
Finansiell översikt, MSEK Kv3 2012 Kv3 2011 Förändr. % Kv1-3 2012 Kv1-3 2011 Förändr. %

Orderingång 1) 21 795 24 825 -10 76 878 75 088 +1
Fakturering 1) 23 424 23 528 +2 74 201 68 980 +7
Bruttovinst 8 431 7 537 +12 27 172 24 336 +12
  % av fakturering 36,0 32,0 36,6 35,3
Rörelseresultat 3 325 1 665 +100 11 356 8 498 +34
  % av fakturering 14,2 7,1 15,3 12,3
Justerat rörelseresultat 2) 3 325 3 378 -2 11 356 10 277 +10
  % av fakturering 2) 14,2 14,4 15,3 14,9
Resultat efter fi nansiella poster 2 852 1 110 +157 9 890 7 039 +41
  % av fakturering 12,2 4,7 13,3 10,2
Periodens resultat 2 103 704 +199 7 381 5 058 +46
  % av fakturering 9,0 3,0 9,9 7,3
  varav aktieägarnas andel 2 101 626 +236 7 377 4 767 +55
Resultat per aktie, SEK 2) 1,67 0,53 +215 5,93 4,02 +48

Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 19,5 18,6 19,5 18,6
Kassafl öde från den löpande verksamheten +3 979 +2 614 +52 +7 372 +4 452 +66
Antal anställda 49 251 49 455 -0 49 251 49 455 -0

– Vår organisation fortsatte att 
framgångsrikt genomföra den 
nya strategin vilket återigen gav 
resultat. Även om rörelseresulta-
tet påverkades av valutaeffekter, 
lägre metallpriser och längre 
underhållsstopp, uppgick det till 

3,3 miljarder kronor, eller 14,2 % för det säsongsmässigt 
svagaste kvartalet under året. Samtidigt minskade rörel-
sekapitalet och bidrog därmed till det hittills starkaste 
kassafl ödet för ett enskilt kvartal. Vi är på rätt spår, säger 
Sandviks VD och koncernchef Olof Faxander.

– De osäkra makroekonomiska förhållandena som vi 
bevittnat tidigare under året tilltog under tredje kvartalet. 
Flera av Sandviks kundsegment påverkades därför av den 

minskade efterfrågan vartefter kvartalet fortskred. Or-
deringången minskade till 21,8 miljarder kronor, medan 
faktureringen, med stöd från en stark orderbok, uppgick 
till 23,4 miljarder kronor. För första gången någonsin 
svarade Europa för mindre än en tredjedel av Sandviks 
totala omsättning. Denna försäljningsförskjutning till 
världens snabbt växande regioner ligger i linje med vår 
långsiktiga tillväxtstrategi.

– Vi anpassar produktionsnivåerna till följd av den 
marknadsförsvagning vi noterat. Olika scenarion 
utvärderas för att kunna anpassa kostnaderna till de 
nya marknadsförhållandena. Den gemensamma målsätt-
ningen för oss är att både proaktivt och effektivt hantera 
ett potentiellt svagare affärsklimat utan att det påverkar 
våra långsiktiga tillväxtplaner negativt.

Fortsatta 
framsteg 
men marknaden
är avvaktande

Pressmeddelande 25 oktober 2012

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations på tel 08 456 12 40  eller på www.sandvik.com.

VD:s 
kommentar:

1) Förändring jämfört med föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.
2) Rörelseresultat för tredje kvartalet 2011 justerat för nedskrivning av goodwill och omstruktureringskostnader som hänför sig till den nya strategin som fastställdes under tredje 

kvartalet 2011.
3) Beräknad på aktieägarnas andel av periodens resultat. Inga utspädningseffekter under perioden.
4) Rullande 12 månader.

Kv3 Sandvik
Delårsrapport tredje kvartalet 2012

Olof Faxander
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Affärsklimatet på de marknader där Sandvik verkar prägla-
des av ökad försiktighet under tredje kvartalet. Den globala 
efterfrågan per kundsegment påverkades i olika grad. Gruv-
segmentet noterade den kraftigaste nedåtgående trenden 
medan flygindustrin var fortsatt starkt. Efterfrågan i Afrika, 
som redan låg på en hög nivå, stärktes ytterligare medan 
den minskade på andra stora marknader. Orderingången 
uppgick till 21,8 miljarder kronor, en minskning med 10 % 
i fast valuta jämfört med föregående år. Faktureringen för 
kvartalet ökade med 2 % i fast valuta för jämförbara enheter 
och uppgick till 23,4 miljarder kronor. Ändrade valutakurser 
påverkade orderingången och faktureringen negativt med 
3 %.

Affärsklimatet blev mer avvaktande på Sandviks huvud-
marknader under tredje kvartalet, jämfört med föregående 
kvartal. Jämfört med 2011 ökade efterfrågan i Afrika, 
där gruvindustrin förblev stark som ett resultat av höga 
guldpriser. Marknadsaktiviteten var fortsatt låg i Europa, 
huvudsakligen på grund av minskad efterfrågan från den 
tyska bilindustrin och verkstadsindustrin. Flertalet mark-
nader redovisade mer omfattande nedgångar jämfört med 
föregående år.

För första gången i Sandviks historia svarade Europa för 
mindre än en tredjedel av Sandviks totala orderingång och 
fakturering. Sandvik är nu mindre beroende av enskilda 
marknader och har därmed en geografiskt sett bättre balans 
än tidigare.

En nedåtgående trend noterades för gruvindustrin, och 
nedgången tilltog under kvartalet. Antalet avbokningar 
och uppskjutna beställningar av utrustning och system från 
Sandvik Mining ökade under kvartalet.

Marknadsnedgången var inte lika påtaglig för de andra 
affärsområdena, även om den var synbar även där. Affärs-
klimatet försvagades för Sandvik Machining Solutions 

jämfört med rekordnivåerna tidigare under året. Nord-
amerika fortsatte dock att utvecklas starkt med fortsatt 
hög aktivitet inom flygindustrin. Sandvik Materials 
Technology och Sandvik Construction upplevde en fort-
satt svag och, för vissa områden, till och med ännu lägre 
efterfrågan under tredje kvartalet. För Sandvik Venture 
var bilden splittrad.

Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 
21 795 miljoner kronor (24 825), -12 % totalt och -10 % 
i fast valuta för jämförbara enheter. Cirka 1,7 miljarder 
kronor (0,3) av denna summa utgjordes av ett antal stora 
order på gruvsystem för Sandvik Mining. Ändrade valu-
takurser hade en negativ påverkan på orderingången med 
-3 %. I fast valuta för jämförbara enheter minskade order-
ingången för samtliga affärsområden: för Sandvik Mining 
med -11 % och för Sandvik Machining Solutions med 
-3 %. Orderingången för Sandvik Materials Technology 
minskade med 11 % jämfört med tredje kvartalet föregå-
ende år, inklusive en negativ effekt på 5 procentenheter för 
förändrade metallpriser. Sandvik Construction och Sandvik 
Venture redovisade minskningar med 23 % respektive 3 % 
i fast valuta för jämförbara enheter. 

