29  *
Fakturering  4 896 3 976 +26 * 17 703 15 328 +18  *
Rörelseresultat 326 136   1 540 -1 137 
 % 6,7 3,4   8,7 -7,4 
Avkastning på sysselsatt kapital 9,5 -6,7   9,5 -6,7 
Antal anställda 9 058 8 246 +10  9 058 8 246 +10
* I fast valuta för jämförbara enheter. 
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Förvärv under de senaste 18 månaderna

Affärsområde Bolag/enhet Förvärvs- Årlig intäkt Antal
  datum MSEK anställda
Seco Tools AOB, Frankrike 23 juli 10 40 50
Seco Tools NCI och DTC, USA 29 dec 10 275 180
Inga avyttringar har skett under de senaste 18 månaderna.

Moderbolagets fakturering under fjärde kvartalet 
2010 uppgick till 4 914 MSEK (3 895) och rörel-
seresultatet till -177 MSEK (-87). För helåret 2010 
uppgick faktureringen till 17 668 MSEK (13 527) 
och rörelseresultatet till 107 MSEK (-1 903). Rörel-
seresultatet har under året påverkats positivt av 
bättre marknadsklimat och ökade försäljnings- och 
produktionsvolymer. Det förestående bytet av kon-
cernchef har under det fjärde kvartalet föranlett en 
kostnadsreservering på 77 MSEK som tillsammans 

med periodiserad avsättning för resultatandelar, 
negativa metallpriseffekter och avskrivningar av 
fordringar belastat kvartalets resultat med cirka 
300 MSEK. Resultat från andelar i koncernföretag 
avser huvudsakligen utdelningar från dessa och 
uppgick efter fjärde kvartalet till 3 343 MSEK 
(5 834). Räntebärande skulder minus likvida 
medel och räntebärande tillgångar uppgick till 
10 554 MSEK (11 319). Investeringar i anlägg-
ningstillgångar uppgick till 946 MSEK (910). 

Moderbolaget

Seco Tools förvärvade i fjärde kvartalet de ameri-
kanska bolagen Niagara Cutter Industries (NCI) 
och Diamond Tool Coating (DTC). Förvärven har 
haft relativt liten påverkan på Sandviks rapporter. 
Närmare upplysningar om årets förvärv kommer 

att ges i Årsredovisningen för 2010.
Under kvartalet gjordes ytterligare en delbetal-

ning avseende förvärvet Wolfram, vilket påver-
kade kassaflödet efter investeringar negativt med 
230 MSEK. 

Förvärv och avyttringar

Helåret 2010
Det globala affärsklimatet förbättrades markant 
under 2010. Förbättringen skedde på flertalet 
marknader och drevs initialt av ökad förbruk-
ning av produkter för industriproduktion för att 
senare under året också omfatta investeringsva-
ror och större investeringsprojekt. 

Sandviks orderingång för helåret 2010 påverka-
des positivt av den förbättrade globala konjunktu-
ren och uppgick till 93 285 MSEK (71 285), vilket 
var en ökning med 31 % totalt och 33 % i fast 
valuta för jämförbara enheter. Faktureringen var 
82 654 MSEK (71 937), en ökning med 15 % totalt 
och 17 % i fast valuta för jämförbara enheter.

Rörelseresultat för helåret 2010 förbättrades 
markant främst tack vare högre volymer, högre 
kostnadseffektivitet och gynnsam produktmix och 
uppgick till 11 029 MSEK (-1 412). Rörelsemar-
ginalen var 13,3 % (-2,0) av faktureringen. Änd-

rade valutakurser påverkade resultatet negativt 
från årets början med cirka 720 MSEK jämfört 
med föregående år och förändrade metallpriser 
påverkade positivt med 300 MSEK. Nettoeffekten 
av övriga poster av engångskaraktär var för hel-
året -400 MSEK. 

Finansnettot uppgick till -1 617 (-2 060) och 
resultatet efter finansnetto till 9 412 MSEK 
(-3 472). Skattesatsen var 26 % och periodens 
resultat uppgick till 6 943 MSEK (-2 596). Vinst 
per aktie uppgick till 5,59 SEK (-2,24).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var  
12 149 MSEK (11 792). Koncernens investeringar 
i anläggningar uppgick till 3 378 MSEK (4 006). 
Företagsförvärv uppgick till 1 216 MSEK (2 036). 
Efter investeringar, förvärv och avyttringar var 
kassaflödet 7 769 MSEK (6 119).

