
Finansiell översikt, MSEK Kv 2 2012 Kv 2 2011 Förändr. % Kv 1-2 2012 Kv 1-2 2011 Förändr. %

Orderingång 1) 26 190 25 361 0 55 084 50 262 +7
Fakturering 1) 25 939 23 421 +8 50 776 45 451 +9
Bruttovinst 9 473 8 506 +11 18 741 16 799 +12
  % av fakturering 36,5 36,3 36,9 37,0
Rörelseresultat 4 212 3 562 +18 8 031 6 834 +18
  % av fakturering 16,2 15,2 15,8 15,0
Resultat efter fi nansiella poster 3 667 3 073 +19 7 038 5 928 +19
  % av fakturering 14,1 13,1 13,9 13,0
Periodens resultat 2 773 2 228 +24 5 278 4 354 +21
  % av fakturering 10,7 9,5 10,4 9,6
  varav aktieägarnas andel 2 776 2 114 +31 5 276 4 141 +27
Resultat per aktie, SEK 2) 2,21 1,78 +24 4,26 3,49 +22

Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 17,2 19,9 17,2 19,9
Kassafl öde från den löpande verksamheten +2 293 +802 +186 +3 392 +1 838 +85
Antal anställda 49 034 48 819 0 49 034 48 819 0

– För fl ertalet av Sandviks 
kundsegment var det en god 
efterfrågan även under årets andra 
kvartal. Orderingången på 26,2 
miljarder kronor var fortsatt stark. 
Faktureringen nådde 25,9 miljar-
der kronor, en ökning med 8 % i 

pris och volym. Även då efterfrågan generellt sett var hög 
varierade den mellan de olika marknaderna. Efterfrågan i 
Europa försvagades något medan den var fortsatt stark i 
Nord- och Sydamerika. Det var även en stark efterfrågan 
från Asien, om än med stora skillnader mellan de olika 
segmenten. I likhet med tidigare kvartal redovisade både 
Sandvik Mining och Sandvik Machining Solutions en 
stark efterfrågan medan marknadsförhållandena var mer 

utmanande för de övriga affärsområdena, säger Sandviks 
VD och koncernchef Olof Faxander.

– En god efterfrågan och snabbare framsteg än förväntat 
vad gäller våra kostnadsbesparande åtgärder resulterade i 
ett förbättrat rörelseresultat på 4,2 miljarder kronor, eller 
16,2 % av faktureringen. Ett område av strategisk bety-
delse är kapitaleffektivitet, där utmaningarna kvarstår och 
Sandvik har klar förbättringspotential.

– Under kvartalet blev de makroekonomiska förhål-
landena allt mer osäkra, i synnerhet i Europa. Vi iakttar 
därför extra stor försiktighet när vi nu går in i det säsong-
mässigt svagare tredje kvartalet. Med detta i åtanke är 
det extra glädjande att genomförandet av den strategi vi 
etablerade i september i fjol fortsatte att ge resultat tidigare 
än beräknat även under andra kvartalet.

Fortsatta fram-
steg och stark 
efterfrågan

Pressmeddelande 19 juli 2012

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations på tel 026-26 09 37 eller på www.sandvik.com

VD:s
kommentar:

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

Kv2 Sandvik
Delårsrapport andra kvartalet 2012    Halvårsrapport per den 30 juni 2012

Olof Faxander
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Tabellen är multiplikativ, det vill säga de ingående eff ekterna 
ska multipliceras för att nå total eff ekten.

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv 2

Marknad och försäljning

0

0

+3

+3

Order-

 ingång

+8

0
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+11

Faktu-
rering

Fakturering

10 11 12

Kvartal

30 000

24 000

18 000

12 000

6 000

0

MSEK
Kvartal

MSEK
Rullande

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

Rullande 12 månader
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Totalt sett var det en fortsatt god efterfrågan globalt för 
Sandvik under andra kvartalet, även om det fanns tydliga 
skillnader mellan olika marknader och segment. Under 
kvartalets gång försvagades efterfrågan något inom flera 
områden. Efterfrågan förblev stark i Nordamerika, Australien 
och i stora delar av Asien medan marknaden i Europa visade 
tecken på avmattning. Orderingången var oförändrad jämfört 
med motsvarande period föregående år och uppgick till 26,2 
miljarder kronor i fast valuta. Faktureringen för kvartalet 
uppgick till 25,9 miljarder kronor, en förbättring med 8 %. 
Ändrade valutakurser hade en positiv påverkan på både 
orderingången och faktureringen med 3 %. 

För de flesta av Sandviks affärsområden var marknadsklima-
tet relativt oförändrat jämfört med föregående kvartal. Jäm-
fört med 2011 ökade efterfrågan i Asien och Australien, och 
var fortsatt hög i Nordamerika. Inom de flesta affärsområden 
redovisades en nedgång för Europa, medan efterfrågebilden 
för Sydamerika var fragmenterad.

Osäkerheten, som var en följd av problemen för ekono-
mierna i södra Europa, ökade under kvartalet, vilket hade en 
negativ påverkan på efterfrågan inom stora delar av eurozo-
nen. Detta var tydligt inom verkstadsindustrin, konsument-
relaterade segment samt för anläggningsindustrin.

Gruvindustrin utvecklades starkt på de flesta marknader 
och Sandvik Mining erhöll stora order för kompletta system 
till Asien.

Efterfrågan för Sandvik Machining Solutions var stabil 
jämfört med föregående kvartal och föregående år. För verk-
samheten i Nordamerika fortsatte de redan höga nivåerna att 
öka, i synnerhet inom flygsegmentet.

Det var en fortsatt blandad efterfrågan för Sandvik Mate-
rials Technology med stor konkurrens inom de lågförädlade 
segmenten och med få tecken på en förbättring under kvar-
talet.

För Sandvik Construction minskade efterfrågan i Europa, 
till övervägande delen inom eurozonen, medan Asien och 
Australien visade en stark utveckling från låga nivåer. För 
Sandvik Venture minskade efterfrågan för de flesta produkt-
områden jämfört med 2011 och föregående kvartal, mest 
märkbart för Sandvik Hard Materials och Diamond Innova-
tions.

Orderingången under andra kvartalet uppgick till 
26 190 miljoner kronor (25 361), en ökning med 3 % totalt 
och oförändrat i fast valuta för jämförbara enheter. Cirka 1,3 
miljarder kronor (1,2) av denna summa utgörs av ett antal 
stora order på system för gruvor för Sandvik Mining. Änd-
rade valutakurser hade en positiv påverkan på orderingången 
på 3 %. Ökningen i fast valuta för jämförbara enheter var 
6 % för Sandvik Mining och 2 % för Sandvik Machining 
Solutions. För Sandvik Materials Technology minskade 
orderingången med 9 % jämfört med andra kvartalet före-
gående år, inklusive en negativ effekt på 6 procentenheter för 
förändrade metallpriser. Sandvik Construction rapporterade 
en oförändrad orderingång medan Sandvik Venture redo-
visade en minskad orderingång med 13 % i fast valuta för 
jämförbara enheter.