Faktureringen uppgick till 23 424 miljoner kronor 
(23 528), oförändrat totalt och en ökning med 2 % i fast 
valuta för jämförbara enheter jämfört med tredje kvartalet 
2011. Ändrade valutakurser hade en negativ påverkan på 
-3 % på faktureringen. För Sandvik Mining ökade fakture-
ringen med 14 % i fast valuta och för jämförbara enheter 
medan Sandvik Maching Solutions och Sandvik Construc-
tion minskade med 2 % respektive 5 %. Sandvik Materials 
Technologys fakturering minskade med 7 % jämfört med 
samma period föregående år, inklusive en negativ effekt på 
5 procentenheter för förändrade metallpriser. För Sandvik 
Venture minskade faktureringen med 7 % i fast valuta och 
för jämförbara enheter.



Förbättringsprogrammen inom Sandvik Materials Technology 
och Sandvik Construction fortsatte att ge resultat och bidrog 
positivt till resultat och avkastning. Produktionstakten sänktes, 
delvis som svar på nedgången på marknaden, vilket genererade 
ett starkt kassaflöde. Den lägre takten fick dock en negativ 
effekt på rörelseresultat som uppgick till 3 325 miljoner kronor 
(1 665*), eller 14,2% (7,1*) av faktureringen. Ändrade valu-
takurser påverkade resultatet negativt med cirka 120 miljoner 
kronor, och förändrade metallpriser hade en negativ effekt på 
96 miljoner kronor. 

Åtgärder för att motverka effekterna av en potentiell nedgång 
utvärderas och har, i några fall, genomförts. 

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste tolv måna-
derna påverkades negativt av engångskostnader under fjärde 
kvartalet 2011 och uppgick till 19,5% (18,6). I årstakt var 
avkastningen för tredje kvartalet 20,1%.

Produktionsnivåerna reducerades i olika utsträckning inom 
affärsområdena, som svar på den avtagande efterfrågan. De 
pågående förbättringsprogrammen inom Sandvik Materials 
Technology och Sandvik Construction kommer att anpassas 
till dessa nya omständigheter. Den övergripande målsätt-
ningen är att på ett proaktivt, ansvarsfullt och effektivt sätt 
hantera ett potentiellt svagare affärsklimat, utan att äventyra 
de långsiktiga tillväxtplanerna.

Ändrade valutakurser påverkade rörelseresultatet negativt 
när kronan stärktes gentemot de mest handlade valutorna. 
Finansnettot minskade, främst som ett resultat av lägre mark-
nadsräntor och uppgick till -473 miljoner kronor (-555). Ett 
förbättrat rörelsekapital i kombination med det goda resultat 
bidrog till högre kassaflöde än någonsin tidigare. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten förbättrades på så sätt till 
+3 979 miljoner kronor (+2 614). 

Balansomslutningen förblev närmast oförändrad under 
kvartalet. Den minskade efterfrågan och den stärkta kronan 
resulterade i minskningar av lagernivåerna och kundfordring-
arna, vilket i sin tur ledde till en minskning av rörelsekapitalet. 
Som ett resultat av de säsongsmässigt lägre försäljningsnivå-
erna låg dock det relativa rörelsekapitalet kvar på en hög nivå 
och uppgick till 30 % (28) av faktureringen. Det starka kassa-
flödet ökade likvida medel och minskade nettoskulden till 25,1 
miljarder kronor (27,5). Nettoskuldsättningsgraden minskade 
därmed till 0,7 jämfört med föregående kvartal (0,8) och år 
(0,8). Låneförfall inom de närmaste tolv månaderna uppgår till 
4,5 miljarder kronor. Sandvik har outnyttjade och garanterade 
kreditfaciliteter omfattande 650 miljoner euro och 5 miljarder 
kronor. Kreditmarknaden är för närvarande mycket  gynnsam 
för företag av Sandviks storlek med dess kreditbetyg och rykte. 
Lån med mycket lång löptid finns att tillgå till historiskt låga 
räntenivåer. I oktober upptog Sandvik ett lån på 250 miljoner 
euro med en löptid på tio år från European Investment Bank, 
baserat på Sandviks investeringar i forskning och utveckling i 
Europa.
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* Resultatet för tredje kvartalet 2011 påverkades negativt av goodwill-nedskrivningar och omstruktureringskostnader som hänförs till den nya strategin. Det justerade resultatet 
uppgick till 3 378 miljoner kronor, eller 14,4 % av faktureringen.
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Stark fakturering

Ökat fokus på kostnader 
och rörelsekapital

Kunderna aviserar 
minskade investeringar

Tabellen är multiplikativ, det vill säga de ingå-
ende effekterna ska multipliceras för att nå 
totaleffekten.
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Efterfrågan inom den globala gruvindustrin förändrades 
under tredje kvartalet. Lageravveckling hos kunderna 
påverkade eftermarknaden något, medan efterfrågan på ny 
utrustning minskade markant från de rekordhöga nivåerna 
under årets första sex månader. Till följd av detta minskade 
orderingången med 11 procent i fast valuta till 8,5 miljarder 
kronor (9,7). Aktiviteten var hög i Afrika medan samtliga 
övriga stora marknader rapporterade en nedgång. Den 
starka orderboken möjliggjorde en ökning av faktureringen 
på 14 procent i fast valuta jämfört med samma period före-
gående år och uppgick till 9 485 miljoner kronor (8 432). 
Rörelseresultatet och -marginalen uppgick till 1 506 mil-
joner kronor (1 451) respektive 15,9 % (17,2) av fakture-
ringen. 

Under rådande 
marknadsförhållan-
den ökar betydelsen 
av kostnadskontroll 
och lagerstyrning. 

Flera kunder aviserade minskade investeringar, vilket hade 
en negativ påverkan på orderingången för maskiner, utrust-
ning och gruvsystem, främst för projekt och verksamhet 
vid nya gruvor och för expansion av befintlig verksamhet.

Kundernas lagerneddragningar av reservdelar och verk-
tyg utgjorde en tydlig trend mot slutet av kvartalet och 
detta i kombination med strejkerna i Sydafrika påverkade 
verksamheten för tjänster, reservdelar och förbrukningsva-
ror negativt. Fler uppskjutna och anullerade order notera-

des under kvartalet.
I juli säkrade Sandvik Mining en stor order värd över 

900 miljoner kronor till en koppargruva i Sydamerika. 
Andra stora order med ett sammanlagt värde på cirka 750 
miljoner kronor tecknades i Nord- och Sydamerika och 
Asien. Andra kvartalets nedåtgående trend inom prospek-
tering fortsatte under tredje kvartalet.

