
Finansiell översikt, MSEK Kv4 2012 Kv4 2011 Förändr. % Kv1-4 2012 Kv1-4 2011 Förändr. %

Orderingång 1) 21 070 23 990 -10 97 948 99 078 -1
Fakturering 1) 24 328 25 104 0 98 529 94 084 +5
Bruttovinst 7 531 8 044 -6 34 703 32 380 +7
  % av fakturering 31,0 32,0 35,2 34,4
Rörelseresultat 2 134 1 649 +29 13 490 10 148 +33
  % av fakturering 8,8 6,6 13,7 10,8
Justerat rörelseresultat 2) 3 058 3 240 -6 14 747 13 518 +9
  % av fakturering 2) 12,6 12,9 15,0 14,4
Resultat efter fi nansiella poster 1 627 1 140 +43 11 516 8 179 +41
  % av fakturering 6,7 4,5 11,7 8,7
Periodens resultat 726 803 -10 8 107 5 861 +38
  % av fakturering 3,0 3,2 8,2 6,2
  varav aktieägarnas andel 728 731 -0 8 105 5 498 +47
Resultat per aktie, SEK 3) 0,58 0,62 -6 6,51 4,63 +41

Avkastning på sysselsatt kapital, % 4) 19,8 16,0 19,8 16,0
Kassafl öde från den löpande verksamheten +4 520 +3 312 +36 +11 892 +7 764 +53
Antal anställda 48 742 50 030 -3 48 742 50 030 -3

– Affärsklimatet var i stort 
oförändrat i det fjärde kvartalet 
jämfört med det tredje kvarta-
let. Orderingången minskade 
något till 21,1 miljarder kronor, 
medan faktureringen uppgick till 
24,3 miljarder kronor. Därmed är 
detta det andra kvartalet i rad då 

orderingången understiger faktureringen. Våra ansträng-
ningar att förbättra kapitaleffektiviteten resulterade i att 
lagret minskade med 1,4 miljarder kronor. Även om de 
lägre produktionsnivåerna påverkade resultatet i det fjär-
de kvartalet negativt till följd av undertäckning, bidrog 
den betydande minskningen av lagret till ett rekordstarkt 
operativt kassaflöde på 4,5 miljarder kronor, säger Sand-
viks VD och koncernchef Olof Faxander.

– Genomförandet av de strukturella förbättringsåtgärder 
som kommunicerades under kvartalet pågår. Dessa åtgärder 
innebar engångskostnader om cirka 920 miljoner kronor 
totalt. Resultatet justerat för dessa kostnader uppgick till 
3,1 miljarder kronor, eller 12,6 % av faktureringen. Antal 
anställda minskades med cirka 500 personer.

– Det var ett händelserikt år för Sandvik 2012. Vi 
fi rade vårt 150-årsjubileum, vår nya strategi genomför-
des och marknadsförhållandena gick från att ha varit 
starka till att bli mer utmanande. Jag är mycket nöjd 
med resultatet av förbättringsprogrammen som uppnåd-
des under året för affärsområdena Sandvik Materials 
Technology och Sandvik Construction.

– Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kronor (3,25) 
per aktie. 

Rekordstarkt 
kassafl öde 
men resultatet 
påverkades 
av engångs-
kostnader

Pressmeddelande 29 januari 2013

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

VDs 
kommentar

1) Förändring jämfört med föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.
2) Rörelseresultatet justerat för engångskostnader: kv 4 2012 med cirka 920 miljoner kronor, kv 4 2011 med cirka 1 600 miljoner kronor och kv 3 2011 med cirka 1 700 miljoner 

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

Kv4 Sandvik
Delårsrapport från fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2012

Olof Faxander
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Sandvik Marknad och försäljning

Tabellen är multiplikativ, det vill säga de ingående effekterna 

ska multipliceras för att nå totaleffekten.
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Den totala efterfrågan på Sandviks produkter under fjärde 
kvartalet låg i stort sett på samma nivå som under tredje 
kvartalet. Aktiviteten inom flygindustrin, olja- och gas-
industrin samt processindustrin låg kvar på relativt höga 
nivåer medan gruv-, anläggnings- samt fordonsindustrierna 
uppvisade en svag utveckling. Efterfrågan var stark i Nord-
amerika, och i Afrika förbättrades efterfrågan ytterligare 
från en redan hög nivå, medan den försämrades på andra 
stora marknader. Orderingången uppgick till 21,1 miljarder 
kronor, en minskning med 10 % jämfört med föregående år i 
fast valuta. Faktureringen för kvartalet uppgick till 24,3 mil-
jarder kronor och var oförändrad i fast valuta för jämför-
bara enheter. Ändrade valutakurser påverkade både orderin-
gång och fakturering negativt med 3 % respektive 2 %.

I likhet med föregående kvartal var den globala industrikon-
junkturen svag under större delen av fjärde kvartalet. Jäm-
fört med 2011 efterfrågan stark i Nordamerika och drivet av 
efterfrågan inom flygindustrin. Affärsförutsättningarna var 
fortsatt utmanande  i Europa, när efterfrågan försvagades 
inom i första hand anläggningsindustrin. Flertalet andra 
marknader noterade nedgångar jämfört med föregående år. 
Trenden i Afrika/Mellanöstern var fortsatt positiv, med en 
stark utveckling inom gruvindustrin, i första hand drivet av 
efterfrågan från guldgruvor. Kontinenten svarade för 14 % 
av Sandviks totala orderingång, en historiskt hög siffra vil-
ket gör den till Sandvik Minings största marknadsområde.

Den svaga efterfrågan på gruv- och anläggningsmaskiner 
samt gruvsystem fortsatte under fjärde kvartalet. Omsätt-
ningen låg kvar på en hög nivå för Sandvik Machining 
Solutions, men var något lägre än de höga nivåer som note-
rades tidigare under året. En stark efterfrågan från flygin-
dustrin i Nordamerika motverkades av en svag efterfrågan 
från verkstadsindustrin i Kina. Marknadsläget var fortsatt 
svårt för Sandvik Materials Technology med en stabil 

utveckling inom delar av energisegmentet och svagt utfall 
inom andra områden. För Sandvik Venture var efterfrågan 
blandad.

Orderingången understeg faktureringen för andra kvartalet i 
rad, och orderboken minskade följaktligen.

Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 
21 070 miljoner kronor (23 990), en minskning med 
12 % totalt och 10% i fast valuta för jämförbara enheter. 
Cirka 0,9 miljarder kronor (0,9) av denna summa utgjordes 
av stora order på gruvsystem för Sandvik Mining. Ändrade 
valutakurser påverkade orderingången negativt med 3%. 
Orderingången minskade inom samtliga affärsområden i 
fast valuta för jämförbara enheter. Trenden för Sandvik 
Mining var negativ, -5%, och för Sandvik Machining Solu-
tions -4%. Orderingången för Sandvik Materials Technolo-
gy minskade med 9% jämfört med fjärde kvartalet föregå-
ende år, inklusive en negativ effekt på 4 procentenheter som 
hänför sig till förändrade metallpriser. Sandvik Construc-
tion och Sandvik Venture noterade minskningar med 22 % 
respektive 33 % i fast valuta för jämförbara enheter.