Förslag till årsstämman 2011
Ordinarie årsstämma hålls i Sandviken den 3 maj 
2011, klockan 17.00. Årsredovisningen för 2010 
kommer att fi nnas tillgänglig första veckan i april 
på www.sandvik.com och www.sandvik.se. Där 
kan den även beställas i tryckt form. Styrelsen 

föreslår en utdelning med 3,00 SEK per aktie 
(1,00) eller totalt 3 559 MSEK (1 188) för 2010. 
Förslaget utgör 54 % av vinsten per aktie och 
avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås bli 
den 6 maj 2011.
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Viktiga händelser
• I oktober offentliggjordes att Sandvik Materials 

Technology och Carpenter Technology avser att 
etablera ett strategiskt samarbete för att ytter-
ligare stärka positionen inom området pulver-
teknologi och avancerade material, främst inom 
energisektorn. Samarbetet innebär att Sandvik 
AB förvärvar 40 procent av aktierna i Carpen-
ter Powder Products AB samt att Carpenter 
Technology Corporation förvärvar 40 procent 
av aktierna i Sandvik Powdermet AB. Carpenter 
Powder Products AB tillverkar höglegerat pul-
ver och är sedan tidigare leverantör till Sandvik 
Powdermet AB. Samarbetet, som även kommer 
att göra strategiska forskningssamarbeten möj-
liga, gör sammantaget Sandvik och Carpenter 
Technology till en ledande aktör inom pulver-
teknologiområdet. 

• I november meddelade Rio Tinto Iron Ore 
att man har valt Sandvik Mining and Con-
struction till prioriterad leverantör av mobila 
maskiner för att expandera kapaciteten för 
järnmalmsbrytning till 283 miljoner ton per år 
i Pilbara-regionen i västra Australien. Projektet 
inkluderar i ett första steg leverans och uppstart 
av nio mobila maskiner från Sandvik till mitten 
av 2013 vid flera hamnar och gruvor i Pilbara, 
samt ytterligare maskiner det följande året. I 
december erhölls den första ordern till ett värde 
av cirka 750 MSEK. 

• I december träffade Sandvik en överenskommelse 
med ägarna till Shanghai Jianshe Luqiao Machi-
nery Co., Ltd. (SJL), i Shanghai, Kina, om att 
förvärva 80 % av aktierna i bolaget. Förvärvet 
beräknas vara slutfört inom sex till nio månader, 
efter godkännande av berörda myndigheter.

SJL är ledande inom utveckling och tillverkning 
av utrustningar för krossning och sortering, 
inklusive förbrukningsvaror och service, för 
den kinesiska gruv- och anläggningsindustrin. 

SJL har 1 200 anställda och beräknas 2010 ha 
en omsättning på omkring 1 000 MSEK. Lön-
samheten är svagt positiv och får initialt en viss 
utspädande effekt på Sandvik Mining and Con-
structions rörelsemarginal och avkastning. 

• Som ett led i att specialisera och konsolidera 
verksamheten inom produktområde MedTech 
beslutade Sandvik Materials Technology att 
avveckla verksamheten inom Protomedical i 
Zell, Tyskland. Verksamheten omfattar kon-
traktstillverkning av medicintekniska produkter 
och avvecklingen berör omkring 30 personer 
och en årsomsättning av knappt 30 MSEK. 
Merparten av produktprogrammet kommer att 
överföras till andra enheter inom MedTech.

• Under oktober och november säkrade Sandvik 
Mining and Construction ett antal större order 
för materialhanteringssystem och system för 
kontinuerlig gruvdrift och krossning i Sydame-
rika, Afrika och Asien. 

Värdet på dessa order uppgår totalt till omkring 
2 500 MSEK. Leveranser har påbörjats och är 
planerade att slutföras mellan slutet av 2011 
och mitten av 2013.

• Sandviks styrelse utsåg i december Olof Fax-
ander till ny verkställande direktör och kon-
cernchef med tillträde den 1 februari 2011. 
Olof Faxander efterträder Lars Pettersson som 
efter nio år som koncernchef lämnar Sandvik. 
Olof Faxander är civilingenjör och civilekonom 
och har sedan 2006 arbetat som verkställande 
direktör och koncernchef i SSAB. 