Som ett resultat av att en stark orderstock byggts upp 
under de tidigare kvartalen ökade faktureringen i fast 
valuta för jämförbara enheter med 14 procent. Det posi-
tiva bidraget till resultatet från högre fakturering och en 
positiv prisutveckling motverkades dock av negativa valu-
taeffekter (100 miljoner kronor) och en ökning av osäkra 

kundfordringar. 
Rörelseresultatet 
uppgick till 1 506 
miljoner kronor 
(1 451) eller 15,9 
procent (17,2) av 

faktureringen.
Av faktureringen utgjorde verktyg och förbrukningsvaror 

11 procent (11), tjänster och reservdelar 32 procent (35), 
maskiner och utrustning 38 procent (34) och gruvsystem 
19 procent (20). Rörelsekapitalet minskade trots att varu-
lagret ökade. Åtgärder vidtas för att minska lagernivåerna. 
Avkastning på sysselsatt kapital för den senaste tolvmåna-
dersperioden var 39,3 % (42,8). Den årliga avkastningen 
för kvartalet var 37,3 %.

* I fast valuta för jämförbara enheter.

Finansiell översikt, MSEK Kv 3 2012 Kv 3 2011 Förändr, % Kv 1-3 2012 Kv 1-3 2011 Förändr, %

Orderingång 8 499 9 690 -11  * 30 607 27 335 +10 *
Fakturering 9 485 8 432 +14 * 27 950 23 127 +20 *
Rörelseresultat 1 506 1 451 +4 4 801 3 969 +21
  % av fakturering 15,9 17,2 17,2 17,2
Avkastning på sysselsatt kapital, %, 
rullande 12 mån

39,3 42,8 39,3 42,8

Antal anställda 14 246 13 085 +9 14 246 13 085 +9
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Förbättrat rörelsekapital

Starkt kassaflöde

Dormer och Carboloy kom-
mer att utgöra erbjudandet 
till mellansegmentet

Den osäkerhet som rådde på marknaden under andra 
kvartalet var påtaglig även i årets tredje kvartal. Orderin-
gången och faktureringen minskade med 3 % respektive 
2 % i fast valuta för jämförbara enheter jämfört med 
föregående år och uppgick till 6,6 miljarder kronor (7,0 
respektive 6,9). Efterfrågan förblev stark i Nord-amerika 
men motverkades av nedgångar på de övriga stora 
marknaderna jämfört med föregående år. Den minskade 
produktionstakten bidrog till ett starkt kassaflöde, men 
påverkade rörelseresultatet och rörelsemarginalen nega-
tivt. Ändrade valutakurser påverkade resultatet med 
cirka -30 miljoner kronor under kvartalet.
Produktionstakten reduceras som svar på det sva-
gare affärsklimatet.

Efterfrågan minskade något för Sandvik Machi-
ning Solutions från de rekordhöga nivåerna under 
årets första sex månader och även jämfört med 
föregående år. Aktiviteten på marknaden var 
fortsatt låg i Asien, i synnerhet i Kina. 

Den Nordamerikanska marknaden var 
fortsatt stark trots att tillväxttakten 
minskade, medan Europa hade en 
negativ utveckling. Båda 
regionerna noterade 
en minskad efterfrågan 
från främst bilindustrin. 
Satsningen på flygindu-

strin fortsatte att skapa positiva resultat samtidigt som 
förhållandena inom detta krävande segment var allmänt 
fördelaktiga. 

Arbetet att strukturellt minska varulagret på Seco Tools 
fortsatte enligt plan. Dessutom minskade produktions-

takten inom samtliga produktområden 
under kvartalet. Den svagare för-

säljningen ledde förvisso till att 
lagernivåerna reducerades mindre 

än avsett, men medförde även lägre 
kundfordringar. Motsvarande förbätt-

ringar av rörelsekapitalet, i kombination 
med ett fördelaktigt rörelseresultat, resul-

terade i ett mycket starkt kassaflöde.

Under kvartalet fattades beslutet att åter-
lansera varumärket Carboloy. Tillsammans 

med Dormer, som överförs från Sandvik Venture 
den 1 januari 2013, kommer Carboloy att utgöra 

erbjudandet till mellansegmentet för Sandvik Machining 
Solutions.

 Rörelseresultatet påverkades negativt av ändrade valu-
takurser på 30 miljoner kronor samt av minskat kapaci-
tetsutnyttjande och uppgick totalt till 1 313 miljoner kro-
nor eller 20,0 % av faktureringen. Avkastning på sysselsatt 
kapital för den senaste tolvmånadersperioden var 33,5 % 
(32,9). Den årliga avkastningen för kvartalet var 26,6 %.

Tabellen är multiplikativ, det vill säga de ingå-
ende effekterna ska multipliceras för att nå 
totaleffekten.
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* I fast valuta för jämförbara enheter.

Finansiell översikt, MSEK Kv 3 2012 Kv 3 2011 Förändr, % Kv 1-3 2012 Kv 1-3 2011 Förändr, %

Orderingång 6 556 7 037 -3  * 21 868 21 379 +2 *
Fakturering 6 567 6 917 -2 * 21 617 20 807 +3 *
Rörelseresultat 1 313 1 518 -14 5 016 4 798 +5
  % av fakturering 20,0 21,9 23,2 23,1
Avkastning på sysselsatt kapital, %, 
rullande 12 mån

33,5 32,9 33,5 32,9

Antal anställda 18 515 18 383 +1 18 515 18 383 +1
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Fortsatt förbättrad 
lönsamhet

Utökning av förbättrings-
programmet Step Change 
för att hantera ett fortsatt 
svagt affärsklimat

Starkt kassaflöde och 
minskning av varulagret

Förbättringsprogrammet Step Change fortsatte att leverera 
goda resultat. Programmet kommer dock att utökas för att 
möta en fortsatt svag marknad samt etablera en mer stabil 
lönsamhetsnivå över en konjunkturcykel. 

Efterfrågan på produkter från Sandvik Materials Tech-
nology minskade under tredje kvartalet från de redan 
låga nivåer som noterats tidigare under året. Aktiviteten 
inom olja- och gassektorn var fortsatt stabil medan många 
andra områden försvagades ytterligare, delvis på grund 
av säsongsvariationer. Orderingången minskade med 
11 % och faktureringen med 7 % i pris och volym för 
jämförbara enheter, jämfört med föregående år. Ändrade 
metallpriser hade en negativ effekt på orderingången och 
faktureringen med 5 procentenheter. Rörel-
seresultatet exklusive metallpriseffekterna 
(-96 miljoner kronor) uppgick totalt till 276 
miljoner kronor eller 8,0 % (4,3) av faktu-
reringen.

Affärsklimatet fortsatte att försvagas inom 
vissa områden för Sandvik Materials Tech-
nology i tredje kvartalet. Olje- och gassek-
torn förblev stabil trots att en del projekt 
har senarelagts. Efterfrågan inom verk-
stadsindustrin förblev relativt stabil medan 
bilindustrin försvagades. De stora markna-
derna redovisade en nedgång jämfört med 
föregående år, med undantag för Asien där 
efterfrågan var oförändrad.  