Faktureringen uppgick till 24 328 miljoner kronor 
(25 104), en minskning totalt med 3 % medan den var oför-
ändrad i fast valuta för jämförbara enheter jämfört med 
fjärde kvartalet 2011. Ändrade valutakurser påverkade 
faktureringen negativt med 2 %. För Sandvik Mining ökade 
faktureringen med 10 % i fast valuta och för jämförbara 
enheter medan Sandvik Machining Solutions och Sandvik 
Construction minskade med 4 % respektive 2 %. Sandvik 
Materials Technologys fakturering minskade med 7 % jäm-
fört med samma period föregående år, inklusive en negativ 
effekt på 3 procentenheter som hänför sig till förändrade 
metallpriser. För Sandvik Venture minskade faktureringen 
med 17 % i fast valuta för jämförbara enheter trots ett 
starkt utfall från produktområdet Sandvik Process Systems.
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Ytterligare strukturella förbättringsmöjligheter identifierades 
som, kombinerat med åtgärder för att anpassa kostnaderna 
till den svagare efterfrågan, förväntas ge besparingar över-
stigande 1 miljard kronor i årstakt vid slutet av 2013. För-
bättringsåtgärderna resulterade i engångseffekter på cirka 
920 miljoner kronor för kvartalet. Justerat för dessa kostna-
der uppgick resultatet till 3 058 miljoner kronor* (3 240**), 
eller 12,6 %* (12,9**) av faktureringen. Dessutom justerades 
produktionstakten ytterligare nedåt för att anpassa lagret till 
den minskade efterfrågan. Detta påverkade rörelseresulta-
tet negativt men bidrog i hög grad till ett starkt kassaflöde. 
Ändrade valutakurser hade ingen påverkan på resultatet, 
medan förändrade metallpriser hade en negativ påverkan om 
65 miljoner kronor. Avkastningen på sysselsatt kapital för den 
senaste tolvmånadersperioden var 19,8 % (16,0), inklusive 
negativ påverkan av engångseffekter.

Ändrade valutakurser hade hade ingen påverkan på resul-
tatet under det fjärde kvartalet. Finansnettot uppgick 
till -507 miljoner kronor (-509). En förändring av den 
svenska bolagsskattesatsen minskade skattefordringarna 
med närmare 500 miljoner kronor, vilket resulterade i en 
tillfälligt högre skattesats på 55,4 % för fjärde kvartalet 
(29,6).

Den gynnsamma utvecklingen av kundfordringar i kom-
bination med en betydande minskning av lagernivåerna 
inom samtliga affärsområden resulterade i ett förbätt-
rat rörelsekapital. Tillsammans med intäkterna gav den 
förbättrade kapitaleffektiviteten ett kassaflöde från den 
löpande verksamheten på +4 520 miljoner kronor (+3 312), 
den högsta nivån för kassaflödet som har uppnåtts fram till 
i dag för ett enskilt kvartal.

Balansomslutningen ökade något i jämförelse med före-
gående kvartal. Fokuserade insatser och en starkare krona 
ledde till att lager och kundfordringar minskade. Detta mer 
än kompenserades av en ökning av likvida medel. Rörelse-
kapitalet i procent av faktureringen var 27 %, vilket är en 
ökning jämfört med samma period föregående år (26), men 
lägre än föregående kvartal (30). Det starka kassaflödet 
ökade likvida medel och minskade nettoskulden ytterligare 
till 21,8 miljarder kronor (25,9). Nettoskuldsättnings-
graden minskade därmed till 0,6 jämfört med föregående 
kvartal (0,7) och år (0,8). Sandvik har outnyttjade och 
garanterade kreditfaciliteter omfattande 650 miljoner euro 
och 5 miljarder kronor. Kreditmarknaden var fortsatt 
mycket gynnsam för ett företag av Sandviks storlek med 
dess kreditbetyg och rykte. Lån med mycket lång löptid 
finns tillgängliga till historiskt låga räntenivåer. I oktober 
upptog Sandvik ett lån på 250 miljoner euro med en löptid 
på tio år från Europeiska Investeringsbanken, baserat på 
Sandviks investeringar i forskning och utveckling i Europa. 
Den nuvarande räntesatsen är 2,29 procent per år.

Sandvik Resultat och avkastning
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Rörelseresultat och avkastning

*  Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 2 134 miljoner kronor, eller 8,8 % av faktureringen, inklusive engångskostnader.
**  Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2011 uppgick till 1 649 miljoner kronor, eller 6,6 % av faktureringen, inklusive engångskostnader.
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Sandvik Mining

4

Kunderna minskar 
investeringarna

Stark fakturering

Minskning av lager 
och rörelsekapital Tabellen är multiplikativ, det vill säga de ingå-

ende effekterna ska multipliceras för att nå 
totaleffekten.
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Efterfrågan på de flesta av Sandvik Minings 
produkter var svag under fjärde kvartalet. 
Efterfrågan var stabil inom bergborrverktyg, 
reservdelar och service men efterfrågan på ny 
utrustning var svag och affärsklimatet ofördel-
aktigt för gruvsystem. Orderingången minska-
de med 5 % till 7,7 miljarder kronor (8,3) i fast 
valuta jämfört med samma period föregående 
år. Aktiviteten var fortsatt hög i Afrika medan 
Asien och Australien noterade nedgångar. Fak-
tureringen ökade 10 % i fast valuta och upp-
gick till 9 812 miljoner kronor (9 105). Justerat 
för engångskostnader (-170 miljoner kronor) 
uppgick rörelseresultatet och -marginalen till 1 373 miljoner 
kronor (1 389) respektive 14,0 % (15,3) av faktureringen.

Flera åtgärder pågår för att anpassa kostnaderna i enlig-
het med den svaga efterfrågan och för att förbättra affärs-
områdets verksamhet på sikt.

Efterfrågan var låg inom de flesta områden där Sandvik 
Mining är verksamt på grund av minskade investeringsam-
bitioner hos flera kunder. Kina och Australien noterade den 
mest betydande minskningen av order från kol- och järn-
malmsgruvor, medan efterfrågan var fortsatt stark i Afrika 
som ett resultat av höga guldpriser. Efterfrågan var oföränd-
rad inom bergborrverktyg, reservdelar och service men var 
säsongsmässigt svagare mot slutet av kvartalet, medan efter-

frågan på ny utrustning var svag under hela 
kvartalet. Få anbudsförfrågningar erhölls för 
gruvsystem. Under kvartalet säkrade Sandvik 
Mining en större order från Sasol Mining (Pty) 
Ltd i Sydafrika med ett värde av 650 miljoner 
kronor. Ett begränsat antal order avbokades 
under kvartalet men en kund i Sydamerika 
annullerade en större order på gruvsystem, 
vilket kommer att påverka orderingången 
negativt med uppskattningsvis 600 miljoner 
kronor under första kvartalet 2013. Prospek-
teringsverksamheten noterade en fortsatt svag 
marknad, huvudsakligen i Australien. 

Med stöd av en stark orderbok som byggts upp under 
tidigare kvartal ökade faktureringen med 10 % i fast valuta. 
Orderingången understeg faktureringen det sista halvåret 
2012.