Faktureringen uppgick till 25 939 miljoner kronor 
(23 421), en ökning med 11 % totalt och 8 % i fast valuta 
för jämförbara enheter, jämfört med andra kvartalet 2011. 
Ändrade valutakurser hade en positiv påverkan på 3 % på 
faktureringen. För Sandvik Mining ökade faktureringen med 
26 % i fast valuta och för jämförbara enheter, medan ökning-
en för Sandvik Machining Solutions och Sandvik Construc-
tion var 2 % respektive 4 %. Sandvik Materials Technologys 
fakturering minskade med 8 % jämfört med samma period 
föregående år, inklusive en negativ effekt på cirka 6 procent-
enheter för förändrade metallpriser. För Sandvik Venture 
minskade faktureringen med 5 % i fast valuta och för jämför-
bara enheter.



Genomförandet av den nya strategin gick framåt i snabb takt 
och bidrog till en fortsatt stark lönsamhetstrend, ytterligare 
förstärkt av den höga efterfrågenivån och därmed ett högt 
kapacitetsutnyttjande. Rörelseresultatet uppgick till 4 212 mil-
joner kronor (3 562), det hittills högsta redovisade kvartals-
resultatet. Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 
16,2 % (15,2) av faktureringen. Ändrade valutakurser hade 
en positiv påverkan på resultatet på cirka 150 miljoner kro-
nor, medan förändrade metallpriser hade en negativ effekt på 
68 miljoner kronor.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste tolv måna-
derna påverkades negativt av engångskostnader under tredje 
och fjärde kvartalet 2011 och uppgick till 17,2 % (19,9). I års-
takt var avkastningen andra kvartalet 24,2 %. Avkastningen 
på eget kapital var 19,8 % (24,6) för de senaste tolv måna-
derna. I årstakt var avkastningen andra kvartalet 31,4 %.

Åtgärderna som ingår i den nya strategin genomfördes som 
planerat och, i en del fall, snabbare än planerat. Detta säker-
ställde en fortsatt positiv utveckling av lönsamheten under 
andra kvartalet. De planerade personal- och organisationsför-
ändringarna har nu till stor del genomförts. Intrimningen av 
nya processer, anpassningen av produktsortimentet och konso-
lideringen av vissa verksamheter fortsätter. Ett viktigt steg togs 
under andra kvartalet för att få till stånd en långsiktig effektivi-
tetsförbättring av administrationen i och med outsourcingavta-
let med IBM för delar av Sandviks IT-infrastrukturtjänster.

Ändrade valutakurser påverkade rörelseresultatet positivt 
med cirka 150 miljoner kronor, nästan enbart drivet av en 
starkare USD/SEK-växelkurs. Finansnettot ökade något, i för-
sta hand som ett resultat av ökad upplåning, och uppgick till 
-545 miljoner kronor (-489).

Det starka resultatet bidrog positivt till kassaflödet, som 
delvis motverkades av en ökning av rörelsekapitalet. Kassaflö-
det från verksamheten förbättrades på så sätt till +2 293 mil-
joner kronor (+802).

Balansomslutningen förblev närmast oförändrad under 
kvartalet. Ökningen av efterfrågan medförde ökade kundford-
ringar och lagernivåer, vilket tillsammans med lägre leveran-
törsskulder påverkade rörelsekapitalet negativt. Rörelseka-
pitalet uppgick till 28 % (26) av faktureringen. Utdelningen 
finansierades genom de svenska och europeiska Medium 
Term Note programmen, samt en mindre reduktion av likvida 
medel. Nettoskulden ökade som en följd därav från 25,2 mil-
jarder kronor till 28,6 miljarder kronor. Nettoskuldsättnings-
graden ökade till 0,8 jämfört med föregående kvartal (0,7), 
men minskade jämfört med samma kvartal föregående år 
(0,9). Låneförfall inom de närmaste 12 månaderna uppgick 
till 6,8 miljarder kronor. Vid kvartalsskiftet hade Sandvik out-
nyttjade och garanterade kreditfaciliteter omfattande 900 mil-
joner EUR och 5 miljarder kronor. 
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Fortsatt stark efterfrågan 

Order på system värda 
1,3 miljarder kronor

Rekordfakturering

Rekordhögt rörelseresultat 
och rörelsemarginal

Tabellen är multiplikativ, det vill säga de 
ingående eff ekterna ska multipliceras för att nå 
total eff ekten.

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv2

+6

0

+3

+9

Order
 ingång

+26

0

+2

+29

Faktu-
rering

Tillväxt

Efterfrågan från den globala gruvindustrin förblev stark 
under andra kvartalet jämfört med föregående år. Order-
ingången ökade från en hög nivå med 6 % i fast valuta till 
10,3 miljarder kronor (9,4). Aktiviteten var omfattande på 
de flesta marknader och orderingången för system för gruvor 
ökade, medan det var en märkbar nedgång inom prospekte-
ring. Sandvik Mining erhöll ett antal större 
order till Asien, till ett sammanlagt värde av 
cirka 1,3 miljarder kronor. Faktureringen 
ökade betydligt med 26 % i fast valuta 
jämfört med samma period föregående år, 
och nådde en rekordnivå på 9 826 miljoner 
kronor (7 593). Rörelse resultatet och rörel-
semarginalen nådde också rekordnivåer och 
uppgick till 1 800 miljoner kronor (1 310), 
eller 18,3 % (17,3) av faktureringen.

Det var en fortsatt hög efterfrågenivå för 
gruvindustrin under kvartalet. Sandvik 
Mining redovisade en mycket hög orderin-
gång samt rekordnivåer för faktureringen. 
Trots den generellt sett starka utvecklingen 
var de regionala skillnaderna tydliga. I Asien 
ökade efterfrågan betydligt, med bland 
annat en större order avseende konstruk-
tion och leverans av utrustning för kontinuerlig gruvdrift 
och kolhantering. Efterfrågan förblev relativt oförändrad i 
Afrika och Nordamerika medan den minskade i Europa när 
efterfrågan på krossar avtog. 

Sydamerika redovisade en nedgång jämfört med före-
gående år, men justerat för större order var det en ökning. 
Sandvik Mining erhöll en större order till ett värde av mer 
än 900 miljoner kronor till en koppargruva i Sydamerika 
i början av tredje kvartalet. Prospekteringsverksamheten 
redovisade ett negativt trendbrott under kvartalet, mest 

noterbart i Australien. Prisutvecklingen var 
fortsatt positiv.

Den starka efterfrågan resulterade i ett 
högt kapacitetsutnyttjande, vilket tillsam-
mans med fortsatt lyckade anpassningsåtgär-
der bidrog till ett nytt rekordresultat. Änd-
rade valutakurser hade en positiv påverkan 
med 50 miljoner kronor på rörelseresultatet, 
som uppgick till 1 800 miljoner kronor 
(1 310). Sandvik Mining redovisade sin hit-
tills högsta marginal någonsin på 18,3 % 
(17,3) av faktureringen.

Av faktureringen utgjorde verktyg och 
förbrukningsvaror 14 % (16), tjänster och 
reservdelar 34 % (38), medan maskiner 
och utrustning och kompletta gruvsystem 
utgjorde 38 % (32) respektive 14 % (14). 
Rörelsekapitalet ökade betydligt som en följd 
av ökade kundfordringar, ökade lagernivåer 

och minskade leverantörsskulder och uppgick till 27 % 
(25) av faktureringen. Avkastning på sysselsatt kapital för 
de senaste tolv månaderna var 40,4 % (41,1). I årstakt var 
avkastningen för kvartalet 44,8 %.