Produktionstakten låg kvar på en fortsatt 
låg nivå för att motsvara den säsongsmäs-

sigt svagare marknaden och för att anpassa sig till en lägre 
efterfrågan, vilket sammantaget bidrog till ett starkt kas-
saflöde. 

Baserat på det rådande affärsklimatet och med ambi-
tionen att ytterligare stärka Sandvik Materials Technolo-
gy som ett långsiktigt värdeskapande affärsområde defi-
nierades fler åtgärder inom ramen för förbättringspro-
grammet Step Change. Fokus kommer i första hand att 
ligga på konsolidering av verksamheten samt ytterligare 
uthålliga kostnadsbesparingar på totalt cirka 300 miljo-
ner kronor, där huvuddelen kommer att påverka resulta-
tet för 2013. Ytterligare åtgärder har även definierats för 
att stärka positionen inom strategiska tillväxtsegment.

Förändringsåtgärderna fortsatte att ge goda 
resultat under kvartalet. Undertäckning av 
fasta kostnader på grund av minskad produk-
tionstakt, en tillfälligt ofördelaktig produkt-
mix och metallpriseffekter på -96 miljoner 
kronor (-120) motverkades av kostnadsbe-
sparingar och prisökningar. Rörelseresultatet 
exklusive metallpriseffekter uppgick till 276 
miljoner kronor eller 8,0 % av faktureringen. 
Ändrade valutakurser påverkade resultatet 
med cirka +30 miljoner kronor för kvartalet. 

Avkastningen på sysselsatt kapital för den 
senaste tolvmånadersperioden var 0,3 % 
(3,3). Avkastningen påverkades negativt av 
engångsposter som hänfördes till affärsområ-
dets resultat under fjärde kvartalet 2011. Den 
årliga avkastningen under tredje kvartalet var 
5,0 %.

Tabellen är multiplikativ, det vill säga de ingå-
ende effekterna ska multipliceras för att nå 
totaleffekten..

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv 3

-11

0

-1

-12

Order-
 ingång

-7

0

-1

-8

Faktu-
rering

Tillväxt

* I fast valuta för jämförbara enheter, inklusive effekter från ändrade metallpriser.
** Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2011 justerat för omstruktureringskostnader som hänfördes till den nya strategin. 

Finansiell översikt, MSEK Kv 3 2012 Kv 3 2011 Förändr, % Kv 1-3 2012 Kv 1-3 2011 Förändr, %

Orderingång 3 112 3 552 -11 * 11 396 12 675 -11 *
Fakturering 3 450 3 767 -7 * 11 746 12 398 -6 *
Rörelseresultat 180 -449 na. 943 254 N/A
  % av fakturering 5,2 -11,9 8,0 2,1
Justerat rörelseresultat** 180 41 +439 943 744 +27
  % av fakturering** 5,2 1,1 8,0 6,0
Avkastning på sysselsatt kapital, %, 
rullande 12 mån

0,3 3,3 0,3 3,3

Antal anställda 7 357 8 241 -11 7 357 8 241 -11
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Fortsatt förbättring 
av lönsamheten 

Fortsatt osäkerhet 
på marknaden

Förbättringsprogrammet 
anpassas till det dämpade 
affärsklimatet

De omfattande ansträngningarna för att förbättra lön-
samheten inom affärsområdet var fortsatt framgångsrika 
och rörelseresultatet förbättrades ytterligare till 230 mil-
joner kronor (99), eller 10,2 % (4,1) av faktureringen. 
Efterfrågesituationen var fortsatt utmanande för Sandvik 
Construction jämfört med föregående kvartal och samma 
period föregående år. Justerat för stora order minskade 
orderingången med 8 % jämfört med föregående år och 
uppgick till 2 110 miljoner kronor (2 784). Faktureringen 
minskade 5 % i fast valuta och uppgick till 2 256 miljoner 
kronor (2 411). 

Det pågående förbättringsprogrammet kommer att 
anpassas för att möta en svagare 
marknad.

Den svaga efterfrågan på Sandvik 
Constructions produkter höll i sig 
under årets tredje kvartal. En del 
europeiska länder utanför eurozonen 
som stått emot denna utveckling 
inledningsvis började att försvagas 
allteftersom kvartalet fortlöpte. Aktivi-
teten i Asien var fortsatt mycket blan-
dad. Indien och Japan redovisade en 
fortsatt stark utveckling medan Kina 
försvagades. Detta påverkade även den kinesiska krosstill-
verkaren Shanbao negativt. 

Orderingången under tredje kvartalet 2011 påverkades 
av en stor order i Australien på totalt närmare 500 miljoner 

kronor, vilket bör tas hänsyn till i jämförelse mellan åren. 
Förbättringsprogrammet på Sandvik Construction som 

påbörjades i början av året fortsatte att leverera goda resul-
tat under tredje kvartalet. Som ett resultat av den svaga 
marknadsutvecklingen togs beslutet att göra en anpassning 
av förbättringsprogrammet. Åtgärder för att spara kostna-
der kommer att vidtas under resten av året. Dessutom kom-
mer produktionstakten att justeras nedåt för att anpassa 
lagernivåerna till den minskade efterfrågan. 

Rörelsekapitalet minskade jämfört med föregående år och 
uppgick till 29 % av faktureringen (32). Följdaktligen är de 
absoluta och relativa nivåerna högre än önskat vilket visar 

på att det finns ytterligare potential.
God kostnadskontroll och en tillfäl-

lig minskning av fakturering för sys-
tem med lägre marginaler påverkade 
resultatet positivt. Rörelseresultatet 
förbättrades därmed väsentligt jämfört 
med tredje kvartalet 2011 och uppgick 
till 230 miljoner kronor (99) eller 
10,2  % (4,1) av faktureringen. 

Ändrade valutakurser påverkade 
resultatet med cirka -20 miljoner 
kronor för kvartalet. Avkastningen på 
sysselsatt kapital för den senaste tolv-

månadersperioden var 6,7 % (7,2). Avkastningen påverka-
des negativt av engångsposter som belastade affärsområdet 
under fjärde kvartalet 2011. Avkastningen i årstakt under 
tredje kvartalet var 15,2 %.

Tabellen är multiplikativ, det vill säga de ingå-
ende effekterna ska multipliceras för att nå 
totaleffekten..

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv3

-23

+4

-6

-24

Order-
 ingång

-5

+4

-5

-6

Faktu-
rering

Tillväxt

* I fast valuta för jämförbara enheter.