Rörelseresultatet påverkades negativt av engångsposter 
(-170 miljoner kronor), valutaeffekter (-20 miljoner kronor) 
och underutnyttjande, och uppgick till 1 203 miljoner kro-
nor (1 220), eller 12,3 % (13,4) av faktureringen.

Av faktureringen utgjorde bergborrverktyg och förbruk-
ningsvaror 10 % (11), service och reservdelar 32 % (36), 
maskiner och gruvsystem 34 % (35) respektive 24 % (18). 
Rörelsekapitalet minskade påtagligt när lagernivåerna mins-
kade. Avkastningen på sysselsatt kapital för den senaste tolv-
månadersperioden var 38,5 % (39,4).

* I fast valuta för jämförbara enheter.
** Rörelseresultatet justerat för engångskostnader under fjärde kvartalet 2011 respektive 2012.

Finansiell översikt, MSEK Kv4 2012 Kv4 2011 Förändr. % Kv1-4 2012 Kv1-4 2011 Förändr. %

Orderingång 7 683 8 284 -5  * 38 289 35 619 +7 *
Fakturering 9 812 9 105 +10 * 37 762 32 232 +17 *
Rörelseresultat 1 203 1 220 -1 6 004 5 189 +16
  % av fakturering 12,3 13,4 15,9 16,1
Justerat rörelseresultat** 1 373 1 389 -1 6 174 5 412 +14
  % av fakturering** 14,0 15,3 16,3 16,8
Avkastning på sysselsatt kapital, %, 
rullande 12 mån

38,5 39,4 38,5 39,4

Antal anställda 14 054 13 298 +6 14 054 13 298 +6
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Sandvik Machining Solutions

5

Stabila marknads-
förhållanden

Starkt kassaflöde och 
minskade lagernivåer

Första ordern för varu-
märket Carboloy

Efterfrågan på Sandvik Machining Solutions produkter 
minskade något jämfört med de höga nivåer som redovi-
sades föregående år, men var relativt oförändrad jämfört 
med föregående kvartal. Både orderingången och fak-
tureringen minskade med 4 % jämfört med föregående 
år, och uppgick till 6,8 respektive 6,9 miljarder kronor 
(7,4 respektive 7,4) i fast valuta för jämförbara enheter. 
Den gynnsamma efterfrågan i Nordamerika kunde inte 
uppväga försvagningen på övriga stora marknader jämfört 
med föregående år. Rörelseresultatet påverkades negativt 
av engångsposter (cirka -80 miljoner kronor) och underut-
nyttjande. Ändrade valutakurser påverkade resultatet med 
cirka -25 miljoner kronor under kvartalet.

De fortsatt starka affärsförhål-
landerna för flygindustrin och 
den förbättrade efterfrågan från 
bilindustrin under fjärde kvar-
talet i Nordamerika var inte 
tillräckligt för att fullt ut dämpa 
den finanspolitiska oron i USA, 
som har en negativ påverkan på kun-
dernas agerande. Efterfrågan i Europa 
låg kvar på samma nivå som föregående 
år, men med skillnader mellan olika länder 
och segment. Den starka efterfrågan i Sydostasien 
kunde inte kompensera den svaga efterfrågan i Kina och 
Japan. 

Efterfrågan i Sydamerika utvecklades ofördelaktigt, 
främst beroende på utvecklingen inom delar av fordons-
segmentet.

Produktionstakten reducerades ytterligare under kvarta-
let när lagernivåerna anpassades till det svagare affärskli-
matet. Arbetet med att strukturellt minska lagret på Seco 
Tools fortsatte dessutom framgångsrikt under fjärde kvar-
talet. Kombinationen av lägre kundfordringar och lager 
bidrog huvudsakligen till det mycket starka kassaflödet.

Den första ordern för varumärket Carboloy erhölls 
under kvartalet från en kund i Kina. Carboloy utgör en 
del av affärsområdets strategiskt viktiga initiativ för mel-

lansegmentet, som främst riktar sig mot den växande 
marknaden i Asien. Engångskostnader påverkade 

resultatet negativt med cirka 80 miljoner kro-
nor. Rörelseresultatet påverkades dessutom 
negativt av ändrade valutakurser (-25 miljo-
ner kronor) samt av undertäckning av fasta 
kostnader till följd av lägre produktionstakt, 
och uppgick totalt till 1 240 (1 549) miljoner 

kronor, eller 18,1 % (21,0) av faktureringen. 
Avkastningen på sysselsatt kapital för den senas-

te tolvmånadersperioden var 32,0 % (33,6).
Jonas Gustavsson, för närvarande chef för Sandvik 

Materials Technology, har utnämnts till chef för Sandvik 
Machining Solutions från och med den 1 februari. Han 
efterträder Andreas Evertz som lämnar Sandvik för möjlig-
heter utanför koncernen.

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.
** Rörelseresultatet justerat för engångskostnader under fjärde kvartalet 2011 respektive 2012.

Finansiell översikt, MSEK Kv4 2012 Kv4 2011 Förändr. % Kv1-4 2012 Kv1-4 2011 Förändr. %

Orderingång 6 849 7 358 -4  * 28 717 28 737 +0 *
Fakturering 6 865 7 364 -4 * 28 482 28 171 +1 *
Rörelseresultat 1 240 1 549 -20 6 256 6 347 -1
  % av fakturering 18,1 21,0 22,0 22,5
Justerat rörelseresultat** 1 323 1 695 -22 6 339 6 485 -2
  % av fakturering** 19,3 23,0 22,2 23,0
Avkastning på sysselsatt kapital, %, 
rullande 12 mån

32,0 33,6 32,0 33,6

Antal anställda 18 333 18 491 -1 18 333 18 491 -1
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Sandvik Materials Technology
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Stabila men svaga 
marknadsförutsättningar

Fortsatt förbättring av den 
underliggande lönsamheten

Starkt kassaflöde

För Sandvik Materials Technology fortsatte den positiva lön-
samhetstrenden i takt med att förbättringsprogrammet Step 
Change fortlöpte. Programmet har utökats ytterligare för att 
möta en fortsatt svag marknad men även för att etablera en 
mer stabil lönsamhetsnivå.

I likhet med tidigare kvartal var efterfrågan från olja- och 
gassektorn stabil medan den var fortsatt svag för de flesta 
övriga områden. Orderingången minskade med 9 % och fak-
tureringen med 7 % i fast valuta jämfört med föregående år. 
Ändrade metallpriser påverkade orderingång och fakturering 
negativt med 4 % respektive 3 %. Rörelseresultatet påverka-
des kraftigt negativt av engångseffekter (cirka -670 miljoner 
kronor) och metallpriseffekter (-65 miljoner kronor), och 
uppgick därför till -351 miljoner kronor eller -9,7 % (-22,7) 
av faktureringen.

Marknadsförhållandena var fortsatt utmanande inom de 
flesta av Sandvik Materials Technologys större marknader 
och segment under fjärde kvartalet. Efterfrågan från olja- och 
gassektorn var fortsatt stabil och oförändrad även om det 
noterades att tidsintervallet från anbud till order förlängts för 
en del projekt. Verkstadsindustrin var fortsatt stabil på en låg 
nivå. 