* I fast valuta för jämförbara enheter.

Finansiell översikt, MSEK Kv 2 2012 Kv 2 2011 Förändr, % Kv 1-2 2012 Kv 1-2 2011 Förändr, %

Orderingång 10 315 9 425 +6  * 22 108 17 645 +22 *
Fakturering 9 826 7 593 +26 * 18 465 14 695 +23 *
Rörelseresultat 1 800 1 310 +37 3 295 2 518 +31
  % av fakturering 18,3 17,3 17,8 17,1
Avkastning på sysselsatt kapital, %, 
rullande 12 mån

40,4 41,1 40,4 41,1

Antal anställda 13 900 12 844 +8 13 900 12 844 +8
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Hög efterfrågenivå

Minskad tillväxttakt

God lönsamhet

Det var en fortsatt stark marknad för Sandvik Machining 
Solutions under större delen av andra kvartalet även om osä-
kerheten tilltog under kvartalets gång. Såväl orderingången 
som faktureringen ökade med 2 % i fast valuta för jämför-
bara enheter och uppgick till 7,5 miljarder 
kronor (7,2) respektive 7,4 miljar-
der kronor (7,0). Efterfrågan 
förblev stark. Nordamerika 
redovisade en ökning jämfört 
med föregående år, medan 
Europa redovisade en fortsatt stark 
efterfrågan trots att marknadsaktivite-
terna mattades av under andra kvartalet. 
Rörelseresultatet och rörelsemarginalen låg kvar på en hög 
nivå jämfört med föregående kvartal och år. Ändrade valuta-
kurser påverkade resultatet med cirka +100 miljoner kronor 
under kvartalet.

Efterfrågan på Sandvik Machining Solutions produkter var 
fortsatt hög även om det fanns tydliga skillnader mellan 
och inom de större regionerna. Nordamerika redovisade en 
fortsatt stark tillväxt jämfört med föregående år, främst som 
ett resultat av hög aktivitet inom flyg- och bilsegmenten. 
Tillväxttakten var positiv för Europa men det fanns tecken 
på avmattning mot slutet av kvartalet. 

Efterfrågan i Asien varierade på de olika marknaderna. 
Orderingången ökade i Japan, Indien och Sydkorea, medan 
det var en fortsatt svag utveckling i Kina. De gynnsamma 
affärsförhållandena inom flygsegmentet förbättrades ytterli-

gare medan bilsegmentet låg kvar på oförändrad nivå. En viss 
minskning av aktivitetsnivån rapporterades i första hand för 
verkstadsindustrin och de energirelaterade segmenten, även 

om nivåerna var höga. 

Arbetet med att förbättra lagertillgängligheten 
för vissa produktgrupper i kombination med den normala 
uppbyggnaden av lagret inför sommarledigheterna på 
norra halvklotet resulterade i högre produktionstakter och 
ökat kapacitetsutnyttjande. Detta ledde till ökade lagerni-
våer och som en följd ökade rörelsekapitalet både i volym 
och som procentuell andel av försäljningen jämfört med 
föregående år och utgjorde 26 % (24) av faktureringen i 
slutet av kvartalet.

Rörelseresultatet främjades av ökad försäljning och 
höjda priser och låg kvar på en hög nivå jämfört både med 
föregående kvartal och andra kvartalet 2011 och uppgick 
till 1 827 miljoner kronor (1 744), eller 24,6 % (24,8) av 
faktureringen. Resultatet påverkades positivt av ändrade 
valutakurser med cirka 100 miljoner kronor. Avkast-
ningen på sysselsatt kapital för de senaste tolv månaderna 
uppgick till 34,5 % (30,9). I årstakt var avkastningen för 
kvartalet 36,5 %.

Tabellen är multiplikativ, det vill säga de 
ingående eff ekterna ska multipliceras för att nå 
total eff ekten.

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv2

+2

0

+3

+5

Order-
ingång

+2

0

+3

+6

Faktu-
rering

Tillväxt

* I fast valuta för jämförbara enheter.

Finansiell översikt, MSEK Kv 2 2012 Kv 2 2011 Förändr, % Kv 1-2 2012 Kv 1-2 2011 Förändr, %

Orderingång 7 544 7 184 +2  * 15 312 14 342 +4 *
Fakturering 7 431 7 028 +2 * 15 050 13 890 +6 *
Rörelseresultat 1 827 1 744 +5 3 703 3 280 +13
  % av fakturering 24,6 24,8 24,6 23,6
Avkastning på sysselsatt kapital, %, 
rullande 12 mån

34,5 30,9 34,5 30,9

Antal anställda 18 524 18 151 +2 18 524 18 151 +2
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Förbättringsprogrammet 
Step Change levererar 
enligt plan

Påtagliga kostnads-
besparingar

Fortsatt varierad 
efter frågebild

Marknadsbilden var fortsatt splittrad för Sandvik Mate-
rials Technology under andra kvartalet. Efterfrågan var 
stabil för produkter till olje- och gasindustrin medan 
osäkerheten ökade något i flera av de övriga segmenten. 
Orderingången minskade med 9 % och faktureringen med 
8 % i pris och volym för jämförbara enheter. De ändrade 
metallpriserna påverkade orderingången och faktureringen 
negativt med 6 procentenheter vardera. Effektiviteten fort-
satte att förbättras internt jämfört med föregående kvartal, 
vilket resulterade i ett förbättrat resultat. Ändrade metall-
priser påverkade resultatet med -68 miljoner kronor (-60).

Efterfrågemönstret i andra kvar-
talet fortsatte att likna det från 
tidigare kvartal för produkter 
från Sandvik Materials Tech-
nology. Affärsklimatet inom olje- 
och gasindustrin var fortsatt positiv 
och Sandvik Materials Technology erhöll 
en stororder till ett värde av 300 miljoner kro-
nor från en kund i Europa. Genomgången av plan-
lagda kärnkraftprojekt i Kina fortsatte. I Nordamerika 
låg aktiviteterna på marknaden kvar på en stabil nivå, men 
en avmattning syntes i Asien och Europa, i synnerhet inom 
det lågförädlade sortimentet där konkurrensen ökar, med 
pressade priser som följd. 

Arbetet med att få högre lönsamhet inom affärsområdet 
fortsatte i snabb takt. Det så kallade Step Change-program-
met innehåller många åtgärder som ska genomföras under 

de kommande åren. Så här långt har programmet löpt som 
förväntat. Kostnadsbesparingarna ligger före plan medan 
mer långsiktiga åtgärder, som omstruktureringen av pro-
duktsortimentet, följer planen.

Lagernivåerna minskade. Även om det bidrog positivt till 
kassaflödet resulterade den minskade försäljningen ändå i att 
rörelsekapitalet som en andel av faktureringen ökade något 
till 33 % (31).