Finansiell översikt, MSEK Kv 3 2012 Kv 3 2011 Förändr, % Kv 1-3 2012 Kv 1-3 2011 Förändr, %

Orderingång 2 110 2 784 -23  * 7 219 7 567 -8 *
Fakturering 2 256 2 411 -5 * 7 301 6 765 +3 *
Rörelseresultat 230 99 +133 665 313 +113
  % av fakturering 10,2 4,1 9,1 4,6
Avkastning på sysselsatt kapital, %, 
rullande 12 mån

6,7 7,2 6,7 7,2

Antal anställda 3 280 3 485 -6 3 280 3 485 -6



Det splittrade affärsklimatet hos flera av Sandvik Ven-
tures produktområden under andra kvartalet fortsatte 
under tredje kvartalet. Orderingången minskade med 3 % 
jämfört med motsvarande kvartal föregående år och fak-
tureringen minskade med 7 % i fast valuta för jämförbara 
enheter. Trots en generell minskning av efterfrågan såg 
utvecklingen olika ut för de enskilda produktområdena, 
både vad gällde orderingång och fakturering. För Sandvik 
Venture totalt uppgick orderingången till 1 517 miljoner 
kronor (1 761) och faktureringen uppgick till 1 655 miljo-
ner kronor (1 991). Rörelseresultatet förbättrades återigen 
på-tagligt och uppgick till 283 miljoner kronor (-831**), 
eller 17,1 % (-41,7**) av faktureringen.

Den blandade efterfrågetren-
den som var tydlig under 
andra kvartalet fortsatte för 
de flesta av Sandvik Ventures 
produktområden och större 
regioner även under tredje 
kvartalet. Hög aktivitet inom 
segmenten för kemikalier, sva-
vel och livsmedel gav ett posi-
tivt bidrag till Sandvik Process 
Systems. För de flesta produktområden var läget oförändrat 
i Europa men minskade i Nordamerika och Asien, i synner-
het i Japan och Sydkorea. 

Det strategiskt viktiga återköpsprogrammet för använda 
hårdmetallprodukter från kunderna fortsatte som planerat. 
Detta inflöde av skrotbaserat material i kombination med 

fortsatt lägre efterfrågan på Wolframs produkter resulte-
rade i oförändrade lagernivåer i kontrast till den planerade 
minskningen.

Under kvartalet togs beslutet att flytta produktområdet 
Dormer från Sandvik Venture den 1 januari 2013. Dormer 
har utvecklat ett riktat erbjudande inom Round tools, och 
har skapat en smidig och effektiv organisation samt produk-
tionsstruktur. Produktområdet med dess affärsmodell och 
distributionskanaler kommer att vara ett värdefullt bidrag till 
Sandvik Machining Solutions erbjudande inom mellanseg-
mentet. Samtidigt visar detta effektiviteten i Sandvik Ventu-
res strategi att fungera som ett växthus för befintliga och nya 
verksamheter.

Ökad kostnadseffektivitet för lågt presterande enheter 
och goda resultat för högt pre-
sterande enheter bidrog posi-
tivt till resultatet. Påpekas bör 
dock att resultatet för tredje 
kvartalet 2011 påverkades i 
hög grad av nedskrivningen 
av goodwill för MedTech-
verksamheten. Trots juste-
ringar för detta engångsbelopp 
samt minskad försäljning 

förbättrades ändå vinstmarginalen. Rörelseresultatet upp-
gick därmed till 283 miljoner kronor (-831), eller 17,1 % 
(-41,7) av faktureringen. Ändrade valutakurser påverkade 
resultatet med cirka -15 miljoner kronor för kvartalet. 
Avkastningen på sysselsatt kapital för den senaste tolvmåna-
dersperioden var 17,0 % (-0,3).
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Splittrad marknadsbild

Stark lönsamhet

Produktområdet Dormer 
flyttas över till Sandvik 
Machining Solutions från 
1 januari 2013

Tabellen är multiplikativ, det vill säga de ingå-
ende effekterna ska multipliceras för att nå 
totaleffekten..

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv3

-3

-8

-3

-14

Order-
 ingång

-7

-7

-3

-17

Faktu-
rering

Tillväxt

Finansiell översikt, MSEK Kv 3 2012 Kv 3 2011 Förändr, % Kv 1-3 2012 Kv 1-3 2011 Förändr, %

Orderingång 1 517 1 761 -3  * 5 786 6 131 -2 *
Fakturering 1 655 1 991 -7 * 5 555 5 854 -1 *
Rörelseresultat 283 -831 na. 979 -337 na.
  % av fakturering 17,1 -41,7 17,6 -5,8
Justerat rörelseresultat** 283 336 -16 979 830 +18
  % av fakturering** 17,1 16,9 17,6 14,2
Avkastning på sysselsatt kapital, %, 
rullande 12 mån

17,0 -0,3 17,0 -0,3

Antal anställda 3 558 4 190 -15 3 558 4 190 -15

* I fast valuta för jämförbara enheter.
** Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2011 justerat för goodwillnedskrivning av MedTech-verksamheten uppgick till 
336 miljoner SEK, eller 16,9 % av faktureringen.



Tredje kvartalet 2012

Moderbolagets fakturering under 
tredje kvartalet 2012 uppgick till 
3 606 miljoner kronor (3 760) 
och rörelseresultatet till -37 mil-
joner kronor (-757). För perioden 
januari–september 2012 uppgick 

faktureringen till 12 844 miljoner kronor (13 255) och rörel-
seresultatet till -200 miljoner kronor (-1 074). 

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2011 påverkades 
negativt av ändrade metallpriser och nedskrivning av materi-
ella anläggningstillgångar. 

Resultat från andelar i koncernföretag avser huvudsakligen 
utdelningar samt koncernbidrag från dessa och uppgick efter 
tredje kvartalet till 8 701 miljoner kronor (1 105). Räntebä-
rande skulder minus likvida medel och räntebärande tillgångar 
uppgick till 22 749 miljoner kronor (16 990 per den 31 
December 2011). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick 
till 997 miljoner kronor (1 096).

Förvärvet av Seco Tools under 2012 påverkade moderbola- 
gets balansräkning påtagligt, genom ökad skuldsättning till 
följd av ökade skulder och ökat eget kapital till följd av en 
genomförd nyemission.

Kv3
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Moder-

bolaget

Förvärv 

och 

avyttringar

Sandviks erbjudande till minori-
tetsaktieägarna i Seco Tools om 
att förvärva samtliga utestående 
aktier i Seco Tools mot betal-
ning i Sandvik-aktier slutfördes i 
februari 2012. 

I den pågående tvångsinlösenprocessen beviljades Sandvik 
i juni 2012 äganderätt till alla utestående aktier i Seco Tools 
som inte förvärvades till följd av det offentliga erbjudandet. 

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 klas-
sificerade som innehav för försäljning. Transaktionen den 
30 mars hade en marginell påverkan på resultatet för perio-
den januari–september 2012.

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

Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats med undan-
tag 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 värdepappersmarknaden, 
vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Redo-

visnings-

principer
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Kvartal 1-3 

2012

Det globala affärsklimatet för-
bättrades märkbart i början av 
året men dämpades mot slutet av 
perioden. Trenden noterades inom 
samtliga affärsområden men var 
mest påtaglig för Sandvik Mining. 