Förutsättningarna var synnerligen utmanande för det låg-
förädlade sortimentet i Europa med fortsatt prispress. 

Samtidigt som de flesta större mark-
nader noterade en minskad efterfrågan 
ökade omsättningen i Asien från låga 
nivåer, huvudsakligen som ett resultat 
av ökad efterfrågan på rör för konstgöd-
selindustrin.

För att ytterligare anpassa lagret till den lägre efterfrågan 
understeg produktionstakten återigen försäljningsnivån. 
Lagerminskningen, i kombination med lägre kundfordringar 
och en fortsatt förbättring av den underliggande lönsamheten, 
bidrog till ett mycket starkt kassaflöde.

Förbättringsprogrammet Step Change utökades under 
fjärde kvartalet. Ambitionen är att ytterligare stärka Sandvik 
Materials Technology som ett långsiktigt värdeskapande 
affärsområde, att möjliggöra en stabil lönsamhetsnivå över 
en konjunkturcykel samt att hantera det svaga affärsklimatet. 
Målet fram till slutet av 2013 är ytterligare kostnadsbespa-
ringar på totalt över 300 miljoner kronor.

Trots det utmanande marknadsläget var lönsamhetstrenden 
fortsatt positiv under fjärde kvartalet. Undertäckning av fasta 
kostnader på grund av låg produktionstakt och metallprisef-
fekter på -65 miljoner kronor (-125) mer än kompenserades 
av kostnadsbesparingar och prisökningar. Rörelseresultatet 
justerat för metallpriseffekter och engångskostnader (cirka 
670 miljoner kronor) uppgick till 381 miljoner kronor (71) 
eller 10,5 % (1,8) av faktureringen. Förändrade valutakurser 
påverkade inte resultatet. Avkastningen på sysselsatt kapital 
för den senaste tolvmånadersperioden var 4,2 % (neg). Juste-
rat för engångskostnader uppgick avkastningen på sysselsatt 
kapital till 8,9 %.

Petra Einarsson, för närvarande chef för 
produktområde Tube inom Sandvik Mate-
rials Technology, har utnämnts till chef för 
Sandvik Materials Technology från och med 
den 1 februari. Hon efterträder Jonas Gus-
tavsson, som tillträder som chef för Sandvik 
Machining Solutions.

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

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv4

-9

0

-1

-10

Order-
 ingång

-7

0

-1

-8

Faktu-
rering

Tillväxt

* Fast valuta för jämförbara enheter, inklusive påverkan av förändrade metallpriser.
** Rörelseresultatet justerat för engångskostnader under fjärde kvartalet 2011 respektive 2012.

Finansiell översikt, MSEK Kv4 2012 Kv4 2011 Förändr. % Kv1-4 2012 Kv1-4 2011 Förändr. %

Orderingång 3 312 3 674 -9 * 14 708 16 350 -11 *
Fakturering 3 620 3 940 -7 * 15 366 16 339 -6 *
Rörelseresultat -351 -896 +61 592 -642 neg
  % av fakturering -9,7 -22,7 3,9 -3,9
Justerat rörelseresultat** 317 -54 neg 1 259 692 +82
  % av fakturering** 8,7 -1,4 8,2 4,2
Avkastning på sysselsatt kapital, %, 
rullande 12 mån

4,2 neg 4,2 neg

Antal anställda 7 307 8 166 -11 7 307 8 166 -11
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Sandvik Construction
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Svaga marknads-
förutsättningar

Stabil fakturering

Påtaglig lager-
reduktion

Sandvik Construction vidtog omfattande åtgärder för att 
reducera lager under kvartalet för att bemöta den fortsatt 
mycket låga aktivitetsnivån på den globala anläggnings-
marknaden. Orderingången minskade med 22 % jämfört 
med föregående år i fast valuta och uppgick till 1 793 mil-
joner kronor (2 330). Faktureringen uppgick dock till 
2 382 miljoner kronor (2 484) som följd av en stark order-
bok, vilket motsvarar en minskning med 2 % i fast valuta. 

Rörelseresultatet påverkades negativt av undertäckning 
av fasta kostnader och uppgick till 83 miljoner kronor 
(-255), eller 3,5 % (-10,3) av faktureringen. 

Den negativa utvecklingen fortsatte på marknaden där 
Sandvik Construction verkar. Efterfrågan i Europa mins-
kade ytterligare som följd av att aktiviteten i Sydeuropa 
var särskilt låg. Den svaga utvecklingen på anläggnings-
marknaden i Kina bekräf-
tades av att flera kunder 
senarelade projekt, vilket 
även påverkade Sandviks 
kinesiska krosstillverkare 
Shanbao. Kunderna i Nordame-
rika var avvaktande på grund av den 
finanspolitiska oron i USA, vilket var tyd-
ligt under det fjärde kvartalet. 

Efterfrågan på verktyg, förbrukningsvaror och 
service var fortsatt oförändrad eftersom kunderna upp-
rätthöll produktionstakten, medan efterfrågan minskade 
för utrustning för stationär krossning, siktar och system. 

För att ytterligare bemöta den låga efterfrågan reducera-
de Sandvik Construction produktionstakten under kvarta-
let och därigenom anpassa lagernivåerna. Rörelsekapitalet 
minskade kraftigt i absoluta tal, men trots lägre försäljning 
även i relativa tal och uppgick till 25 % av faktureringen 
(28).

Resultatet påverkades negativt av en stor andel projekt-
fakturering som karakteriseras av hög kapitaleffektivitet 
men lägre marginaler. Samtidigt som de låga produk-
tionsnivåerna starkt bidrog till kassaflödet påverkade det 
även resultatet negativt. Detta i kombination med ökade 
inkuransreserver i lager och en negativ valutapåverkan om 
35 miljoner kronor gav ett rörelseresultat på 83 miljoner 
kronor (-255), eller 3,5 % (-10,3) av faktureringen.

Avkastningen på sysselsatt kapital för den senaste tolv-
månadersperioden var 12,5 % (1,0).

I slutet av november tillträdde Andy Taylor som till-
förordnad chef för Sandvik Construction sedan Thomas 
Schultz lämnar Sandvik för en tjänst utanför koncernen.

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

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv4

-22

+1

-4

-23

Order-
 ingång

-2

+1

-3

-4

Faktu-
rering

Tillväxt

* Fast valuta för jämförbara enheter.
** Rörelseresultatet justerat för engångskostnader under fjärde kvartalet 2011.