• I december meddelades att Anna Vikström Pers-
son har utsetts till personaldirektör och medlem 
av koncernledningen i Sandvik AB med tillträde 
den 1 mars 2011. Anna Vikström Persson arbe-
tar idag som personaldirektör och medlem i 
koncernledningen i SSAB. 

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 affärsverk-
samhet. Med den dramatiska utvecklingen av 
den globala konjunkturen under 2008 och 2009 
följer en ökad allmän osäkerhet. För djupare 
analys av risker hänvisas till Sandviks Årsredo-
visning för 2009.
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Finansiella rapporter i sammandrag
Koncernen

RESULTATRÄKNING

   Kv 4 Kv 4 Förändr. Kv 1-4 Kv 1-4 Förändr.

MSEK 2010 2009 % 2010 2009 %

Intäkter 23 276 18 211 +28 82 654 71 937 +15
Kostnad för sålda varor -15 233 -13 374 +14 -53 131 -54 871 -3
Bruttoresultat 8 043 4 837 +66 29 523 17 066 +73
 % av intäkterna 34,6 26,6  35,7 23,7 

Försäljningskostnader -2 898 -2 538 +14 -10 848 -10 853 +/-0
Administrationskostnader -1 497 -1 434 +4 -5 295 -5 188 +2
FoU-kostnader -567 -516 +10 -2 106 -2 007 +5
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 48 59  -245 -430 
Rörelseresultat 3 129 408  11 029 -1 412 
 % av intäkterna 13,4 2,2  13,3 -2,0 

Finansnetto -375 -485 -23 -1 617 -2 060 -22
Resultat efter finansiella poster 2 754 -77  9 412 -3 472 
 % av intäkterna 11,8 -0,4  11,4 -4,8 

Skatt -568 -26  -2 469 876
Periodens resultat 2 186 -103  6 943 -2 596
 % av intäkterna 9,4 -0,6  8,4 -3,6

Övrigt totalresultat

Periodens omräkningsdifferenser  90 589  -2 386 -645
Kassaflödessäkringar 94 -2  615 541
Skatt hänförlig till övrigt totalresultat  -25 1  -162 -142
Övrigt totalresultat, netto efter skatt 159 588  -1 933 -246

Periodens totalresultat 2 345 485  5 010 -2 842

Periodens resultat hänförligt till    
 Moderbolagets aktieägare 2 094 -132  6 634 -2 652
 Innehav utan bestämmande inflytande  92 29  309 56

Periodens totalresultat hänförligt till    
 Moderbolagets aktieägare 2 249 450  4 769 -2 864
 Innehav utan bestämmande inflytande  96 35  241 22

Resultat per aktie, före utspädning, SEK 1,76 -0,11  5,59 -2,24 
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BALANSRÄKNING

  31 dec 31 dec Förändr
MSEK  2010 2009 %

Immateriella anläggningstillgångar 13 193 14 137 -7
Materiella anläggningstillgångar 25 252 26 519 -5
Finansiella anläggningstillgångar 6 023 5 698 +6
Varulager 21 420 19 842 +8
Kortfristiga fordringar 19 328 17 873 +9
Likvida medel 4 783 7 506 -36
Summa tillgångar 89 999 91 575 -2

Eget kapital 33 813 29 957 +13
Långfristiga räntebärande skulder 25 684 31 807 -19
Långfristiga icke räntebärande skulder 5 869 5 507 +7
Kortfristiga räntebärande skulder 3 783 7 574 -50
Kortfristiga icke räntebärande skulder 20 850 16 730 +25
Summa eget kapital och skulder 89 999 91 575 -2

Rörelsekapital*  21 139 22 122 -4
Lån  26 976 36 388 -26
Nettoskuld** 23 200 30 342 -24
Innehav utan bestämmande inflytande 1 233 970 +27

* 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 4 769 241 5 010
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande 10 -17 -7
Avyttring till innehav utan bestämmande inflytande  41 41
Utdelning till aktieägare -1 186 -2 -1 188
Utgående eget kapital, 31 december 2010 32 580 1 233 33 813

Finansiella rapporter i sammandrag
Koncernen
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KASSAFLÖDESANALYS