Trots detta utvecklades Sandviks 
orderingång för januari–september 2012 positivt och uppgick 
till 76 878 miljoner kronor (75 088), en ökning med 2 % 
totalt och 1 % i fast valuta för jämförbara enheter. Fakture-
ringen var 74 201 miljoner kronor (68 980), en ökning med 
8 % totalt och 7 % i fast valuta. 

Rörelseresultatet för januari–september 2012 förbättra-
des, främst till följd av högre volymer och ett framgångsrikt 
genomförande av den nya strategin som etablerades 2011. 
Rörelseresultatet uppgick till 11 356 miljoner kronor (8 498), 
en förbättring på 34 %, eller 10 % vid en justering för ned-
skrivning av goodwill på 1 160 miljoner kronor som hade en 

negativ påverkan på resultatet för föregående år. Rörelsemar-
ginalen motsvarade 15,3 % (12,3) av faktureringen. Ändrade 
valutakurser påverkade resultatet positivt med cirka 130 
miljoner kronor under årets första nio månader, jämfört med 
samma period föregående år, medan förändrade metallpriser 
påverkade resultatet med -216 miljoner kronor. 

Finansnetto uppgick till -1 466 miljoner kronor (-1 459) 
och resultatet efter finansnettot var 9 890 miljoner kronor 
(7 039). Skattesatsen var 25 % och vinsten för perioden upp-
gick till 7 381 miljoner kronor (5 058). Resultat per aktie var 
5,93 kronor (4,02).

Kassaflödet från verksamheten var +7 372 miljoner kronor 
(+4 452). Koncernens investeringar i anläggningstillgångar 
uppgick till 3 256 miljoner kronor (3 346), där företagsför-
värv stod för 12 miljoner kronor (265). Efter investeringar, 
förvärv och avyttringar uppgick kassaflödet till +4 925 miljo-
ner kronor (+980).

Viktiga 

händelser

• 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 materialhanterings-
system till en koppargruva under 
2012 och 2013.

• I augusti offentliggjordes att Olle Wijk, ordförande för Sand-
viks R&D Board samt teknisk direktör och forskningsdirektör 
inom affärsområde Sandvik Materials Technology kommer från 

den 1 november att vara övergripande ansvarig för koncernens 
forskning och utveckling men behåller samtidigt sina nuvarande 
uppgifter inom affärsområdet. Olle kommer i och med detta 
också att bli medlem i Sandviks utökade koncernledning.

• I augusti offentliggjordes att Tomas Nordahl, medlem av 
koncernledningen och chef med ansvar för IT, sourcing och 
strategi, har utsetts till ny chef för Sandvik Venture med 
tillträde den 1 november 2012. Tomas kommer att behålla 
nuvarande uppgifter parallellt med det nya ansvarsområdet. 
Han efterträder Ander Thelin som enligt sitt avtal kommer 
att gå i pension efter 35 framgångsrika år på Sandvik.

Risk- 

beskrivning

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 
framåtriktade bedömningen av verksamheten. Sandviks lång-
siktiga riskexponering bedöms inte avvika från den naturliga 
exponering som är förknippad med Sandviks löpande affärs-
verksamhet. För djupare analys av risker hänvisas till Sandviks 
Årsredovisning för 2011.

Transak-

tioner med 

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

Resultaträkning

Kv3

Finansiella

rapporter

i samman-

drag

MSEK Kv 3 2012 Kv 3 2011 Förändr.% Kv 1-3 2012 Kv 1-3 2011 Förändr.%

Intäkter 23 424 23 528 -0 74 201 68 980 +8
Kostnad för sålda varor -14 993 -15 991 -6 -47 029 -44 644 +5
Bruttoresultat 8 431 7 537 +12 27 172 24 336 +12
  % av intäkterna 36,0 32,0 36,6 35,3

Försäljningskostnader -2 867 -4 006 -28 -8 837 -9 729 -9
  varav nedskrivning av goodwill i MedTech -1 160 -1 160
Administrationskostnader -1 502 -1 393 +8 -4 726 -4 388 +8
FoU-kostnader -551 -540 +2 -1 834 -1 739 +5
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -186 67 - -419 18 -
Rörelseresultat 3 325 1 665 +100 11 356 8 498 +34
  % av intäkterna 14,2 7,1 15,3 12,3

Finansnetto -473 -555 -15 -1 466 -1 459 +0
Resultat efter fi nansiella poster 2 852 1 110 +157 9 890 7 039 +41
  % av intäkterna 12,2 4,7 13,3 10,2

Skatt -749 -406 +84 -2 509 -1 981 +27
Periodens resultat 2 103 704 +199 7 381 5 058 +46
  % av intäkterna 9,0 3,0 9,9 7,3

Övrigt totalresultat

Periodens omräkningsdifferenser -1 610 772 -1 869 465
Kassafl ödessäkringar 151 -496 215 -510
Skatt hänförlig till övrigt totalresultat -42 130 -57 134
Övrigt totalresultat, netto efter skatt -1 501 406 -1 711 89

Periodens totalresultat 602 1 110 5 670 5 147

Periodens resultat hänförligt till
    Moderbolagets aktieägare 2 101 626 7 377 4 767
    Innehav utan bestämmande infl ytande 2 78 4 291

Periodens totalresultat hänförligt till
    Moderbolagets aktieägare 599 1 014 5 672 4 841
    Innehav utan bestämmande infl ytande 3 96 -2 306

Resultat per aktie SEK, före utspädning* 1,67 0,53 5,93 4,02

* Ingen utspädningseffekt har förekommit under perioden.



Tredje 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

Kv3

MSEK 30 sep 2012 30 sep 2011 Förändr % 31 dec 2011

Immateriella anläggningstillgångar 11 340 12 084 -6 11 807
Materiella anläggningstillgångar 25 398 25 411 -0 25 702
Finansiella anläggningstillgångar 6 693 6 171 +8 6 835
Varulager 26 723 26 187 +2 26 077
Kortfristiga fordringar 22 976 22 909 +0 21 979
Likvida medel 9 247 3 508 +164 5 592
Tillgångar som innehas för försäljning - - - 747
Summa tillgångar 102 377 96 270 +6 98 739

Eget kapital 35 306 33 830 +4 33 891
Långfristiga räntebärande skulder 31 802 26 623 +19 27 125
Långfristiga icke räntebärande skulder 6 489 5 705 +14 6 487
Kortfristiga räntebärande skulder 4 036 5 890 -31 5 948
Kortfristiga icke räntebärande skulder 24 744 24 222 +2 25 180
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning - - - 108
Summa eget kapital och skulder 102 377 96 270 +6 98 739

Rörelsekapital* 26 763 26 754 +0 25 626
Lån 33 453 29 859 +12 30 455
Nettoskuld** 25 061 27 483 -9 25 908
Innehav utan bestämmande infl ytande 149 1 289 -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 5 672 -2 5 670
Nyemission /Förvärv av innehav utan best. infl ytande 1 168 -1 250 -82
Personaloptionsprogram 65 - 65
Säkring av optionsprogrammet -161 - -161
Utdelning till aktieägare -4 077 - -4 077
Utgående eget kapital, 30 september 2012 35 157 149 35 306