Finansiell översikt, MSEK Kv4 2012 Kv4 2011 Förändr. % Kv1-4 2012 Kv1-4 2011 Förändr. %

Orderingång 1 793 2 330 -22  * 9 013 9 898 -12 *
Fakturering 2 382 2 484 -2 * 9 683 9 249 +1 *
Rörelseresultat 83 -255 neg 748 58
  % av fakturering 3,5 -10,3 7,7 0,6
Justerat rörelseresultat** 83 22 +377 748 339 +121
  % av fakturering** 3,5 0,9 7,7 3,7
Avkastning på sysselsatt kapital, %, 
rullande 12 mån

12,5 1,0 12,5 1,0

Antal anställda 3 289 3 872 -15 3 289 3 872 -15
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Efterfrågan på Sandvik Ventures produkter varierade mel-
lan de olika produktområdena. Aktiviteten var fortsatt hög 
för Sandvik Process Systems, medan alla övriga produkt-
områden noterade en svagare efterfrågan, i synnerhet Wol-
fram. Som följd därav minskade orderingången med 33 % 
jämfört med motsvarande kvartal föregående år och faktu-
reringen minskade med 17 % i fast valuta för jämförbara 
enheter. För Sandvik Venture totalt uppgick orderingången 
till 1 431 miljoner kronor (2 342) och faktureringen upp-
gick till 1 639 miljoner kronor (2 202). Rörelseresultatet 
påverkades negativt av den lägre försäljningsnivån men 
uppgick ändå till 260 miljoner kronor (316), eller 15,9 % 
(14,3) av faktureringen.

Affärsförutsättningarna var fortsatt varierande för Sand-
vik Ventures olika produktområden. 
Efterfrågan fortsatte att öka för 
Sandvik Process Systems på 
de flesta stora markna-
derna. Omsättningen 
förblev hög inom seg-
menten för kemikalier, 
svavel och livsmedel. 
För alla övriga produkt-
områden var efterfrågan 
svag eller till och med minskan-
de. Av de större regionerna noterades 
den största minskningen av orderingången i Europa efter-
som efterfrågan på volfram och volframbaserade material 
påverkades negativt av ekonomisk oro och lageravveck-

ling hos kunderna. Utfallet i Nordamerika var blandat, 
medan marknaden i Asien försvagades som följd av låg 
aktivitet i Japan och Sydkorea. Prisvolatilitet på volfram-
karbid bidrog till en generell oro på marknaden.

Produktionstakten minskades inom samtliga produkt-
områden, med undantag för Sandvik Process Systems. 
Inflödet av skrotbaserat material fortsatte via det strate-
giskt viktiga återköpsprogrammet för använda hårdme-
tallprodukter från kunderna. Som en motvikt till detta 
inflöde minskade Wolfram produktionstakten kraftigt 
för att anpassa lagernivåerna till det svaga affärsklimatet.  
Samtliga produktområden bidrog därmed till väsentligt 
minskade lagernivåer. 

Intern effektivitet bidrog positivt till resultatet men det 
var inte tillräckligt för att motverka den negativa påver-

kan från minskad försäljning. Vinstmargi-
nalen uppgick därmed till 15,9 % 

(14,3) av faktureringen och 
rörelseresultatet uppgick 
till 260 miljoner kronor 
(316). Förändrade valuta-
kurser hade ingen inver-
kan på resultatet under 

kvartalet. Avkastningen 
på sysselsatt kapital för den 

senaste tolvmånadersperioden var 
16,6 % (neg).

Den 1 november tillträdde Tomas Nordahl som chef för 
Sandvik Venture. Han efterträdde Anders Thelin som gick 
i pension efter 35 framgångsrika år på Sandvik.

Sandvik Venture

8

Fortsatt varierande 
marknadsförhållanden

Stark lönsamhet

Minskade lagernivåer 
och starkt kassaflöde

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

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv4

-33

-4

-3

-39

Order-
 ingång

-17

-6

-3

-26

Faktu-
rering

Tillväxt

Finansiell översikt, MSEK Kv4 2012 Kv4 2011 Förändr. % Kv1-4 2012 Kv1-4 2011 Förändr. %

Orderingång 1 431 2 342 -33  * 7 218 8 473 -11 *
Fakturering 1 639 2 202 -17 * 7 194 8 056 -6 *
Rörelseresultat 260 316 -18 1 238 -21 neg
  % av fakturering 15,9 14,3 17,2 -0,3
Justerat rörelseresultat** 260 458 -76 1 238 1 351 -8
  % av fakturering** 15,9 20,8 17,2 16,8
Avkastning på sysselsatt kapital, %, 
rullande 12 mån

16,6 neg 16,6 neg

Antal anställda 3 558 4 107 -13 3 558 4 107 -13

* Fast valuta för jämförbara enheter, inklusive påverkan av förändrade metallpriser.
** Rörelseresultatet justerat för engångskostnader under fjärde kvartalet 2011.
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De globala marknadsförhållan-
dena förbättrades avsevärt under 
första halvåret 2012 men försäm-
rades under andra halvåret. Detta 
efterfrågemönster noterades inom 

samtliga affärsområden men var mest påtagligt för Sandvik 
Mining och Sandvik Construction. 

Sandviks orderingång för helåret minskade därmed 
1 % i fast valuta för jämförbara enheter och uppgick till 
97 948 miljoner kronor (99 078). Med stöd av en starkare 
orderbok ökade faktureringen med 5 % i fast valuta och 
uppgick till 98 529 miljoner kronor (94 084).

Mot slutet av året tillkännagavs fler strukturella åtgärder 
för att ytterligare förbättra företaget och anpassa kostnader-
na till den minskade efterfrågan. Till följd av detta påverka-
des rörelseresultatet negativt av engångsposter och uppgick 

till 13 490 miljoner kronor (10 148) eller 13,7 procent (10,8) 
av faktureringen. Ändrade valutakurser påverkade årets 
resultat positivt med cirka 150 miljoner kronor, jämfört med 
2011, medan förändrade metallpriser påverkade resultatet 
med -281 miljoner kronor.

Finansnettot uppgick till -1 974 miljoner kronor (-1 969) 
och resultatet efter finansiella poster var 11 516 miljoner 
kronor (8 179). Skattesatsen var 30 % (28) och vinsten för 
perioden uppgick till 8 107 miljoner kronor (5 861). Resultat 
per aktie var 6,51 kronor (4,63).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var +11 892 
miljoner kronor (+7 764). Koncernens investeringar i anlägg-
ningstillgångar uppgick till 4 820 miljoner kronor (4 994), 
där företagsförvärv stod för 39 miljoner kronor (338). Efter 
investeringar, förvärv och avyttringar uppgick kassaflödet 
till +7 961 miljoner kronor (+2 584).

9

Helåret

2012

Förvärv 

och 

avyttringar

Sandviks erbjudande till minori-
tetsaktieägarna i Seco Tools om 
att förvärva samtliga utestående 
aktier i Seco Tools mot betalning i 
Sandvik-aktier slutfördes i febru-

ari 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 röst-
rätter 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 klassifi-
cerade som innehav för försäljning. Transaktionen den 30 
mars hade en marginell påverkan på årets resultat.

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

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

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

Sandvik Venture Sandvik Medical Solutions 30 mars 12 ~600 550

Moder-

bolaget

Moderbolagets fakturering upp-
gick till 4 146 miljoner kronor 
(4 205) under fjärde kvartalet 
2012 och rörelseresultatet till 
-284 miljoner kronor (-1 680). 

För helåret 2012 uppgick faktu-
reringen till 16 990 miljoner kronor (17 460) och rörelseresul-
tatet till -483 miljoner kronor (-2 754). 

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2012 påverkades 
negativt av metallpriseffekter, högre avsättningar till pen-
sionsstiftelsen och nedskrivning av anläggningstillgångar.