Effektiviteten internt förbättrades ytterligare under kvar-
talet och bidrog till ett fortsatt förbättrat resultat. Rörelsere-
sultatet uppgick till 415 miljoner kronor (351), eller 9,9 % 
(7,9) av faktureringen. Förändrade metallpriser hade en 
påverkan på -68 miljoner kronor (-60) på rörelseresultatet. 

Rörelseresultatet justerat för metallpriseffekter 
uppgick till 482 miljoner kronor (411), 11,5 % 

(9,2) av faktureringen. Ändrade valuta-
kurser påverkade resultatet med cirka 

+25 miljoner kronor för kvartalet. 
Avkastningen på sysselsatt 

kapital för de senaste tolv 
månaderna var negativt 
jämfört med föregående 
år (7,3). Avkastningen 
påverkades negativt 
av de kostnader av 

engångskaraktär som belastade resultatet för affärsområdet 
under tredje och fjärde kvartalet 2011. I årstakt var avkast-
ningen för kvartalet 11,4 %.

Tabellen är multiplikativ, det vill säga de 
ingående eff ekterna ska multipliceras för att nå 
total eff ekten.

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv2

-9

0

+3

-6

Order-
ingång

-8

0

+3

-6

Faktu-
rering

Tillväxt

* I fast valuta för jämförbara enheter, inklusive effekter av ändrade metallpriser.

Finansiell översikt, MSEK Kv 2 2012 Kv 2 2011 Förändr. % Kv 1-2 2012 Kv 1-2 2011 Förändr. %

Orderingång 4 006 4 279 -9 * 8 284 9 123 -11 *
Fakturering 4 195 4 452 -8 * 8 296 8 631 -6 *
Rörelseresultat 415 351 +18 763 703 +9
  % av fakturering 9,9 7,9 9,2 8,1
Avkastning på sysselsatt kapital, %, 
rullande 12 mån

neg 7,3 neg 7,3

Antal anställda 7 538 8 168 -8 7 538 8 168 -8
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Fortsatt framgångsrik 
omorganisation

Integreringen av Shanbao 
går framåt

Lägre efterfrågan under 
kvartalet

Marknadsläget försvagades för Sandvik Construction i takt 
med att kvartalet fortlöpte. Orderingången förblev oföränd-
rad jämfört med andra kvartalet 2011, medan faktureringen 
ökade med 4 % i fast valuta. Jämfört med föregående 
kvartal utvecklades dock orderingången och faktureringen 
negativt justerat för normala säsongsvariationer. Förbättrad 
effektivitet hos den kinesiska krosstillverkaren Shanbao, 
jämfört med föregående kvartal, bidrog till bibehållen vinst. 
Orderingången uppgick till 2 488 miljoner kronor (2 308), 
faktureringen uppgick till 2 592 miljoner kronor (2 274) 
och rörelseresultat till 222 miljoner kronor (95), eller 8,6 % 
(4,2) av faktureringen. 

På grund av den fortsatta, och i vissa fall 
ökande, osäkerheten i södra Europas 
problemtyngda ekonomier, försämrades 
stämningen på anläggningsmarknaden 
under kvartalet. Många kunder inom 
affärsområdet är små, familjeägda 
företag som snabbt reagerar på 
förändringar i makroekonomin.  
Efterfrågan inom Europa var 
därför mycket uppdelad. Länder 
inom eurozonen påverkades mer 
negativt jämfört med många länder utanför euro-
zonen. I Sydamerika minskade efterfrågan medan den ökade 
i Afrika till följd av ökad aktivitet i Sydafrika. Den blandade 
efterfrågan i Asien fortsatte, med ökade nivåer i Japan och 
Indien medan efterfrågan var fortsatt svag i Kina.

Åtgärderna inom Sandvik Construction, som påbörjades 

tidigare i år för att förändra arbetsprocesserna, anpassa pro-
duktutbudet för att bättre möta kundernas behov, införa nya 
försäljningskanaler och omstrukturera tillverkningsorgani-
sationen, fortsatte i snabb takt. Trots att de flesta åtgärderna 
kommer att fortsätta under de kommande åren gav de kost-
nadsbesparande aktiviteterna omedelbara resultat som även 
var synliga under andra kvartalet.

Den interna effektiviteten förbättrades vid den kinesiska 
krosstillverkaren Shanbao trots en fortsatt svag inhemsk 
anläggningsindustri.

Rörelsekapitalet förblev relativt oförändrat under kvar-
talet men minskade jämfört med 2011 som procent av 

faktureringen och uppgick till 27 % (31). 
Den interna effektiviteten gav bibehållen 
vinst jämfört med föregående kvartal men 

förbättrades avsevärt jämfört med andra 
kvartalet 2011. Rörelseresultatet upp-

gick till 222 miljoner kronor (95), eller 
8,6 % (4,2) av faktureringen.

Ändrade valutakurser hade en 
marginell negativ påverkan på 
resultatet för kvartalet.

Avkastningen på sysselsatt 
kapital för de senaste 12 måna-

derna uppgick till 4,5 % (8,8). Avkastningen 
påverkades påtagligt negativt av de kostnader av engångs-
karaktär som belastade resultatet för affärsområdet under 
tredje och fjärde kvartalet 2011. I årstakt var avkastningen 
för kvartalet 14,4 %.

Tabellen är multiplikativ, det vill säga de 
ingående eff ekterna ska multipliceras för att nå 
total eff ekten.

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv2

0

+6

+2

+8

Order-
ingång

+4

+8

+2

+14

Faktu-
rering

Tillväxt

* I fast valuta för jämförbara enheter.

Finansiell översikt, MSEK Kv 2 2012 Kv 2 2011 Förändr. % Kv 1-2 2012 Kv 1-2 2011 Förändr. %

Orderingång 2 488 2 308 0  * 5 110 4 783 0 *
Fakturering 2 592 2 274 +4 * 5 045 4 354 +7 *
Rörelseresultat 222 95 +135 435 214 +103
  % av fakturering 8,6 4,2 8,6 4,9
Avkastning på sysselsatt kapital, %, 
rullande 12 mån

4,5 8,8 4,5 8,8

Antal anställda 3 289 3 409 -4 3 289 3 409 -4



Marknadsläget försämrades för Sandvik Venture när osä-
kerheten tilltog under kvartalet. Orderingången minskade 
med 13 % jämfört med andra kvartalet föregående år och 
faktureringen minskade med 5 % i fast valuta för jämförbara 
enheter. Orderingången utvecklades negativt för samtliga 
produktområden, medan resultatet för faktureringen var 
blandat. Orderingången uppgick till 1 837 miljoner kronor 
(2 165) och faktureringen till 1 884 miljoner kronor (2 065). 
Stora effektivitetsförbättringar hade en positiv påverkan på 
vinsten. Rörelseresultat uppgick till 341 miljoner kronor 
(266), eller 18,1 % (12,9) av faktureringen, en avsevärd för-
bättring jämfört med föregående år.