  Kv 4 Kv 4 Kv 1-4 Kv 1-4
MSEK  2010 2009 2010 2009

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader +2 754 -77 +9 412 -3 472
Återläggning av av- och nedskrivningar +1 041 +1 223 +4 038 +4 541
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m -70 +248 -130 +481
Betald skatt -73 +198 -1 056 -870
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital +3 652 +1 592 +12 264 +680

Förändring i rörelsekapital
Förändring av lager -443 +2 103 -2 161 +9 449
Förändring av rörelsefordringar -774 +522 -2 832 +5 884
Förändring av rörelseskulder +995 -209 +5 041 -3 701
Kassafl öde från förändring i rörelsekapital -222 +2 416 +48 +11 632

Investeringar i hyresmaskiner -240 -95 -369 -619
Försäljning av hyresmaskiner +69 -30 +206 +99

Kassaflöde från den löpande verksamheten +3 259 +3 883 +12 149 +11 792

Investeringsverksamheten
Förvärv av verksamheter och aktier exkl. likvida medel -490 -493 -1 216 -2 036
Investeringar i anläggningar -1 299 -580 -3 378 -4 006
Försäljning av verksamheter och aktier exkl. likvida medel  +7 0 +55
Försäljning av anläggningar +50 +183 +214 +314
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 739 -883 -4 380 -5 673

Kassaflöde efter investeringar +1 520 +3 000 +7 769 +6 119

Finansieringsverksamheten
Förändring av räntebärande skulder -1 421 -3 618 -9 223 -1 565
Realisering av ränteswap och valutasäkring    +1 843
Utbetald utdelning -1  -1 188 -3 926
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 422 -3 618 -10 411 -3 648

Periodens kassaflöde +98 -618 -2 642 +2 471
Likvida medel vid periodens början +4 642 +8 040 +7 506 +4 998
Kursdifferens i likvida medel +43 +84 -81 +37
Likvida medel vid periodens slut +4 783 +7 506 +4 783 +7 506

Finansiella rapporter i sammandrag
Koncernen

NYCKELTAL Helår Helår
  2010 2009

Antal utestående aktier vid periodens slut (’000) 1) 1 186 287 1 186 287
Genomsnittligt antal aktier (’000) 1) 1 186 287 1 186 287
Skatt, % 26,2 25,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 17,4 -1,3
Avkastning på eget kapital, % 2) 22,1 -7,9
Avkastning på totalt kapital, % 2) 12,7 -1,0
Eget kapital per aktie, SEK  27,50 24,40
Nettoskuldsättningsgrad 0,7 1,0
Soliditet, % 38 33
Rörelsekapital, % 22 32
Resultat per aktie, SEK 5,59 -2,24
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK +12 149 +11 792
Antal anställda 47 064 44 355

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

RESULTATRÄKNING

  Kv 4 Kv 4 Förändr. Kv 1-4 Kv 1-4 Förändr.

MSEK 2010 2009 % 2010 2009 %

Nettoomsättning 4 914 3 895 +26 17 668 13 527 +31
Kostnad för sålda varor -3 790 -3 019 +26 -13 348 -12 018 +11
Bruttoresultat 1 124 876 +28 4 320 1 509 +186
  
Försäljningskostnader -219 -134 +63 -631 -536 +18
Administrationskostnader -865 -624 +39 -2 820 -2 402 +17
FoU-kostnader -264 -226 +17 -932 -884 +5
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 47 21 +124 170 410 -59
Rörelseresultat -177 -87 +103 107 -1 903 -106

Resultat från andelar i koncernföretag 3 141 2 158 +46 3 343 5 834 -43
Resultat från andelar i intresseföretag - 2 - 5 5 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 14 - - 665 587 +13
Räntekostnader och liknande resultatposter -342 -348 -2 -1 376 -1 545 -11
Resultat efter fi nansiella poster 2 636 1 725 +53 2 744 2 978 -8

Bokslutsdispositioner 2 8 -75 2 8 -75
Skatt  339 151 +125 104 765 -86
Periodens resultat 2 977 1 884 +58 2 850 3 751 -24

BALANSRÄKNING

  31 dec 31 dec Förändr.
MSEK  2010 2009 %

Immateriella anläggningstillgångar 25 17 +47
Materiella anläggningstillgångar 6 768 6 622 +2
Finansiella anläggningstillgångar 15 832 15 489 +2
Varulager 3 675 3 310 +11
Kortfristiga fordringar 20 000 22 269 -10
Likvida medel  12 9 +33
Summa tillgångar 46 312 47 716 -3

Eget kapital 17 740 14 607 +21
Obeskattade reserver 2 4 -50
Avsättningar 281 215 +31
Långfristiga räntebärande skulder 14 592 19 079 -24
Långfristiga icke räntebärande skulder - 22 -
Kortfristiga räntebärande skulder 8 313 9 686 -14
Kortfristiga icke räntebärande skulder 5 384 4 103 +31
Summa skulder och eget kapital 46 312 47 716 -3

Ställda säkerheter - - -
Eventualförpliktelser 11 228 17 778 -37
Räntebärande skulder och avsättningar 
minus likvida medel och räntebärande tillgångar 10 554 11 319 -7
Investeringar i anläggningar 946 910 +4
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ORDERINGÅNG OCH FAKTURERING PER MARKNADSOMRÅDE

Fjärde kvartalet 2010 

Koncernen

  Orderingång Förändr.* Andel Fakturering Förändr.* Andel
Marknadsområde MSEK % %1) % MSEK % %
Europa 8 692 +27 +39 33  8 610 +24 37
Nafta 3 827 +24 +59 15 3 584 +38 16
Sydamerika 3 193 +108 +35 12 2 220 +81 10
Afrika/Mellanöstern 2 868 +46 +24 11 2 424 +38 10
Asien 4 514 +26 +21 17 4 270 +34 18
Australien 3 219 +46 +12 12 2 168 +8 9
Totalt 26 313 +37 +33 100 23 276 +31 100

Sandvik Tooling

Europa 3 336 +34 +34 54 3 363 +38 54
Nafta 1 093 +33 +33 18 1 106 +32 18
Sydamerika 305 +32 +32 5 277 +23 4
Afrika/Mellanöstern 53 -49 -49 1 96 +28 2
Asien 1 286 +23 +23 21 1 339 +29 21
Australien 77 +12 +12 1 74 +12 1
Totalt 6 150 +29 +29 100 6 255 +34 100

Sandvik Mining and Construction

Europa 1 944 -8 +27 14 1 846 -2 18
Nafta 1 418 +108 +108 11 1 225 +62 12
Sydamerika 2 701 +134 +38 20 1 725 +108 16
Afrika/Mellanöstern 2 735 +59 +34 20 2 227 +41 21
Asien 1 698 +19 +17 13 1 694 +35 16
Australien 2 885 +59 +18 22 1 826 +9 17
Totalt 13 381 +50 +34 100 10 543 +32 100

Sandvik Materials Technology

Europa 2 436 +59 +59 47 2 436 +27 50
Nafta 1 064 -24 +49 21 1 025 +21 21
Sydamerika 111 +21 +21 2 139 +18 3
Afrika/Mellanöstern 59 -47 -47 1 80 +29 1
Asien 1 252 +35 +19 24 970 +37 20
Australien 236 -24 -24 5 246 +0 5
Totalt 5 158 +18 +37 100 4 896 +26 100

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

Marknadsöversikt
Koncernen



  · 14

F JÄRDE KVARTALET 2010
Sandvik Kv4

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.

ORDERINGÅNG PER AFFÄRSOMRÅDE        

  Kv 4 Helår Kv 1 Kv 2  Kv 3 Kv 4 Förändr. Kv 4 Helår
MSEK  2009 2009 2010 2010 2010 2010 % % 1)  2010
Sandvik Tooling 5 056 18 962 5 899 6 295 5 998 6 150 22 29 24 342
Sandvik Mining and Construction 9 029 30 915 9 906 9 629 9 163 13 381 48 50 42 079
Sandvik Materials Technology 4 444 16 480 5 041 5 752 4 896 5 158 16 18 20 847
Seco Tools2) 1 258 4 926 1 425 1 502 1 466 1 624 29 38 6 016
Koncerngemensamt 0 2 -1 1     1
Koncernen totalt 19 787 71 285 22 270 23 179 21 523 26 313 33 37 93 285

FAKTURERING PER AFFÄRSOMRÅDE        

  Kv 4 Helår Kv 1 Kv 2  Kv 3 Kv 4 Förändr. Kv 4 Helår
MSEK  2009 2009 2010 2010 2010 2010 % % 1)  2010
Sandvik Tooling 4 960 19 078 5 551 6 122 5 966 6 255 26 34 23 893
Sandvik Mining and Construction 8 042 32 621 7 588 8 375 8 676 10 543 31 32 35 182
Sandvik Materials Technology 3 976 15 328 4 019 4 618 4 170 4 896 23 26 17 703
Seco Tools2) 1 225 4 871 1 367 1 479 1 420 1 572 28 37 5 838
Koncerngemensamt 9 39 9 9 9 10   38
Koncernen totalt 18 211 71 937 18 534 20 603 20 241 23 276 28 31 82 654

RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE   

  Kv 4 Helår Kv 1 Kv 2  Kv 3 Kv 4  Helår
MSEK  2009 2009 2010 2010 2010 2010     2010
Sandvik Tooling -84 -527 834 1 283 961 1 219   4 296
Sandvik Mining and Construction 411 466 623 1 283 1 257 1 503   4 665
Sandvik Materials Technology 136 -1 137 312 699 203 326   1 540
Seco Tools2) 121 307 220 311 245 322   1 098
Koncerngemensamt -176 -521 -92 -105 -134 -241   -570
Koncernen totalt 408 -1 412 1 897 3 471 2 532 3 129   11 029

RÖRELSEMARGINAL PER AFFÄRSOMRÅDE     

  Kv 4 Helår Kv 1 Kv 2  Kv 3 Kv 4    Helår
% AV FAKTURERING  2009 2009 2010 2010 2010 2010    2010
Sandvik Tooling -1,7 -2,8 15,0 21,0 16,1 19,5   18,0
Sandvik Mining and Construction 5,1 1,4 8,2 15,3 14,5 14,3   13,3
Sandvik Materials Technology 3,4 -7,4 7,8 15,1 4,9 6,7   8,7
Seco Tools 2) 9,9 6,3 16,1 21,0 17,2 20,5   18,8
Koncernen totalt 2,2 -2,0 10,2 16,8 12,5 13,4   13,3
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Sandviken den 2 februari 2011
Sandvik Aktiebolag (publ)

Styrelsen 

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller 
lagen om handel med fi nan siella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 
kl. 08.00. Rapporten för första kvartalet 2011 offentliggörs den 3 maj 2011. Rapporten för fjärde kvartalet 
2010 har ej granskats av bolagets revisorer.

Kalender 2011:

3 maj Rapport för kv 1 2011
3 maj Årsstämma
19 juli Rapport för kv 2 2011
14 sep Kapitalmarknadsdag
27 okt Rapport för kv 3 2011
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 Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor 
Relations, tel 026-26 10 23 (Jan Lissåker) eller tel 026-26 09 37 
(Magnus Larsson) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

En kombinerad presentation och telefonkonferens kommer att 
hållas den 2 februari 2011 kl. 13.30 på Opera terrassen i Stock-
holm. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

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 med undantag för nya och omarbetade 
standarder och tolkningar med tillämpning från 
den 1 januari 2010. Dessa förändringar har inte 
medfört några väsentliga effekter på Sandviks 
finansiella rapporter.

Fr.o.m. 1 januari 2010 tillämpar koncernen 
den omarbetade IFRS 3 Rörelseförvärv och den 
ändrade IAS 27 Koncernredovisning och separata 
finansiella rapporter. De ändrade redovisnings-
principerna har medfört bland annat följande: 
transaktionsutgifter vid rörelseförvärv kostnads-
förs, villkorade köpeskillingar fastställs till verk-
ligt värde vid förvärvstidpunkten och effekter av 
omvärdering av skulder relaterade till villkorade 
köpeskillingar redovisas som en intäkt eller kost-
nad i årets resultat.  Vidare betraktas ytterligare 
förvärv som sker efter att det bestämmande infly-
tandet erhållits som ägartransaktioner och redo-

visas direkt i eget kapital, vilket utgör en ändring 
av Sandviks tidigare princip som var att redovisa 
överskjutande belopp som goodwill. Begreppet 
minoritetsintresse har även ändrats i rapporterna 
till den nya benämningen ”Innehav utan bestäm-
mande inflytande”. Ändringarna av principerna 
har inte haft någon retroaktiv effekt på Sandviks 
finansiella rapporter, vilket alltså innebär att inga 
belopp i de finansiella rapporterna har justerats. 

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.

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

ning och resultat har ägt rum under det fjärde 
kvartalet.