Resultat från andelar i koncernföretag avser huvudsakligen 
utdelningar samt koncernbidrag från dessa och uppgick till 
11 769 miljoner kronor (2 815) för helåret 2012. Räntebäran-
de skulder minus likvida medel och räntebärande tillgångar 
uppgick till 20 388 miljoner kronor (16 990). Investeringar 
i anläggningstillgångar uppgick till 1 338 miljoner kronor 
(1 421). 

Förvärvet av Seco Tools 2012 påverkade moderbolagets 
balansräkning väsentligt vilket ledde till ökad skuldsättning 
på grund av större skulder och ökat eget kapital till följd av 
en nyemission.
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Viktiga 

händelser

• I december tillträdde Andy 
Taylor som tillförordnad chef för 
Sandvik Construction men fort-
sätter även med sitt uppdrag som 
ekonomichef för affärsområdet. 
Han ersatte Thomas Schultz som 

lämnar Sandvik för en position utanför koncernen.
• Mot slutet av kvartalet fick Sandvik Mining en större 

order på materialhanteringssystem från kunden Sasol 
Mining (Pty) Ltd i Sydafrika. Leveransen omfattar industri-
ell design, anskaffning och konstruktion till en ny kolgruva. 
Ordern, till ett värde av cirka 650 miljoner kronor, kommer 
att bidra positivt till Sandvik Minings försäljning under 
2013–2015.

• Den 1 januari 2013 införs förändringar i de internatio-
nella redovisningsreglerna för pensioner, IAS 19. Dessa för-
ändringar innebär bland annat en väsentlig påverkan på den 

redovisade pensionsskulden och eget kapital samt en volati-
litet i dessa poster. Som ett resultat av detta har Sandvik valt 
att exkludera pensionsskulder helt från målet för nettoskuld-
sättningsgraden med början i det första kvartalet 2013. Målet 
för nettoskuldsättningsgraden kvarstår på <0,8.

• En kund i Sydamerika har annullerat en order på ett 
stort kross- och materialhanteringssystem för en koppar-
gruva. På grund av detta beräknas orderingången påverkas 
negativt med cirka 600 miljoner kronor under första kvarta-
let 2013. Ingen väsentlig påverkan på resultatet förväntas.

• Den 1 februari tillträder Jonas Gustavsson som chef 
för Sandvik Machining Solutions. Han efterträder Andreas 
Evertz som lämnar Sandvik för möjligheter utanför kon-
cernen. Vid samma tidpunkt tillträder Petra Einarsson, för 
närvarande chef för produktområde Tube inom Sandvik 
Materials Technology, som chef för Sandvik Materials Tech-
nology och medlem av Sandviks koncernledning.

Miljoner kronor Sandvik 

Mining

Sandvik Machining 

Solutions

Sandvik Materials 

Technology

Sandvik 

Construction

Sandvik 

Venture

Sandvik- 

koncernen

Engångskostnader 
kv4, 2012

170 80 670 - - 920

Engångskostnader 
2013

180 200 - - - 380

Summa engångs-
kostnader

350 280 670 - - 1 300

Andel som påverkar 
kassafl ödet

750

Uppskattad kost-
nadsbesparing

>500 150 >300 >100 - >1 000

Status för 

strukturella 

åtgärder

Åtgärder vidtas för att förbättra 
företaget strukturellt och anpassa 
kostnaderna till den svagare 
efterfrågan i enlighet med vad 
som tillkännagavs den 28 novem-

ber 2012. Åtgärderna omfattar huvudsakligen konsolidering 
av enheter, personalreduktion och uppsägning av tredje-
partsavtal.

Besparingar och engångsposter för beslutade och förvän-
tade åtgärder är fördelade och uppskattade enligt följande:

Utdelnings-

förslag till 

årsstäm-

man 2013

Årsstämman kommer att hållas 
den 25 april kl 17.00 i Sandvi-
ken. 

Årsredovisningen för 2012 
kommer att finnas tillgänglig från 

sista veckan i mars på www.sandvik.com. Där kan den även 

beställas i tryckt form. 
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK per aktie 

(3,25) eller totalt 4 390 miljoner kronor (4 077) för 2012. 
Förslaget motsvarar 54 % av redovisad vinst per aktie. 
Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås bli den 
30 april.
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Koncernen

Resultaträkning

Finansiella

rapporter

i samman-

drag

MSEK Kv4 2012 Kv4 2011 Förändr. % Kv1-4 2012 Kv1-4 2011 Förändr. %

Intäkter 24 328 25 104 -3 98 529 94 084 +5
Kostnad för sålda varor -16 797 -17 060 -2 -63 826 -61 704 +3
Bruttoresultat 7 531 8 044 -6 34 703 32 380 +7
  % av intäkterna 31,0 32,0 35,2 34,4

Försäljningskostnader -3 097 -3 367 -8 -11 935 -13 095 -9
  varav nedskrivning av goodwill i MedTech - -1 160 - - -1 160 -
Administrationskostnader -1 637 -2 028 -19 -6 362 -6 416 -1
FoU-kostnader -738 -682 +8 -2 572 -2 421 +6
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 75 -318 - -344 -300 -
Rörelseresultat 2 134 1 649 +29 13 490 10 148 +33
  % av intäkterna 8,8 6,6 13,7 10,8

Finansnetto -507 -509 -0 -1 974 -1 969 +0
Resultat efter fi nansiella poster 1 627 1 140 +43 11 516 8 179 +41
  % av intäkterna 6,7 4,5 11,7 8,7

Skatt -901 -337 +167 -3 409 -2 318 +47
Periodens resultat 726 803 -10 8 107 5 861 +38
  % av intäkterna 3,0 3,2 8,2 6,2

Övrigt totalresultat

Periodens omräkningsdifferenser 285 -735 -1 584 -270
Kassafl ödessäkringar -75 -112 140 -622
Skatt hänförlig till övrigt totalresultat 27 30 -30 164
Övrigt totalresultat, netto efter skatt 237 -817 -1 474 -728

Periodens totalresultat 963 -14 6 633 5 133

Periodens resultat hänförligt till
    Moderbolagets aktieägare 728 731 8 105 5 498
    Innehav utan bestämmande infl ytande -2 72 2 363

Periodens totalresultat hänförligt till
    Moderbolagets aktieägare 964 -68 6 636 4 773
    Innehav utan bestämmande infl ytande -1 54 -3 360

Resultat per aktie SEK * 0,58 0,62 -6 6,51 4,63 +40

* Ingen utspädningseffekt har förekommit under perioden.
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* 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

MSEK 31 dec 2012 31 dec 2011 Förändr. %

Immateriella anläggningstillgångar 11 423 11 807 -3
Materiella anläggningstillgångar 25 516 25 702 -1
Finansiella anläggningstillgångar 6 265 6 835 -8
Varulager 25 508 26 077 -2
Kortfristiga fordringar 21 511 21 979 -2
Likvida medel 13 829 5 592 +147
Tillgångar som innehas för försäljning 0 747 0
Summa tillgångar 104 052 98 739 +5

Eget kapital 36 232 33 891 +7
Långfristiga räntebärande skulder 34 505 27 125 +27
Långfristiga icke räntebärande skulder 6 516 6 487 -8
Kortfristiga räntebärande skulder 2 698 5 948 -55
Kortfristiga icke räntebärande skulder 24 101 25 180 -2
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 0 108 0
Summa eget kapital och skulder 104 052 98 739 +5