För Sandvik Venture blev 
efterfrågeutvecklingen negativ 
under andra kvartalet för de 
flesta produktområden och 
större regioner. Det förekom 
en generell avmattning på 
marknaden i Europa, dock 
fanns det tydliga skillnader 
mellan olika produktområden. 
Marknaden förblev relativt 
oförändrad i Nordamerika 
medan den minskade med 23 % i Asien jämfört med före-
gående år, mest märkbart för Sandvik Hard 
Materials och Diamond Innovations. Något högre lager-
nivåer bland kunderna hade en negativ påverkan på efter-
frågan inom produktområdet Wolfram på grund av en viss 

minskning av order.
Åtgärderna för att öka andelen återvunnet volframpulver 

fortsatte framgångsrikt genom program för att återköpa 
använda hårdmetallprodukter från kunder. Programmen är 
betydelsefulla för Sandvik-koncernen, men medförde också 
att den förväntade lagerreduktionen av råvaror uteblev 
under kvartalet. Detta, i kombination med minskad försälj-
ning, var den främsta orsaken till att andelen rörelsekapital 
i förhållande till försäljning var högre än önskat och upp-
gick till 40 % (31).

Trots att försäljningen gick ned förbättrades vinsten jäm-
fört med föregående kvartal och förbättringen var avsevärd 

jämfört med andra kvartalet 
2011, i huvudsak ett resultat 
av ökad intern effektivitet. 
Rörelseresultatet uppgick till 
341 miljoner kronor (266), 
eller 18,1 % (12,9) av fakture-
ringen. Ändrade valutakurser 
påverkade vinsten positivt med 
cirka 20 miljoner kronor för 
kvartalet. Avkastningen på sys-
selsatt kapital för de senaste 
tolv månaderna uppgick till 

2,3 % (10,2). Avkastningen påverkades negativt av de 
kostnader av engångskaraktär som belastade resultatet för 
affärsområdet under tredje och fjärde kvartalet 2011. I års-
takt var avkastningen för kvartalet 17,9 %.

Sandvik VentureKv2
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Hög intern effektivitet

Förbättrad lönsamhet

Svagare efterfrågan för de 
fl esta produktområdena

Tabellen är multiplikativ, det vill säga de 
ingående eff ekterna ska multipliceras för att nå 
total eff ekten.

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv2

-13

-6

+4

-15

Order-
ingång

-5

-7

+4

-9

Faktu-
rering

Tillväxt

* I fast valuta för jämförbara enheter.

Finansiell översikt, MSEK Kv 2 2012 Kv 2 2011 Förändr, % Kv 1-2 2012 Kv 1-2 2011 Förändr, %

Orderingång 1 837 2 165 -13  * 4 269 4 369 -2 *
Fakturering 1 884 2 065 -5 * 3 899 3 862 +2 *
Rörelseresultat 341 266 +28 696 494 +41
  % av fakturering 18,1 12,9 17,8 12,8
Avkastning på sysselsatt kapital, %, 
rullande 12 mån

2,3 10,2 2,3 10,2

Antal anställda 3 570 4 216 -15 3 570 4 216 -15
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Moderbolagets fakturering under 
andra kvartalet 2012 uppgick till 
4 556 miljoner kronor (4 890) och 
rörelseresultatet till -207 miljoner 
kronor (-353). För perioden januari 

-juni 2012 uppgick faktureringen till 9 238 miljoner kronor (9 
494) och rörelseresultatet var -164 miljoner kronor (-315).

Resultat från andelar i koncernföretag avser huvudsakligen 
utdelningar samt koncernbidrag från dessa och uppgick efter 

andra kvartalet till 1 121 miljoner kronor (650). Räntebä-
rande skulder minus likvida medel och räntebärande tillgångar 
uppgick till 28 967 miljoner kronor (16 990 per den 31 
december 2011). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick 
till 545 miljoner kronor (724).

Förvärvet av Seco Tools under 2012 påverkade moderbola-
gets balansräkning påtagligt, med ökad skuldsättning och ökat 
eget kapital till följd av en nyemission till minoritetsaktieä-
garna i Seco Tools.

Kv2
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Moder-

bolaget

Förvärv 

och 

avyttringar

Sandviks erbjudande till minori-
tetsaktieägarna i Seco Tools om att 
få förvärva resterande utestående 
aktier i Seco Tools mot betalning i 
Sandvik-aktier slutfördes i februari 

2012. I den pågående tvångsinlösenprocessen garanterades 
Sandvik äganderätt till alla återstående aktier i Seco Tools som 
inte förvärvades i det offentliga anbudsförfarandet under juni 

2012. Sandvik har nu 100 % av alla aktier och rösträtter i 
Seco Tools.

Den 30 mars 2012 avyttrades Sandvik Medical Solutions. 
Tillgångar respektive skulder direkt hänförliga till Sandvik 
Medical Solutions var per den 31 december 2011 klassifice-
rade som innehav för försäljning. Transaktionen den 30 mars 
påverkade resultatet för halvårsperioden 2012 marginellt.

Förvärv under de senaste 18 månaderna
 Bolag/enhet Tidpunkt Årlig intäkt Antal
   MSEK anställda

Sandvik Construction Shanbao (SJL), Kina 9 okt 11 >500 >400

Avyttringar under de senaste 18 månaderna
 Bolag/enhet Tidpunkt Årlig intäkt Antal
    MSEK anställda

Sandvik Venture Sandvik Medical Solutions 30 mars 12 ~600 550
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Första 

halvåret 

2012

Den globala efterfrågan ökade 
under första halvåret 2012 jäm-
fört med första halvåret 2011 
även om osäkerheten ökade mot 
slutet av perioden. Förbättringen 

var mest märkbar för Sandvik Mining och för Nordamerika 
generellt sett.

Sandviks orderingång ökade markant från höga nivåer och 
uppgick till 55 084 miljoner kronor (50 262), en ökning med 
10 % totalt och 7 % i fast valuta för jämförbara enheter. 
Faktureringen uppgick till 50 776 miljoner kronor (45 451), 
en ökning med 12 % totalt och 9 % i fast valuta för jämför-
bara enheter. Det var en avsevärd förbättring av resultatet, 
som först och främst berodde på högre försäljningsvolymer 
och en lyckad start på genomförandet av den nya strategin 
som offentliggjordes i september 2011. Rörelseresultatet för 
januari–juni 2012 uppgick till 8 031 miljoner kronor (6 834), 

vilket är den högsta uppmätta nivån hittills. Rörelsemargina-
len uppgick till 15,8 % (15,0) av faktureringen.

Ändrade valutakurser hade en positiv påverkan på 250 mil-
joner kronor på resultatet under första halvåret 2012, jämfört 
med föregående år, medan förändrade metallpriser hade 
en negativ påverkan på 118 miljoner kronor. Finansnettot 
uppgick till -993 miljoner kronor (-906) och resultatet efter 
finansnettot uppgick till 7 038 miljoner kronor (5 928). Skat-
tesatsen var 25,0 % och vinsten för perioden uppgick till 
5 278 miljoner kronor (4 354). Resultat per aktie uppgick till 
4,26 kronor (3,49). Kassaflödet från verksamheten uppgick 
till +3 392 miljoner kronor (+1 838). Koncernens investering-
ar i anläggningstillgångar uppgick till 2 351 miljoner kronor 
(2 105), utan företagsförvärv (265 miljoner kronor). Efter 
investeringar, förvärv och avyttringar uppgick kassaflödet till 
+1 752 miljoner kronor (-446).

Viktiga 

händelser

• Under kvartalet undertecknade 
Sandvik ett kontrakt på ett större 
gruvsystem till en kund i Asien. I 
ordern ingår design och leverans av 
utrustning för kontinuerlig gruv-
drift och kolhantering. Värdet på 

kontraktet överstiger 1 100 miljoner kronor med leve-
ranser från 2012 till 2015.

• I juli erhöll Sandvik en större order på ett komplett 
gruvsystem i Latinamerika till ett värde av mer än 900 
miljoner kronor. Sandvik kommer att leverera ett stort 
kross- och materialhanteringssystem till en koppar-
gruva under 2012 och 2013.

• I slutet av kvartalet undertecknade Sandvik en femårig 
strategisk överenskommelse med IT- och konsultföre-
taget IBM till ett värde av 2 miljarder kronor. Sandvik 
kommer att outsourca delar av sina IT-infrastruktur-
tjänster och på så sätt åstadkomma skalfördelar för 
kostnader, resurser och kompetens, samtidigt som det 
bidrar till ökad kostnadseffektivitet.

• I maj utsågs Emil Nilsson till ekonomidirektör och med-
lem i koncernledningen i Sandvik AB. Han efterträder 
Ola Salmén. Emil Nilsson är för närvarande chef för 
Customer Unit Central Europe på Ericsson.

Redovis-

nings-

principer

Denna delårsrapport har upprät-
tats enligt IFRS med tillämpning 
av IAS 34 Delårsrapportering. 
Samma redovisningsprinciper och 
beräkningsgrunder som i senaste 

årsredovisningen har tillämpats med undantag för nya och 
omarbetade standarder och tolkningar med tillämpning från 

den 1 januari 2012. Dessa förändringar har inte medfört några 
väsentliga effekter på Sandviks finansiella rapporter. 

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarkna-
den, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovis-
ning för juridiska personer.
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Koncernen

Resultaträkning

Kv2

Finansiella

rapporter

i samman-

drag

MSEK Kv 2 2012 Kv 2 2011 Förändr.% Kv 1-2 2012 Kv 1-2 2011 Förändr.%

Intäkter 25 939 23 421 +11 50 776 45 451 +12
Kostnad för sålda varor -16 466 -14 915 +10 -32 035 -28 652 +12
Bruttoresultat 9 473 8 506 +11 18 741 16 799 +12
  % av intäkterna 36,5 36,3 36,9 37,0

Försäljningskostnader -2 997 -2 882 +4 -5 970 -5 723 +4
Administrationskostnader -1 563 -1 529 +2 -3 224 -2 994 +8
FoU-kostnader -676 -615 +10 -1 283 -1 199 +7
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -25 +82 - -233 -49 -
Rörelseresultat 4 212 3 562 +18 8 031 6 834 +18
  % av intäkterna 16,2 15,2 15,8 15,0

Finansnetto -545 -489 +11 -993 -906 +10
Resultat efter fi nansiella poster 3 667 3 073 +19 7 038 5 928 +19
  % av intäkterna 14,1 13,1 13,9 13,0

Skatt -894 -845 +6 -1 760 -1 574 +12
Periodens resultat 2 773 2 228 +24 5 278 4 354 +21
  % av intäkterna 10,7 9,5 10,4 9,6

Övrigt totalresultat

Periodens omräkningsdifferenser 340 817 -259 -307
Kassafl ödessäkringar -127 -190 64 -14
Skatt hänförlig till övrigt totalresultat 35 50 -15 4
Övrigt totalresultat, netto efter skatt 248 677 -210 -317

Periodens totalresultat 3 021 2 905 5 068 4 037

Periodens resultat hänförligt till
    Moderbolagets aktieägare 2 776 2 114 5 276 4 141
    Innehav utan bestämmande infl ytande -3 114 2 213

Periodens totalresultat hänförligt till
    Moderbolagets aktieägare 3 031 2 780 5 073 3 827
    Innehav utan bestämmande infl ytande -10 125 -5 210

Resultat per aktie SEK, före utspädning* 2,21 1,78 4,26 3,49

* Ingen utspädningseffekt har förekommit under perioden.



Andra kvartalet 2012

12

* 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.

Koncernen

Balansräkning

Kv2

MSEK 30 juni 2012 30 juni 2011 Förändr. % 31 dec 2011

Immateriella anläggningstillgångar 11 750 12 928 -9 11 807
Materiella anläggningstillgångar 25 834 25 122 +3 25 702
Finansiella anläggningstillgångar 6 458 6 062 +7 6 835
Varulager 27 869 24 676 +13 26 077
Kortfristiga fordringar 24 428 21 869 +12 21 979
Likvida medel 6 411 2 815 +128 5 592
Tillgångar som innehas för försäljning - - 747
Summa tillgångar 102 750 93 472 +10 98 739

Eget kapital 34 678 32 729 +6 33 891
Långfristiga räntebärande skulder 29 648 26 088 +14 27 125
Långfristiga icke räntebärande skulder 6 432 5 833 +10 6 487
Kortfristiga räntebärande skulder 6 730 6 582 +2 5 948
Kortfristiga icke räntebärande skulder 25 262 22 240 +14 25 180
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning - - 108
Summa eget kapital och skulder 102 750 93 472 +10 98 739

Rörelsekapital* 29 425 25 695 +15 25 626
Lån 33 708 30 007 +12 30 455
Nettoskuld** 28 566 28 366 +1 25 908
Innehav utan bestämmande infl ytande 146 1 200 -88 1 401

Förändring av eget kapital

MSEK

Eget kapital hänförligt 

till moderbolagets 

aktieägare

Innehav utan 

bestämmande 

infl ytande

Totalt eget 

kapital

Ingående kapital, 1 januari 2011 32 580 1 233 33 813
Periodens totalresultat 4 773 360 5 133
Personaloptionsprogram 67 - 67
Säkring av optionsprogrammet -1 353 - -1 353
Förvärv av innehav utan bestämmande infl ytande -18 56 38
Utdelning till aktieägare -3 559 -248 -3 807
Utgående eget kapital, 31 december 2011 32 490 1 401 33 891

Ingående eget kapital, 1 januari 2012 32 490 1 401 33 891
Periodens totalresultat 5 073 -5 5 068
Nyemission /Förvärv av innehav utan best. infl ytande 1 168 -1 250 -82
Personaloptionsprogram 39 - 39
Säkring av optionsprogrammet -161 - -161
Utdelning till aktieägare -4 077 - -4 077
Utgående eget kapital, 30 juni 2012 34 532 146 34 678

Ingående eget kapital, 1 januari 2011 32 580 1 233 33 813
Periodens totalresultat 3 827 210 4 037
Personaloptionsprogram 34 - 34
Säkring av optionsprogrammet -1 353 - -1 353
Utdelning till aktieägare -3 559 -243 -3 802
Utgående eget kapital, 30 juni 2011 31 529 1 200 32 729
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Koncernen

Kassafl ödesanalys

Kv2

MSEK Kv 2 2012 Kv 2 2011 Kv 1-2 2012 Kv 1-2 2011

Den löpande verksamheten
Resultat efter fi nansiella intäkter och kostnader +3 667 +3 073 +7 038 +5 928
Återläggning av av- och nedskrivningar +976 +977 +2 009 +1 933
Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet, m m -81 +101 +64 +131
Betald skatt -994 -891 -1 675 -1 376
Kassafl öde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital +3 568 +3 260 +7 436 +6 616

Förändring i rörelsekapital
Förändring av lager -245 -1 576 -1 913 -3 585
Förändring av rörelsefordringar -94 -1 011 -2 339 -2 455
Förändring av rörelseskulder -797 +208 +388 +1 407
Kassafl öde från förändring i rörelsekapital -1 136 -2 379 -3 864 -4 633

Investeringar i hyresmaskiner -169 -121 -262 -200
Försäljning av hyresmaskiner +30 +42 +82 +55

Kassafl öde från den löpande verksamheten +2 293 +802 +3 392 +1 838

Investeringsverksamheten
Förvärv av verksamheter och aktier exkl. likvida medel 0 0 0 -265
Investeringar i anläggningar -1 254 -1 220 -2 351 -2 105
Försäljning av anläggningar +61 +58 +711 +86
Kassafl öde från investeringsverksamheten -1 193 -1 162 -1 640 -2 284

Kassafl öde efter investeringar +1 100 -360 +1 752 -446

Finansieringsverksamheten
Förändring av räntebärande skulder +2 471 +2 262 +3 149 +2 402
Utbetald utdelning -4 077 -3 802 -4 077 -3 802
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten -1 606 -1 540 -928 -1 400

Periodens kassafl öde -506 -1 900 +824 -1 846
Likvida medel vid periodens början +6 854 +4 783 +5 592 +4 783
Kursdifferens i likvida medel +63 -68 -5 -122
Likvida medel vid periodens slut +6 411 +2 815 +6 411 +2 815

Nyckeltal Kv 2 2012  Kv 2 2011 Helår 2011

Antal utestående aktier vid periodens slut (’000) 1) 1 254 386 1 186 287 1 186 287
Genomsnittligt antal aktier (’000) 1) 1 254 386 1 186 287 1 186 287
Skatt, % 24,4 27,5 28,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 17,2 19,9 16,0
Avkastning på eget kapital, % 2) 19,8 24,6 17,3
Avkastning på totalt kapital, % 2) 11,8 14,1 11,1
Eget kapital per aktie, SEK 27,50 26,60 27,40
Nettoskuldsättningsgrad 0,8 0,9 0,8
Soliditet, % 34 35 34
Rörelsekapital, % 28 26 26
Vinst per aktie, SEK 2,21 1,78 4,63
Kassafl öde från den löpande verksamheten, MSEK +2 293 +802 +7 764
Antal anställda 49 034 48 819 50 030

1) Inga utspädningseffekter under perioden. 
2) Rullande 12 månader.
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Moderbolaget

Resultaträkning

Kv2

MSEK Kv 2 2012 Kv 2 2011 Förändr.% Kv 1-2 2012 Kv 1-2 2011 Förändr.%

Nettoomsättning 4 556 4 890 -7 9 238 9 494 -3
Kostnad för sålda varor -3 516 -3 955 -11 -7 093 -7 543 -6
Bruttoresultat 1 040 935 +11 2 145 1 951 +10

Försäljningskostnader -152 -186 -18 -297 -344 -14
Administrationskostnader -772 -849 -9 -1 505 -1 679 -10
FoU-kostnader -326 -292 +12 -634 -569 +11
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 3 39 -92 127 326 -61
Rörelseresultat -207 -353 -41 -164 -315 -48

Resultat från andelar i koncernföretag 439 3211) +37 1 121 6501) +72
Resultat från andelar i intresseföretag 5 10 - 5 10 -50
Ränteintäkter och liknande resultatposter 125 - - 456 258 +77
Räntekostnader och liknande resultatposter -630 -323 +95 -1 107 -703 +57
Resultat efter fi nansiella poster -268 -345 -22 311 -100 -
 

Skatt 41 1131) -64 -82 541) -
Periodens resultat -227 -2321) -2 229 -461) -

MSEK 30 juni 2012 30 juni 2011 Förändr. % 31 dec 2011

Immateriella anläggningstillgångar 10 15 -33 17
Materiella anläggningstillgångar 7 265 7 087 +3 6 992
Finansiella anläggningstillgångar 37 058 16 075 - 18 502
Varulager 4 000 4 184 -4 4 023
Kortfristiga fordringar 15 025 15 7091) -4 15 699
Likvida medel 118 2 - 8
Summa tillgångar 63 476 43 072 +47 45 241
  
Eget kapital 15 250 12 8091) +19 12 516
Obeskattade reserver 10 2 - 10
Avsättningar 664 274 - 697
Långfristiga räntebärande skulder 18 772 15 176 +24 16 072
Långfristiga icke räntebärande skulder 34 - - 33
Kortfristiga räntebärande skulder 23 284 9 438 - 9 032
Kortfristiga icke räntebärande skulder 5 462 5 373 +2 6 881
Summa eget kapital och skulder 63 476 43 072 +47 45 241

 
Ställda säkerheter - - - -
Eventualförpliktelser 12 500 11 917 +5 12 006
Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida 
medel och räntebärande tillgångar 28 967 15 438 - 16 990

Investeringar i anläggningar 545 724 -25 1 421

Balansräkning

1) Periodens resultat för kvartal 2 om -414 MSEK har justerats med 182 MSEK till -232 MSEK. 
För perioden januari - juni har resultatet om -445 MSEK justerats med 399 MSEK till -46 MSEK.
Justeringen är hänförlig till ändrade redovisningsprinciper rörande koncernbidrag.
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Orderingång och fakturering per marknadsområde
Andra kvartalet 2012 

Marknadsöversikt koncernen
Kv2

Orderingång        Förändr.* Andel Fakturering Förändr.* Andel

Marknadsområde MSEK % %1) % MSEK % %

Koncernen

Europa 8 874 -4 -7 34 9 012 -3 36
Nafta 4 426 -4 +4 17 4 734 +14 18
Sydamerika 1 802 -29 +18 7 2 115 +20 8
Afrika/Mellanöstern 2 322 -7 -7 9 2 456 +4 9
Asien 6 086 +33 +2 23 4 799 +12 18
Australien 2 680 +4 +4 10 2 823 +26 11
Totalt 26 190 0 -1 100 25 939 +8 100

Sandvik Mining

Europa 867 -26 -26 8 1 062 +11 11
Nafta 1 217 +2 +2 12 1 255 +24 13
Sydamerika 1 104 -37 +55 11 1 423 +47 14
Afrika/Mellanöstern 1 917 -5 -5 19 2 014 +3 20
Asien 3 126 +124 +24 30 1 845 +69 19
Australien 2 084 -1 -1 20 2 227 +27 23
Totalt 10 315 +6 +3 100 9 826 +26 100

Sandvik Machining Solutions

Europa 4 022 +1 +1 53 3 991 +2 54
Nafta 1 622 +18 +18 22 1 568 +18 21
Sydamerika 261 -14 -14 3 262 -15 3
Afrika/Mellanöstern 80 -4 -4 1 75 +2 1
Asien 1 475 -6 -6 20 1 453 -4 20
Australien 84 +3 +3 1 82 -2 1
Totalt 7 544 +2 +2 100 7 431 +2 100

Sandvik Materials Technology

Europa 2 096 +5 -10 52 2 039 -12 49
Nafta 831 -34 -8 21 1 109 +8 26
Sydamerika 99 -1 -1 3 98 -22 2
Afrika/Mellanöstern 74 +9 +9 2 66 +15 2
Asien 615 -18 -18 15 584 -25 14
Australien 291 +8 +8 7 299 +8 7
Totalt 4 006 -9 -9 100 4 195 -8 100

Sandvik Construction

Europa 891 -9 -9 36 946 -2 37
Nafta 370 -2 -2 15 425 +5 16
Sydamerika 262 -16 -16 11 256 -9 10
Afrika/Mellanöstern 212 +18 +18 8 226 +10 9
Asien 562 +11 +11 22 557 +3 21
Australien 191 +111 +111 8 182 +101 7
Totalt 2 488 0 0 100 2 592 +4 100

Sandvik Venture

Europa 1 000 -7 -7 54 964 -11 51
Nafta 385 -3 -3 21 376 +2 20
Sydamerika 75 0 0 4 76 +3 4
Afrika/Mellanöstern 39 -72 -72 2 75 +37 4
Asien 308 -23 -23 17 360 -5 19
Australien 30 -13 -13 2 33 +14 2
Totalt 1 837 -13 -13 100 1 884 -5 100

* I fast valuta för jämförbara enheter.
1) Exklusive större order.
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Koncernen

1) Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.
2) Interna transaktioner hade försumbar effekt på affärsområdenas resultat.

Kv2

Orderingång per affärsområde
Kv 2  Kv 3 Kv 4 Helår Kv 1 Kv 2              Förändr, kv 2 Kv 1-2

MSEK 2011 2011 2011 2011 2012 2012 % % 1) 2012

Sandvik Mining 9 425 9 690 8 284 35 619 11 793 10 315 +9 +6 22 108
Sandvik Machining Solutions 7 184 7 037 7 358 28 737 7 768 7 544 +5 +2 15 312
Sandvik Materials Technology 4 279 3 552 3 674 16 350 4 278 4 006 -6 -9 8 284
Sandvik Construction 2 308 2 784 2 330 9 898 2 622 2 488 +8 0 5 110
Sandvik Venture 2 165 1 761 2 342 8 473 2 432 1 837 -15 -13 4 269
Koncerngemensamt 0 1 2 1 1 0 1
Koncernen totalt 25 361 24 825 23 990 99 078 28 894 26 190 +3 0 55 084

Fakturering per affärsområde
Kv 2  Kv 3 Kv 4 Helår Kv 1 Kv 2              Förändr, kv 2 Kv 1-2

MSEK 2011 2011 2011 2011 2012 2012 % % 1) 2012

Sandvik Mining 7 593 8 432 9 105 32 232 8 639 9 826 +29 +26 18 465
Sandvik Machining Solutions 7 028 6 917 7 364 28 171 7 618 7 431 +6 +2 15 050
Sandvik Materials Technology 4 452 3 767 3 940 16 339 4 100 4 195 -6 -8 8 296
Sandvik Construction 2 274 2 411 2 484 9 249 2 453 2 592 +14 +4 5 045
Sandvik Venture 2 065 1 991 2 202 8 056 2 015 1 884 -9 -5 3 899
Koncerngemensamt 9 10 9 37 13 11 21
Koncernen totalt 23 421 23 528 25 104 94 084 24 838 25 939 +11 +8 50 776

Rörelseresultat per affärsområde
Kv 2  Kv 3 Kv 4 Helår Kv 1 Kv 2              Förändr, kv 2 Kv 1-2

MSEK 2011 2011 2011 2011 2012 2012 %  2012

Sandvik Mining 1 310 1 451 1 220 5 189 1 494 1 800 +37 3 295
Sandvik Machining Solutions 1 744 1 518 1 549 6 347 1 875 1 827 +5 3 703
Sandvik Materials Technology 351 -449 -896 -642 349 415 +18 763
Sandvik Construction 95 99 -255 58 213 222 +135 435
Sandvik Venture 266 -831 316 -21 355 341 +28 696
Koncerngemensamt -204 -123 -285 -783 -467 -393 -861
Koncernen totalt 2) 3 562 1 665 1 649 10 148 3 819 4 212 +18 8 031

Rörelsemarginal per affärsområde 

Kv 2  Kv 3 Kv 4 Helår Kv 1 Kv 2 Kv 1-2
MSEK 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012

Sandvik Mining 17,3 17,2 13,4 16,1 17,3 18,3 17,8
Sandvik Machining Solutions 24,8 21,9 21,0 22,5 24,6 24,6 24,6
Sandvik Materials Technology 7,9 -11,9 -22,7 -3,9 8,5 9,9 9,2
Sandvik Construction 4,2 4,1 -10,3 0,6 8,7 8,6 8,6
Sandvik Venture 12,9 -41,7 14,3 -0,3 17,6 18,1 17,8
Koncernen totalt 15,2 7,1 6,6 10,8 15,4 16,2 15,8
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Sandvik är en global koncern med representation i 130 länder och är som sådan exponerad för ett 
antal affärsmässiga och finansiella risker. Riskhantering 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 naturligt led i den löpande uppföljningen och den framåtrik-
tade bedömningen av verksamheten.

Sandviks långsiktiga riskexponering bedöms inte avvika från den naturliga exponering som är förknippad med Sandviks 
löpande affärsverksamhet. För djupare analys av risker hänvisas till Sandviks Årsredovisning för 2011.

Kv2

Risk-

beskrivning

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen 
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 
den 19 juli 2012 kl. 08.00. Rapporten för andra kvartalet 2012 har 
ej granskats av bolagets revisorer. Rapporten för tredje kvartalet 
2012 offentliggörs den 25 oktober 2012.

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 
tel 026-26 09 37 (Magnus Larsson) eller via e-post till info.ir@
sandvik.com. En telefonkonferens kommer att hållas den 19 juli 
2012 kl. 13.00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Kalender 2012:

25 okt Rapport för kv 3 2012

Kalender 2013:

29 jan Rapport för kv 4 2012

23 apr Rapport för kv 1 2013

19 jul Rapport för kv 2 2013

11 sep Kapitalmarknadsdag i Sandviken

24 okt Rapport för kv 3 2013

Transak-

tioner med 

närstående

Några transaktioner mellan Sandvik och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning 
och resultat har inte ägt rum.

Sandvik AB, org.nr: 556000-3468
SE-811 81 Sandviken
026 26 00 00
www.sandvik.com

Stockholm den 19 juli 2012
Sandvik Aktiebolag (publ)

 Anders Nyrén Jürgen M Geissinger Johan Karlström 
 Styrelsens ordförande  Styrelseledamot Styrelseledamot 

 Jan Kjellgren  Tomas Kärnström Fredrik Lundberg  
 Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot  

 Hanne de Mora  Simon Thompson Lars Westerberg  
 Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

Olof Faxander
Koncernchef, VD och styrelseledamot

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