Ingående eget kapital, 1 januari 2011 32 580 1 233 33 813
Periodens totalresultat 4 841 306 5 147
Personaloptionsprogram 50 - 50
Säkring av optionsprogrammet -1 353 - -1 353
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande -18 -5 -23
Utdelning till aktieägare -3 559 -245 -3 804
Utgående eget kapital, 30 september 2011 32 541 1 289 33 830
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Koncernen

Kassafl ödesanalys

Kv3

MSEK Kv 3 2012 Kv 3 2011 Kv 1-3 2012 Kv 1-3 2011

Den löpande verksamheten
Resultat efter fi nansiella intäkter och kostnader +2 852 +1 110 +9 890 +7 039
Återläggning av av- och nedskrivningar +983 +2 527 +2 993 +4 460
Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet, m m -202 -93 -140 +37
Betald skatt -830 -522 -2 505 -1 898
Kassafl öde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital +2 803 +3 022 +10 238 +9 638

Förändring i rörelsekapital
Förändring av lager +153 -1 096 -1 760 -4 681
Förändring av rörelsefordringar +603 -354 -1 736 -2 809
Förändring av rörelseskulder +616 +1 088 +1 006 +2 495
Kassafl öde från förändring i rörelsekapital +1 372 -362 -2 490 -4 995

Investeringar i hyresmaskiner -196 -94 -458 -294
Försäljning av hyresmaskiner 0 +48 +82 +103

Kassafl öde från den löpande verksamheten +3 979 +2 614 +7 372 +4 452

Investeringsverksamheten
Förvärv av verksamheter och aktier exkl. likvida medel -12 0 -12 -265
Investeringar i anläggningar -905 -1 241 -3 256 -3 346
Försäljning av anläggningar +111 +54 +821 +139
Kassafl öde från investeringsverksamheten -806 -1 187 -2 447 -3 472

Kassafl öde efter investeringar +3 173 +1 427 +4 925 +980

Finansieringsverksamheten
Förändring av räntebärande skulder -196 -796 +2 953 +1 607
Utbetald utdelning - -2 -4 077 -3 804
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten -196 -798 -1 124 -2 197

Periodens kassafl öde +2 977 +629 +3 801 -1 217
Likvida medel vid periodens början +6 411 +2 815 +5 592 +4 783
Kursdifferens i likvida medel -141 +64 -146 -58
Likvida medel vid periodens slut +9 247 +3 508 +9 247 +3 508

Nyckeltal Kv 3 2012   Kv 3 2011  Kv 1-4 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, % 26,3 36,6 28,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 19,5 18,6 16,0
Avkastning på eget kapital, % 2) 23,6 21,7 17,3
Avkastning på totalt kapital, % 2) 13,4 13,0 11,1
Eget kapital per aktie, SEK 28,0 27,4 27,4
Nettoskuldsättningsgrad 0,7 0,8 0,8
Soliditet, % 34 35 34
Rörelsekapital, % 30 28 26
Vinst per aktie, SEK 1,67 0,53 4,63
Kassafl öde från den löpande verksamheten, MSEK +3 979 +2 614 +7 764
Antal anställda 49 251 49 455 50 030

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

Resultaträkning

Kv3

MSEK Kv 3 2012 Kv 3 2011 Förändr.% Kv 1-3 2012 Kv 1-3 2011 Förändr.%

Nettoomsättning 3 606 3 760 -4 12 844 13 255 -3
Kostnad för sålda varor -2 821 -3 559 -21 -9 914 -11 103 -11
Bruttoresultat 785 201 - 2 930 2 152 +36

Försäljningskostnader -126 -149 -15 -423 -494 -14
Administrationskostnader -540 -742 -27 -2 046 -2 421 -15
FoU-kostnader -272 -242 +12 -906 -812 +12
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 116 175 -34 245 501 -51
Rörelseresultat -37 -757 -95 -200 -1 074 -81

Resultat från andelar i koncernföretag 7 580 455 - 8 701 1 105 -
Resultat från andelar i intresseföretag - - - 5 10 -50
Ränteintäkter och liknande resultatposter 400 184 - 856 442 +94
Räntekostnader och liknande resultatposter -673 -724 -7 -1 780 -1 426 +25
Resultat efter fi nansiella poster 7 270 -842 - 7 582 -943 -
 
Skatt -22 246 - -104 -302 -
Periodens resultat 7 248 -596 - 7 478 -641 -

MSEK 30 sep 2012 30 sep 2011 Förändr % 31 dec 2011

Immateriella anläggningstillgångar 9 15 -40 17
Materiella anläggningstillgångar 7 344 6 994 +5 6 992
Finansiella anläggningstillgångar 38 294 16 282 - 18 502
Varulager 3 833 4 132 -7 4 023
Kortfristiga fordringar 16 228 15 971 +2 15 699
Likvida medel 2 5 -60 8
Summa tillgångar 65 710 43 399 +51 45 241
 
Eget kapital 22 522 12 231 +84 12 516
Obeskattade reserver 10 2 - 10
Avsättningar 598 283 - 697
Långfristiga räntebärande skulder 21 470 15 351 +40 16 072
Långfristiga icke räntebärande skulder 52 - - 33
Kortfristiga räntebärande skulder 15 737 10 343 +52 9 032
Kortfristiga icke räntebärande skulder 5 321 5 189 +3 6 881
Summa eget kapital och skulder 65 710 43 399 +51 45 241

Ställda säkerheter - - - -
Eventualförpliktelser 13 231 12 421 +7 12 006
Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida 
medel och räntebärande tillgångar

22 749 16 483 +38 16 990

Investeringar i anläggningar 997 1 096 -9 1 421

Balansräkning

1) Periodens resultat för kvartal 3 om -813 miljoner SEK har justerats med 217 miljoner SEK till -596 miljoner SEK. 
För perioden januari - september har resultatet om -1 258 miljoner SEK justerats med 617 miljoner SEK till -641 mil-
joner SEK. Justeringen är hänförlig till ändrade redovisningsprinciper rörande koncernbidrag.
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Orderingång och fakturering per marknadsområde
Tredje kvartalet 2012

Marknadsöversikt koncernen
Kv3

Orderingång        Förändr.* Andel Fakturering Förändr.* Andel

Marknadsområde MSEK % %1) % MSEK % %

Koncernen

Europa 7 116 -6 -6 32 7 331 -8 32
Nordamerika 3 952 -13 -18 18 4 651 +22 20
Sydamerika 2 508 +24 -20 12 1 754 -2 7
Afrika/Mellanöstern 2 342 +5 +5 11 2 589 +8 11
Asien 4 008 -14 -21 18 4 423 +7 19
Australien 1 869 -40 -30 9 2 676 +2 11
Totalt 21 795 -10 -14 100 23 424 +2 100