Rörelsekapital* 25 170 25 626 -2
Lån 34 794 30 455 +14
Nettoskuld** 21 818 25 908 -16
Innehav utan bestämmande infl ytande 107 1 401 -92

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 6 636 -3 6 633
Nyemission /Förvärv av innehav utan best. infl ytande 1 151 -1 286 -135
Personaloptionsprogram 86 - 86
Säkring av optionsprogrammet -161 - -161
Utdelning till aktieägare -4 077 -5 -4 082
Utgående eget kapital, 31 december 2012 36 125 107 36 232
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Koncernen

Kassafl ödesanalys

MSEK Kv4 2012 Kv4 2011 Kv1-4 2012 Kv1-4 2011

Den löpande verksamheten
Resultat efter fi nansiella intäkter och kostnader +1 627 +1 140 +11 516 +8 179
Återläggning av av- och nedskrivningar +1 329 +1 362 +4 322 +5 823
Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet, m m +390 +1 323 +251 +1 359
Betald skatt -551 -689 -3 056 -2 587
Kassafl öde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital +2 795 +3 136 +13 033 +12 774

Förändring i rörelsekapital
Förändring av lager +1 378 -17 -382 -4 699
Förändring av rörelsefordringar +1 754 +212 +18 -2 598
Förändring av rörelseskulder -1 234 +70 -228 +2 567
Kassafl öde från förändring i rörelsekapital +1 898 +265 -592 -4 730

Investeringar i hyresmaskiner -205 -146 -663 -440
Försäljning av hyresmaskiner +32 +57 +114 +160

Kassafl öde från den löpande verksamheten +4 520 +3 312 +11 892 +7 764

Investeringsverksamheten
Förvärv av verksamheter och aktier exkl. likvida medel -27 -73 -39 -338
Investeringar i anläggningar -1 565 -1 648 -4 820 -4 994
Försäljning av anläggningar +108 +13 +928 +152
Kassafl öde från investeringsverksamheten -1 484 -1 708 -3 931 -5 180

Kassafl öde efter investeringar +3 036 +1 604 +7 961 +2 584

Finansieringsverksamheten
Förändring av räntebärande skulder +1 618 +522 +4 571 +2 130
Utbetald utdelning -5 -3 -4 082 -3 807
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten +1 613 +519 +489 -1 677

Periodens kassafl öde +4 649 +2 123 +8 450 +907
Likvida medel vid periodens början +9 247 +3 508 +5 592 +4 783
Kursdifferens i likvida medel -67 -39 -213 -98
Likvida medel vid periodens slut +13 829 +5 592 +13 829 +5 592

Nyckeltal Kv4 2012 Kv4 2011 Kv1-4 2012

Antal utestående aktier vid periodens slut (’000) 1) 1 254 386 1 186 287 1 254 386
Genomsnittligt antal aktier (’000) 1) 1 254 386 1 186 287 1 245 874
Skatt, % 55,4 29,6 29,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 19,8 16,0 19,8
Avkastning på eget kapital, % 2) 23,0 17,3 23,0
Avkastning på totalt kapital, % 2) 13,7 11,1 13,7

Eget kapital per aktie, SEK 28,80 27,40 28,80
Nettoskuldsättningsgrad 0,6 0,8 0,6
Soliditet, % 35 34 35
Rörelsekapital, % 27 26 27
Vinst per aktie, SEK 0,58 0,62 6,51
Kassafl öde från den löpande verksamheten, MSEK +4 520 +3 312 +11 892
Antal anställda 48 742 50 030 48 742

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

Resultaträkning

MSEK Kv4 2012 Kv4 2011 Kv1-4 2012 Kv1-4 2011

Nettoomsättning 4 146 4 205 16 990 17 460
Kostnad för sålda varor -3 093 -4 104 -13 007 -15 207
Bruttoresultat 1 053 101 3 983 2 253

Försäljningskostnader -210 -254 -633 -748
Administrationskostnader -776 -1 304 -2 821 -3 725
FoU-kostnader -375 -338 -1 281 -1 150
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 24 115 269 616
Rörelseresultat -284 -1 680 -483 -2 754

Resultat från andelar i koncernföretag1) 3 068 1 710 11 769 2 815
Resultat från andelar i intresseföretag -5 - 0 10
Ränteintäkter och liknande resultatposter - 169 781 611
Räntekostnader och liknande resultatposter -332 -253 -2 038 -1 679
Resultat efter fi nansiella poster 2 447 -54 10 029 -997
 
Bokslutsdispositioner 6 -8 6 -8
Skatt1) -221 323 -325 625
Periodens resultat1) 2 232 261 9 710 -380

MSEK 31 dec 2012 31 dec 2011

Immateriella anläggningstillgångar 9 17
Materiella anläggningstillgångar 7 308 6 992
Finansiella anläggningstillgångar 38 139 18 502
Varulager 3 809 4 023
Kortfristiga fordringar1) 17 073 15 699
Likvida medel 25 8
Summa tillgångar 66 363 45 241
 
Eget kapital1) 24 776 12 516
Obeskattade reserver 3 10
Avsättningar 558 697
Långfristiga räntebärande skulder 22 046 16 072
Långfristiga icke räntebärande skulder 63 33
Kortfristiga räntebärande skulder 12 858 9 032
Kortfristiga icke räntebärande skulder 6 059 6 881
Summa eget kapital och skulder 66 363 45 241

Ställda säkerheter - -
Eventualförpliktelser 15 265 12 006
Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel och 
räntebärande tillgångar

20 388 16 990

Investeringar i anläggningar 1 338 1 421

Balansräkning

1)  Periodens resultat för kvartal 4 om 877 miljoner SEK har justerats med -616 miljoner SEK till 261 miljoner SEK. 
Justeringen är hänförlig till ändrade redovisningsprinciper rörande koncernbidrag.
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Orderingång och fakturering per marknadsområde
Fjärde kvartalet 2012

Marknadsöversikt koncernen

Orderingång        Förändr.* Andel Fakturering Förändr.* Andel

Marknadsområde MSEK % %1) % MSEK % %

Koncernen

Europa 7 617 -11 -11 35 7 988 -8 34
Nordamerika 3 913 -5 -5 19 3 950 -5 16
Sydamerika 1 209 -32 -12 6 2 541 +27 10
Afrika/Mellanöstern 2 891 +65 +14 14 2 274 -6 9
Asien 3 771 -19 -19 18 4 856 +3 20
Australien 1 669 -34 -18 8 2 719 +13 11
Totalt 21 070 -10 -10 100 24 328 -0 100

Sandvik Mining

Europa 899 +17 +17 12 1 050 -3 11
Nordamerika 1 152 +12 +12 15 1 119 -8 11
Sydamerika 691 -36 +4 9 1 735 +36 18
Afrika/Mellanöstern 2 546 +76 +14 33 1 858 -6 19
Asien 1 135 -36 -36 15 1 913 +38 19
Australien 1 260 -40 -20 16 2 137 +8 22
Totalt 7 683 -5 -6 100 9 812 +10 100

Sandvik Machining Solutions

Europa 3 748 -1 -1 55 3 726 -3 54
Nordamerika 1 357 -3 -3 20 1 363 +1 20
Sydamerika 218 -15 -15 3 222 -17 3
Afrika/Mellanöstern 62 -18 -18 1 63 -15 1
Asien 1 393 -8 -8 20 1 421 -8 21
Australien 71 -5 -5 1 70 -8 1
Totalt 6 849 -4 -4 100 6 865 -4 100

Sandvik Materials Technology

Europa 1 620 -8 -8 49 1 629 -8 45
Nordamerika 804 -15 -15 24 948 +2 26
Sydamerika 65 -34 -34 2 72 -14 2
Afrika/Mellanöstern 42 -42 -42 1 52 -38 1
Asien 549 +16 +16 17 673 -14 19
Australien 232 -13 -13 7 246 +2 7
Totalt 3 312 -9 -9 100 3 620 -7 100

Sandvik Construction

Europa 618 -31 -31 34 801 -15 34
Nordamerika 291 -24 -24 16 182 -37 8
Sydamerika 173 -36 -36 10 413 +33 17
Afrika/Mellanöstern 214 +93 +93 12 263 +36 11
Asien 409 -27 -27 23 483 -20 20
Australien 88 +23 +23 5 240 +165 10
Totalt 1 793 -22 -22 100 2 382 -2 100

Sandvik Venture

Europa 731 -44 -44 51 774 -28 48
Nordamerika 308 -6 -6 22 335 -4 20
Sydamerika 62 -23 -23 4 100 +49 6
Afrika/Mellanöstern 28 -47 -47 2 38 -51 2
Asien 284 -13 -13 20 367 -6 22
Australien 18 -45 -45 1 25 -23 2
Totalt 1 431 -33 -33 100 1 639 -17 100

* 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.

Orderingång per affärsområde
 Kv4 Kv1-4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Förändr. Kv4 Kv1-4

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

Sandvik Mining 8 284 35 619 11 793 10 315 8 499 7 683 -7 -5 38 289
Sandvik Machining Solutions 7 358 28 737 7 768 7 544 6 556 6 849 -7 -4 28 717
Sandvik Materials Technology 3 674 16 350 4 278 4 006 3 112 3 312 -10 -9 14 708
Sandvik Construction 2 330 9 898 2 622 2 488 2 110 1 793 -23 -22 9 013
Sandvik Venture 2 342 8 473 2 432 1 837 1 517 1 431 -39 -33 7 218
Koncerngemensamt 2 1 1 0 1 2 3
Koncernen totalt 23 990 99 078 28 894 26 190 21 795 21 070 -12 -10 97 948

Fakturering per affärsområde
 Kv4 Kv1-4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Förändr. Kv4 Kv1-4

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

Sandvik Mining 9 105 32 232 8 639 9 826 9 485 9 812 +8 +10 37 762
Sandvik Machining Solutions 7 364 28 171 7 618 7 431 6 567 6 865 -7 -4 28 482
Sandvik Materials Technology 3 940 16 339 4 100 4 195 3 450 3 620 -8 -7 15 366
Sandvik Construction 2 484 9 249 2 453 2 592 2 256 2 382 -4 -2 9 683
Sandvik Venture 2 202 8 056 2 015 1 884 1 655 1 639 -26 -17 7 194
Koncerngemensamt 9 37 13 11 11 10 42
Koncernen totalt 25 104 94 084 24 838 25 939 23 424 24 328 -3 0 98 529

Rörelseresultat per affärsområde
 Kv4 Kv1-4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Förändr. Kv4 Kv1-4

MSEK 2011 2011 2012 2012 2012 2012 %  2012

Sandvik Mining 1 220 5 189 1 494 1 800 1 506 1 203 -1 6 004
Sandvik Machining Solutions 1 549 6 347 1 875 1 827 1 313 1 240 -20 6 256
Sandvik Materials Technology -896 -642 349 415 180 -351 -61 592
Sandvik Construction -255 58 213 222 230 83 N/A 748
Sandvik Venture 316 -21 355 341 283 260 -18 1 238
Koncerngemensamt -285 -783 -467 -393 -187 -301 -1 348
Koncernen totalt 2) 1 649 10 148 3 819 4 212 3 325 2 134 +29 13 490

Rörelsemarginal per affärsområde 

 Kv4 Kv1-4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1-4
MSEK 2011 2011 2012 2012 2012 2012  2012

Sandvik Mining 13,4 16,1 17,3 18,3 15,9 12,3 15,9
Sandvik Machining Solutions 21,0 22,5 24,6 24,6 20,0 18,1 22,0
Sandvik Materials Technology -22,7 -3,9 8,5 9,9 5,2 -9,7 3,9
Sandvik Construction -10,3 0,6 8,7 8,6 10,2 3,5 7,7
Sandvik Venture 14,3 -0,3 17,6 18,1 17,1 15,9 17,2
Koncernen totalt 6,6 10,8 15,4 16,2 14,2 8,8 13,7
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Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen 
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 
den 29 januari 2013 kl 08.00. Rapporten för första kvartalet 2013 
offentliggörs den 23 april 2013. Bolagets revisorer har inte genom-
fört någon granskning av rapporten för fjärde kvartalet 2012.

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 29 januari 2013 

kl. 14.00 på World Trade Center i Stockholm. Information finns 
tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Kalender:

23 april Rapport för första kvartalet 2013

25 april Årsstämma i Sandviken

19 juli Rapport för andra kvartalet 2013

24 sep Kapitalmarknadsdag i Sandviken

24 okt Rapport för tredje kvartalet 2013

SANDVIK AB Org.nr: 556000-3468
Box 510
101 30 STOCKHOLM
08 456 11 00

Stockholm den 29 januari 2013
Sandvik Aktiebolag (publ)

Styrelsen

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 utgör ett naturligt led i den löpande uppföljningen och 
den framåtriktade bedömningen av verksamheten. Sandviks långsiktiga riskexponering bedöms inte 
avvika från den naturliga exponering som är förknippad med Sandviks löpande affärsverksamhet. 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.

Denna delårsrapport har upprättats 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.

Den reviderade IAS 19, Ersättningar till anställda, tillämpas från och med den 1 januari 2013. Med 
ändringen försvinner alternativet att skjuta upp aktuariella vinster och förluster enligt korridorme-
toden. Därmed kommer Sandviks nettopensionsskulder som redovisas i balansräkningen att öka med 

omkring 5 miljarder kronor. Eget kapital kommer att minska med cirka 3,5 miljarder kronor.
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappers-

marknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Redovis-

nings-

principer

Framtids-

inriktad in-

formation

En del redovisade poster är framåriktade och det faktiska utfallet kan komma att se väsentligt annor-
lunda ut. Förutom de faktorer som uttryckligen har kommenterats kan även andra faktorer väsentligt 
påverka det faktiska utfallet, exempelvis de ekonomiska förutsättningarna, valutakurser och rän-
tenivåer, politiska risker, konkurrerande produkter och prissättningen av dem, produktutveckling, 
kommersialisering och tekniska svårigheter, problem med leveranser samt stora kreditförluster hos 
kunderna.