Sandvik Mining

Europa 650 -36 -36 8 691 -19 8
Nordamerika 1 093 -24 -40 13 1 443 +44 15
Sydamerika 1 890 +54 -16 22 1 200 +10 13
Afrika/Mellanöstern 1 987 +5 +5 23 2 220 +9 23
Asien 1 456 -18 -37 17 1 734 +62 18
Australien 1 423 -33 -33 17 2 197 +3 23
Totalt 8 499 -11 -26 100 9 485 +14 100

Sandvik Machining Solutions

Europa 3 369 -5 -5 52 3 397 -3 51
Nordamerika 1 442 +9 +9 22 1 414 +9 22
Sydamerika 249 -18 -18 4 243 -19 4
Afrika/Mellanöstern 71 -1 -1 1 72 +7 1
Asien 1 339 -7 -7 20 1 352 -4 21
Australien 86 -2 -2 1 89 +3 1
Totalt 6 556 -3 -3 100 6 567 -2 100

Sandvik Materials Technology

Europa 1 459 -5 -5 47 1 535 -12 45
Nordamerika 765 -25 -25 25 941 +26 27
Sydamerika 59 -25 -25 2 87 +17 3
Afrika/Mellanöstern 40 -37 -37 1 43 -27 1
Asien 528 -0 -0 17 556 -31 16
Australien 261 -7 -7 8 288 +0 8
Totalt 3 112 -11 -11 100 3 450 -7 100

Sandvik Construction

Europa 853 +9 +9 41 851 -12 39
Nordamerika 316 -15 -15 15 506 +28 22
Sydamerika 246 -19 -19 12 153 -37 7
Afrika/Mellanöstern 215 +23 +23 10 206 +11 9
Asien 409 -31 -31 19 462 -2 20
Australien 71 -88 -45 3 78 -17 3
Totalt 2 110 -23 -8 100 2 256 -5 100

Sandvik Venture

Europa 786 +10 +10 52 848 -8 52
Nordamerika 335 -8 -8 22 346 -2 21
Sydamerika 63 -19 -19 4 71 +14 4
Afrika/Mellanöstern 30 +10 +10 2 48 -11 3
Asien 275 -22 -22 18 319 -14 19
Australien 28 -19 -19 2 23 -17 1
Totalt 1 517 -3 -3 100 1 655 -7 100

* 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.

Kv3

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

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

Sandvik Mining 9 690 8 284 35 619 11 793 10 315 8 499 -12 -11 30 607
Sandvik Machining Solutions 7 037 7 358 28 737 7 768 7 544 6 556 -7 -3 21 868
Sandvik Materials Technology 3 552 3 674 16 350 4 278 4 006 3 112 -12 -11 11 396
Sandvik Construction 2 784 2 330 9 898 2 622 2 488 2 110 -24 -23 7 219
Sandvik Venture 1 761 2 342 8 473 2 432 1 837 1 517 -14 -3 5 786
Koncerngemensamt 1 2 1 1 0 1 2
Koncernen totalt 24 825 23 990 99 078 28 894 26 190 21 795 -12 -10 76 878

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

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

Sandvik Mining 8 432 9 105 32 232 8 639 9 826 9 485 +12 +14 27 950
Sandvik Machining Solutions 6 917 7 364 28 171 7 618 7 431 6 567 -5 -2 21 617
Sandvik Materials Technology 3 767 3 940 16 339 4 100 4 195 3 450 -8 -7 11 746
Sandvik Construction 2 411 2 484 9 249 2 453 2 592 2 256 -6 -5 7 301
Sandvik Venture 1 991 2 202 8 056 2 015 1 884 1 655 -17 -7 5 555
Koncerngemensamt 10 9 37 13 11 11 32
Koncernen totalt 23 528 25 104 94 084 24 838 25 939 23 424 0 +2 74 201

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

MSEK 2011 2011 2011 2012 2012 2012 % 2012

Sandvik Mining 1 451 1 220 5 189 1 494 1 800 1 506 +4 4 801
Sandvik Machining Solutions 1 518 1 549 6 347 1 875 1 827 1 313 -14 5 016
Sandvik Materials Technology -449 -896 -642 349 415 180 na. 943
Sandvik Construction 99 -255 58 213 222 230 +133 665
Sandvik Venture -831 316 -21 355 341 283 na. 979
Koncerngemensamt -123 -285 -783 -467 -393 -187 -1 048
Koncernen totalt 1 665 1 649 10 148 3 819 4 212 3 325 +100 11 356

Rörelsemarginal per affärsområde 

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

Sandvik Mining 17,2 13,4 16,1 17,3 18,3 15,9 17,2
Sandvik Machining Solutions 21,9 21,0 22,5 24,6 24,6 20,0 23,2
Sandvik Materials Technology -11,9 -22,7 -3,9 8,5 9,9 5,2 8,0
Sandvik Construction 4,1 -10,3 0,6 8,7 8,6 10,2 9,1
Sandvik Venture -41,7 14,3 -0,3 17,6 18,1 17,1 17,6
Koncernen totalt 7,1 6,6 10,8 15,4 16,2 14,2 15,3
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Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen 
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
fi nansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 
den 25 oktober 2012 kl. 08.00. Rapporten för fjärde kvartalet 2012 
offentliggörs den 29 januari 2013.

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 
tel 08 456 12 40 (Magnus Larsson) eller tel 08 456 12 30 (Oskar 
Lindberg) eller via e-post till info.ir@sandvik.com. En presentation 
och en telefonkonferens kommer att hållas den 25 oktober 2012 
kl. 14.00 på Operaterrassen, Stockholm. Information finns tillgänglig 
på www.sandvik.com/ir.

Kalender 2013:

29 jan Rapport för kv 4 2012

23 apr Rapport för Kv 1 2013

25 apr Årsstämma i Sandviken

19 jul Rapport för Kv 2 2013

11 sep Kapitalmarknadsdag i Sandviken

24 ok Rapport för Kv 3 2013

Sandvik AB, org.nr.: 556000-3468
Box 510
101 30 Stockholm
026 26 00 00
www.sandvik.com

Styrelsen har beslutat att årsstämman 2013 ska hållas i Sandviken den 25 april 2013. Kallelse 
kommer att utgå i vederbörlig ordning. 

Stockholm den 25 oktober 2012
Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander
Verkställande direktör och koncernchef

Gransk-

nings-

rapport

Inledning
Vi har utfört en översiktlig 
granskning av delårsrapporten 
för Sandvik Aktiebolag (publ) 
per 30 september 2012 och den 

niomånadersperiod som slutade detta datum. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta 
och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. 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 finansiell delårsinformation utförd av företag-
ets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra 
förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, 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 ISA och god revisions-
sed i övrigt har. De granskningsåtgärder 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 omstän-
digheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revi-
sion 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 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncern-
ens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt 
för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 25 oktober 2012
KPMG AB
George Pettersson
Auktoriserad revisor

Års-

stämma

Granskningsrapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport


