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Kvartalsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2013

– Medan den samlade efterfrå-

gan i det närmaste var oföränd-

rad jämfört med första kvartalet 

varierade förutsättningarna 

betydligt mellan Sandviks olika 

kundsegment och regioner. För 

delar av energisegmentet för-

bättrades efterfrågan medan den 

försvagades för gruvindustrin. 

Orderingången uppgick till 20,7 miljarder kronor inklusive 

en justering av orderboken på 1,1 miljarder kronor för 

Sandvik Materials Technology. Faktureringen uppgick till 

23,0 miljarder kronor. Det andra kvartalet kännetecknas 

vanligtvis av en säsongsmässig lageruppbyggnad men som 

svar på den avvaktande marknaden låg produktionstakten 

i nivå med försäljningen. Vårt fokus på att minska lagret 

under det senaste året har gett resultat, säger Sandviks VD 

och koncernchef Olof Faxander.

– De två senaste årens åtgärder för att uppnå en mer 

fl exibel kostnadsbas ger positiva resultat, vilket tydligt 

återspeglas av resultatet för andra kvartalet. Samtidigt har 

den starka svenska valutan, negativa metallpriseffekter och 

engångsposter påverkat vår vinstnivå negativt med närmare 

600 miljoner kronor. Rörelseresultat uppgick därmed till 

3,0 miljarder kronor, eller 12,8 % av faktureringen.

– De fl esta av Sandviks större marknader var fortsatt stabila 

men de låga investeringsnivåerna inom gruvindustrin fort-

sätter att vara påfallande för den delen av vår verksamhet. 

Detta understryker bara hur viktigt det är att ständigt an-

passa våra kostnader till förändrade marknadsförhållanden.

Avvaktande 
marknad

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: cirka 200 miljoner kronor för andra kvartalet 2013 och 340 miljoner kronor för första halvåret 2013.
3) Beräknad på aktieägarnas andel av periodens resultat. Inga utspädningseffekter under perioden.
4) Rullande 12 månader.

Olof Faxander

Finansiell översikt, MSEK Kv2 2013 Kv2 2012 Förändring % Kv1-2 2013 Kv1-2 2012 Förändring

Orderingång1) 20 719 26 190 -16 43 058 55 084 -17
Fakturering1) 23 043 25 939 -6 45 142 50 776 -5
Bruttovinst 7 758 9 473 -18 15 328 18 741 -18
  % av fakturering 33,7 36,5 34,0 36,9
Rörelseresultat 2 961 4 212 -30 5 518 8 031 -31
  % av fakturering 12,8 16,2 12,2 15,8
Justerat rörelseresultat 2) 3 161 4 212 -25 5 858 8 031 -27
  % av fakturering 2) 13,7 16,2 13,0 15,8
Resultat efter fi nansiella poster 2 466 3 667 -33 4 544 7 038 -35
  % av fakturering 10,7 14,1 10,1 13,9
Periodens resultat 1 854 2 773 -33 3 332 5 278 -37
  % av fakturering 8,0 10,7 7,4 10,4
  varav aktieägarnas andel 1 858 2 776 3 335 5 276
Resultat per aktie, SEK3) 1,48 2,21 -33 2,66 4,26 -38

Avkastning på sysselsatt kapital, %4) 16,0 17,2 16,0 17,2
Kassafl öde från den löpande verksamheten +2 640 +2 293 +15 +4 847 +3 392 +43
Nettorörelsekapital, % 28 28 28 28
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Sandvik Marknad och försäljning

Fakturering och orderingång
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Avkastning på sysselsatt kapital (rullande 12 mån)

Justerat resultat

Rörelseresultat och avkastning

Resultat per aktie

Med undantag av vissa segment var marknadsituationen 

för Sandvik i stort sett oförändrad i det andra kvartalet 

jämfört med första kvartalet. Efterfrågan fortsatte att 

förbättras något inom energisegmentet, medan aktiviteten 

minskade inom gruvindustrin. Orderingången påverka-

des negativt av justeringen på 1,1 miljarder kronor för 

kärnkraftrelaterade order, vilket meddelats tidigare, och 

uppgick till 20,7 miljarder kronor, en minskning med 8 % 

jämfört med föregående kvartal i fast valuta för jämför-

bara enheter. Faktureringen uppgick till 23,0 miljarder 

kronor under kvartalet, en ökning med 4 % jämfört med 

föregående år i fast valuta för jämförbara enheter. 

Resultatet påverkades negativt av engångsposter, en 

negativ utveckling av metallpriser och förändrade valuta-

kurser. Rörelseresultatet uppgick till 3,0 miljarder kronor 

eller närmare 13 % av faktureringen. Avkastningen på 

sysselsatt kapital för den senaste tolvmånadersperioden 

var 16,0 % (17,6 under föregående kvartal).

För de fl esta av Sandviks kundsegment och regioner var 

affärsklimatet under andra kvartalet i stort oförändrat. 

Efterfrågan i Europa förbättrades något jämfört med 

föregående kvartal, delvis till följd av en positiv utveckling 

i Ryssland. Marknaden i Nordamerika var fortsatt stabil 

på en hög nivå. Orderingången i Australien och Asien på-

verkades i hög grad av den svaga efterfrågan från gruvin-

dustrin, i huvudsak inom kol och järnmalm. Faktureringen 

förbättrades dock till följd av den starka orderboken. 

Efterfrågan i Sydamerika var varierande. Marknadsakti-

viteterna för Sandvik Machining Solutions låg i stort sett 

kvar på samma nivå som under föregående kvartal, med 

fortsatt hög efterfrågan från fl ygindustrin. De försiktigt 

optimistiska marknadsförhållandena som Sandvik Materi-

als Technology kände av tidigare under året höll i sig under 

andra kvartalet, även om de absoluta nivåerna fortfarande 

är låga. Orderingången understeg faktureringen för Sand-

vik Mining under andra kvartalet men var högre eller på 

samma nivå för övriga affärsområden (exklusive justering-

en av orderboken). Varken förvärv eller avyttringar hade 

någon påverkan på orderingången och faktureringen men 

förändrade valutakurser påverkade både orderingången 

och faktureringen med -6 %.

I likhet med föregående kvartal påverkades resultatet i hög 

grad av förändrade valutakurser. Kronan stärktes emot eu-

ron, sydafrikanska rand och övriga valutor vilket påverkade 

rörelseresultatet med -300 miljoner kronor. Stängningen av 

säkringar hänförliga till kärnkraftskontrakt bidrog positivt 

till resultatet, men detta motverkades i stort sett av kostna-

der för att justera kapaciteten inom ånggeneratorrör. En 

ofördelaktig utveckling av metallpriser och engångsposter 

hade en negativ påverkan om -87 miljoner kronor respektive 

-200 miljoner kronor på rörelseresultat, vilket uppgick till 

2 961 miljoner kronor eller 12,8% av faktureringen.    

Finansnettot uppgick till -495 miljoner kronor (-545) och 

resultat per aktie uppgick till 1,48 kronor (2,21) för kvartalet. 
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Kassafl öde, löpande verksamheten Nettoskuld

Ny definition från 1 januari 2013, se sidan 10. 
Historiska värden har justerats i enlighet härmed.

Rörelseresultatet i kombination med en mindre ökning av 

rörelsekapital än normalt bidrog till ökat kassafl öde från 

verksamheten under andra kvartalet. Förutom utbetal-

ningen av utdelningen valde koncernen än en gång att 

använda sin starka likviditet till återköp av utestående 

obligationer.

De gynnsamma förutsättningarna på kreditmarknaden 

fortsatte under andra kvartalet.

Till skillnad från vad som är normalt för säsongen hölls 

produktionstakten i nivå med försäljningen under andra 

kvartalet. Därmed var lagernivåerna i stort sett oföränd-

rade medan kundfordringarna ökade. Samtidigt medförde 

den svaga efterfrågan på gruvsystem en minskning av 

förskottsbetalningar från kunderna, vilket bidrog till en 

viss ökning av rörelsekapitalet. Rörelsekapitalet i procent 

av faktureringen var 28 %, vilket är oförändrat jämfört 

med samma period föregående kvartal och föregående år. 

Kassafl ödet från den löpande verksamheten uppgick till 

+2 640 miljoner kronor (+2 293). 

Balansomslutningen minskade något i jämförelse med 

föregående kvartal, vilket hörde samman med förändrade 

valutakurser och att likvida medel användes i samband 

med återköpen av obligationer. 

Investeringarna uppgick till 909 miljoner kronor under 

andra kvartalet, jämfört med 758 miljoner kronor under 

föregående kvartal. Denna fortsatt låga investeringsnivå 

hör delvis samman med tidsförskjutningar och säsongsef-

fekter, men svarar även mot den avvaktande marknaden. 

Den förväntade investeringsnivån under året har därmed 

justerats nedåt och förväntas nu understiga 

5 miljarder kronor.

Antal anställda minskade med ytterligare 320 personer 

under kvartalet för jämförbara enheter. Under första halv-

året 2013 har antal anställda minskats med fl er än 

1 000 personer.

Nettoskulden ökade till följd av utdelningen på 4,4 mil-

jarder kronor, men uppvägdes delvis av ett stabilt kassa-

fl öde. Nettoskuldsättningsgraden ökade därmed till 0,7 

jämfört med 0,5 föregående kvartal och 0,8 för samma 

period föregående år. Under kvartalet beslutade Sandvik 

att än en gång dra fördel av företagets starka kassaposi-

tion genom att återköpa två utestående obligationer för 

totalt cirka 2,6 miljarder kronor. Denna åtgärd tillsam-

mans med låneförfall under kvartalet minskade de ränte-

bärande skulderna med 3,6 miljarder kronor totalt. Som

konsekvens minskade de likvida medlen med närmare 

7 miljarder kronor och uppgick till 6,8 miljarder kronor 

i slutet av kvartalet.

 Andelen räntebärande skulder med lång löptid ökade 

till 83 %, en ökning från 78 % i slutet av första kvartalet. 

Sandvik har outnyttjade och garanterade långsiktiga kreditfa-

ciliteter omfattande 650 miljoner euro och 5 miljarder kronor.
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Sandvik Mining

Svag efterfrågan på 
utrustning och system

Stabil efterfrågan på  
bergborrverktyg

Fortsatta lager-
minskningar

Förändring jämfört med samma kvartal före-
gående år. Tabellen är multiplikativ, det vill 
säga de ingående effekterna ska multipliceras 
för att nå totaleffekten.

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv2

-30

0
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 ingång
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0
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-17

Faktu-
rering

Tillväxt

Andra kvartalet utmärktes av fortsatt låga investeringsni-

våer för gruvindustrin globalt. Efterfrågan på bergborr-

verktyg fortsatte att vara stabil medan antalet order mins-

kade för ny utrustning och gruvsystem. Orderingången 

minskade med 13 % till 6,7 miljarder kronor i fast valuta 

jämfört med föregående kvartal, men var fortsatt relativt 

stabil exklusive större order. Faktureringen minskade med 

2 % i fast valuta och uppgick till 8,1 miljarder kronor 

(8,3 för föregående kvartal). Rörelseresultatet uppgick till 

1 153 miljoner kronor (1 800), eller 14,2 % av fakture-

ringen (18,3).

Den svaga efterfrågan och den minskade orderboken är en 

tydlig trend. På samma gång understryker detta vikten av att 

ständigt arbeta med att förbättra den interna effektiviteten.

Kundernas benägenhet att investera i utrustning och gruv-

system var avvaktande även under andra kvartalet. Inom 

gruvindustrin fi nns ett tydligt och ökat fokus på kostnads-

kontroll och kapitaleffektivitet. Sandvik Mining har ett 

bra utgångsläge i och med att man erbjuder produkter och 

tjänster som ökar produktiviteten och som därmed uppfyl-

ler dessa behov, men efterfrågan på den marknad man 

riktar sig till har kortsiktigt försvagats eftersom många 

kunder har valt att avvakta med sina investeringar. Som 

en följd minskade efterfrågan på utrustning något. Antalet 

anbudsförfrågningar för gruvsystem har varit lågt sedan 

tredje kvartalet 2012, vilket ledde till att orderingången 

minskade under andra kvartalet jämfört med de tidigare 

höga nivåerna. Efterfrågan på bergborrverktyg var i stort 

sett oförändrad medan reservdelar och service visade 

tecken på försvagning. Aktivitetsnivån i Afrika var fortsatt 

hög till följd av god efterfrågan från koppargruvorna. 

Aktivite-

ten i Australien 

förblev dämpad eftersom 

affärsförutsättningarna för kol- och 

järnmalmsgruvorna är fortsatt utmanande. Även 

övriga större marknader såg tecken på avmattning. Antalet 

avbokade order under kvartalet var inte högre än normalt 

och kundförlusterna var försumbara. 

 Den starka orderboken bidrog till att faktureringen åter-

igen översteg orderingången och orderingången uppgick 

till 82 % av faktureringen. Andelen leveranser fortsatte att 

minska och även faktureringen minskade med 2 % i fast 

valuta jämfört med föregående kvartal.

Trots att försäljningen och produktionsvolymerna mins-

kade jämfört med toppnoteringarna 2012 stöddes rörel-

semarginalen av ökad kostnadsfl exibilitet och uppgick till 

14,2 % av faktureringen (18,3). Förändrade valutakurser 

påverkade resultatet med -150 miljoner kronor jämfört med 

föregående år men hade ingen påtaglig påverkan jämfört 

med föregående kvartal.

Av faktureringen utgjorde bergborrverktyg och förbruk-

ningsvaror 12 % (11), service och reservdelar 36 % (33) 

och utrustning och gruvsystem 32 % (40) respektive 

20 % (16). Den lägre produktionstakten resulterade i att 

lagernivåerna minskade ytterligare. Rörelsekapitalet mins-

kade i absoluta tal men ökade mätt i procent av fakture-

ringen. Avkastningen på sysselsatt kapital för den senaste 

tolvmånadersperioden var 32,4 % (40,4).

* I fast valuta för jämförbara enheter

Finansiell översikt, MSEK** Kv2 2013 Kv2 2012 Förändring % Kv1 2013 Förändring %

Orderingång 6 652 10 315 -30 * 7 683  -13 *
Fakturering 8 136 9 826 -11 * 8 313 -2 *
Rörelseresultat 1 153 1 800 -36 1 211 -5
  % av faktureringen 14,2 18,3 14,6
Avkastning på sysselsatt kapital, %, rullande 12 månader 32,4 40,4 36,4
Antal anställda 13 677 13 900 -2 13 797 -1
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Sandvik Machining Solutions

Finansiell översikt, MSEK** Kv2 2013 Kv2 2012 Förändring % Kv1 2013 Förändring %

Orderingång 7 332 7 834 -1 * 7 147 +2 *
Fakturering 7 281 7 759 -1 * 6 977 +4 *
Rörelseresultat 1 525 1 855 -18 1 141 +34
  % av faktureringen 20,9 23,9 16,4
Justerat rörelseresultat 1 525 1 855 -18 1 281 +19

  % av faktureringen 20,9 23,9 18,4

Avkastning på sysselsatt kapital, %, rullande 12 månader 26,0 33,6 27,5
Antal anställda 18 889 19 427 -3 19 031 -1

Stabila affärs-
förhållanden

Starkt kassafl öde

Ny organisation av 
affärsområdet

Förändring jämfört med samma kvartal före-
gående år. Tabellen är multiplikativ, det vill 
säga de ingående effekterna ska multipliceras 
för att nå totaleffekten.

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %
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Tillväxt

De affärsmässiga förutsättningarna förbättrades något 

för Sandvik Machining Solutions jämfört med de mindre 

gynnsamma förhållandena under andra halvåret 2012. 

Orderingången och faktureringen ökade därmed med 

2 % respektive 4 % i fast valuta jämfört med föregående 

kvartal och uppgick till 7,3 miljarder kronor för både 

orderingången och faktureringen. Jämfört med föregå-

ende år var dock orderingången, faktureringen och 

produktionstakten lägre. Efterfrågan ökade något 

i Europa och var relativt stabil i Nordamerika och 

Asien jämfört med föregående kvartal. Rörelse-

resultatet påverkades i hög grad av ofördelaktiga 

valutakurser (cirka -150 miljoner kronor) och 

uppgick till 1 525 miljoner kronor (1 855).

Sammantaget var marknadsaktiviteten i stort 

sett oförändrad jämfört med föregående kvar-

tal. Antalet arbetsdagar bidrog 

positivt till orderingången och 

faktureringen med cirka 1 %. 

Efterfrågan i Nordamerika var 

förhållandevis stabil även då en 

del kunder i USA minskade sina 

lagernivåer. Däremot noterades 

en något högre aktivitet i Europa 

och efterfrågan från fl ygindustrin 

var stark i Ryssland. För de fl esta 

andra större länder i Europa var 

efterfrågan oförändrad jämfört 

med föregående kvartal. Mark-

nadsförhållandena i Asien var 

relativt oförändrade. Fortsatt stark efterfrågan noterades 

inom olje- och gassektorn, i synnerhet i Nordamerika 

och Sydostasien. Fordonsindustrin visade tecken på ökad 

efterfrågan i Europa, Sydamerika och delar av Asien och 

var fortsatt stabil i Nordamerika. 

Förbättrad lagerkontroll möjliggjorde att produktio-

nen kunde hållas på samma nivå som försäljningen, till 

skillnad från vad som är normalt för 

säsongen. Detta hade en viss negativ 

påverkan på resultatet men bidrog 

till det starka kassafl ödet. 

I enlighet med den pågående 

strategiska översynen lanserades en 

ny affärsområdesorganisation och 

styrningsstruktur. Ett nytt produkt-

område kommer att skapas för varu-

märken som riktar sig till marknads-

segment under premiumsegmentet.

Den starka kronan påverkade 

återigen resultatet negativt 

(-150 miljoner kronor jämfört med 

föregående år men +30 miljoner

kronor jämfört med föregående

kvartal) vilket resulterade i ett

rörelseresultat som uppgick till

1 525 miljoner kronor (1 855), eller 

en rörelsemarginal på 20,9 % (23,9) 

av faktureringen. 

Avkastningen på sysselsatt kapital 

för den senaste tolvmånadersperio-

den var 26,0 % (33,6).

*  I fast valuta för jämförbara enheter

** Tidigare uppgifter justerade på grund av överföringen av produktområdet Dormer från Sandvik Venture.
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Sandvik Materials Technology

Affärsförutsättningarna för Sandvik Materials Techno-

logy under andra kvartalet var i stort sett oförändrade 

jämfört med föregående kvartal. Den interna effektiviteten 

fortsatte att utvecklas positivt i takt med att förbättrings-

programmet Step Change genomfördes enligt plan. Or-

deringången uppgick till 3,9 miljarder kronor, exklusive 

justeringen av orderboken, medan faktureringen ökade 

med 13 % i fast valuta jämfört med föregående kvartal 

och uppgick till 4,0 miljarder kronor. Justerat för metall-

priseffekter uppgick rörelsemarginalen till 12,5 % (11,5). 

Under kvartalet fattades beslutet att justera kapacitet 

och orderbok för rör till kärnkraftsindustrin.

Affärsklimatet för Sandvik Materials Technology var 

oförändrat för merparten kundsegment. Antalet bokade 

order för umbilical-rör till olje- och gassektorn beto-

nade ytterligare hur viktigt detta 

segment är. Förutsättningarna var 

fortsatt utmanande inom segmen-

tet för standardprodukter.

I juni beslutade Sandvik att 

justera kapaciteten och order-

boken för rör till kärnkraftsin-

dustrin för att anpassa sig till 

rådande marknadsförhållanden 

och orderboken skrevs därför ned 

med 1,1 miljarder kronor. Trots 

att osäkerheten inom den glo-

bala kärnkraftsindustrin kvarstår 

beräknas behovet för ytterligare 

justeringar av orderboken vara 

begränsat. Resultatet påverkades positivt med 30 miljoner 

kronor netto av stängda säkringar, nedskrivningar och 

omstruktureringskostnader. 

Produktionstakten ökade jämfört med föregående kvar-

tal. Detta säsongsmönster återkommer som förberedelse 

inför semesterstängningar på norra halvklotet. 

Den starka kronan fortsatte att påverka konkurrens-

situationen. Eftersom vissa konkurrenter i Japan kunde 

dra fördel av fördelaktiga valutakurser var marknadsför-

hållandena utmanande och prispressen fortsatt intensiv.

Trots utmanande affärsförutsättningar fortsatte 

förbättringsprogrammet Step Change att ge positiva resul-

tat under andra kvartalet. Rörelseresultatet justerat för 

metallpriseffekter (-87 miljoner kronor), uppgick till 

496 miljoner kronor (482), eller en rörelsemarginal på 

12,5 % (11,5) av faktureringen. Förändrade valutakurser 

påverkade resultatet med 

-40 miljoner kronor jämfört med 

föregående år och +50 miljoner 

kronor jämfört med föregående 

kvartal. 

Avkastning på sysselsatt 

kapital för den senaste tolvmå-

nadersperioden var 4,2 % (neg). 

Justerat för engångskostnader 

under fjärde kvartalet 2012 

förbättrades avkastningen på 

sysselsatt kapital till 9,0 %.

Finansiell översikt, MSEK Kv2 2013 Kv2 2012 Förändring % Kv1 2013 Förändring %

Orderingång 2 820 4 006 -25 * 3 771 -26 *
Fakturering 3 967 4 195 -2 * 3 484 +13 *
Rörelseresultat 409 415 -1 337 +22
  % av faktureringen 10,3 9,9 9,7
Avkastning på sysselsatt kapital, %, rullande 12 månader 4,2 neg 4,2

Antal anställda 7 181 7 538 -5 7 197 -

Stark efterfrågan från 
olje- och gassektorn

Efterfrågan från kärn-
kraftsindustrin ledde till 
justerad orderbok och 
kapacitet

Fortsatt förbättrad 
lönsamhet 

Förändring jämfört med samma kvartal före-
gående år. Tabellen är multiplikativ, det vill 
säga de ingående effekterna ska multipliceras 
för att nå totaleffekten.

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv2

-25

0

-6

-30

Order-
ingång

-2

0

-4

-5

Faktu-
rering

Tillväxt

* I fast valuta för jämförbara enheter
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Sandvik Construction

Avvaktande marknad

Dinggui Gao ny chef för 
affärsområdet

Förändring jämfört med samma kvartal före-
gående år. Tabellen är multiplikativ, det vill 
säga de ingående effekterna ska multipliceras 
för att nå totaleffekten.

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv2

+2

0

-6

-4

Order-
 ingång

-4

0

-6

-10

Faktu-
rering

Tillväxt

Affärsförhållandena var i stort sett oförändrade för 

Sandvik Construction jämfört med föregående kvartal. 

Orderingången ökade med 2 % i fast valuta för jämförbara 

enheter jämfört med föregående år, men minskade med 

3 % jämfört med föregående kvartal och uppgick till 

2,4 miljarder kronor. Faktureringen ökade med 13 % i fast 

valuta jämfört med föregående kvartal tack vare en stark 

orderbok, och uppgick därmed totalt till 2,3 miljarder 

kronor (2,0 miljarder under föregående kvartal). 

Rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående 

kvartal, men påverkades negativt av förändrade valuta-

kurser samt lägre försäljningsvolymer jämfört med före-

gående år och uppgick till 141 miljoner kronor (222), eller 

6,1 % (8,6) av faktureringen. 

Marknaden var avvaktande för Sandvik Construction un-

der andra kvartalet men förhållandena skiljde sig åt mellan 

olika segment och regioner. Affärsklimatet i Europa fort-

satte att påverkas av de rådande svaga makroekonomiska 

förutsättningarna men var relativt oförändrat jämfört med 

föregående kvartal. Den underliggande efterfrågan i Nord-

amerika var stabil och marknadsförhållandena för borr-

utrustning i premiumsegmentet för ovanjordsborrning var 

fortsatt fördelaktiga. Affärsklimatet i Asien varierade mel-

lan de olika länderna men den fortsatt svaga efterfrågan 

på utrustning i Kina var märkbar. Den starka utvecklingen 

inom mobila krossar och utrustning för ovanjordsborr-

ning som tidigare redovisats var påtaglig även under andra 

kvartalet. Kunder har en tendens att senarelägga större 

investeringar när tiderna är osäkra, vilket påverkade efter-

frågan negativt för utrustning för stationär krossning och 

sortering. Som en följd av detta minskade även efterfrågan 

på verktyg, förbrukningsvaror och service till viss del. 

I maj utsågs Dinggui Gao till chef för Sandvik Construc-

tion och medlem av koncernledningen. Han efterträder 

Andy Taylor, som 

varit tillförordnad 

chef för Sandvik 

Construction 

och nu tillträder 

positionen som 

ekonomichef för 

Sandvik Mining. 

Dinggui Gao 

tillträder sin post 

senare under året.

De ökade för-

säljningsnivåerna 

ledde till en bety-

dande minskning 

av rörelsekapitalet 

i relativa tal, och stod för 26 % av faktureringen jämfört 

med 28 % under föregående kvartal och 27 % under 

föregående år. Rörelsekapitalet ökade i absoluta tal från 

föregående kvartals låga nivåer. 

Förändrade valutakurser påverkade resultatet med 

-20 miljoner kronor jämfört med föregående år, men 

effekten var obetydlig jämfört med föregående kvartal. 

Rörelse-resultatet uppgick till 141 miljoner kronor (222), 

eller 6,1 % (8,6) av faktureringen. Avkastningen på sys-

selsatt kapital för den senaste tolvmånadersperioden var 

9,6 % (4,5).

*  I fast valuta för jämförbara enheter

Finansiell översikt, MSEK Kv2 2013 Kv2 2012 Förändring % Kv1 2013 Förändring %

Orderingång 2 384 2 488 +2  * 2 454 -3 *
Fakturering 2 326 2 592 -4 * 2 046 +13 *
Rörelseresultat 141 222 -36 103 +37

  % av faktureringen 6,1 8,6 5,0
Avkastning på sysselsatt kapital, %, rullande 12 månader 9,6 4,5 10,9
Antal anställda 3 179 3 289 -3 3 153 +1

Dinggui Gao
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Sandvik Venture

Affärsförutsättningarna var i stort sett oförändrade för 

Sandvik Venture under andra kvartalet, med undantag 

för Wolfram där efterfrågan ökade något. Orderingången 

ökade med 18 % och faktureringen ökade med 4 % jäm-

fört med föregående kvartal i fast valuta för jämförbara en-

heter. Den totala orderingången uppgick till 1,5 miljarder 

kronor och faktureringen till 1,3 miljarder kronor (båda 

1,3 föregående kvartal). Resultatet påverkades negativt av 

engångskostnader. Justerat för dessa förbättrades rörelse-

resultatet från nivåerna tidigare under året i takt med att 

lönsamheten ökade för Wolfram, men minskade jämfört 

med föregående år. Rörelseresultatet uppgick därmed till 

182 miljoner kronor (313), eller en rörelsemarginal på 

13,7 % av faktureringen (20,1).

Den samlade efterfrågan under andra kvartalet var i stort 

sett oförändrad jämfört med första kvartalet 2013 för 

Sandvik Ventures produktområden. Affärsförutsättning-

arna var fortsatt utmanande för Diamond Innovations och 

Sandvik Hard Materials. Efterfrågan förbättrades ytterli-

gare för Sandvik Process Systems till följd av att order på 

stålband för träbaserade paneler säkrades. Efterfrågan för-

bättrades något för Wolfram jämfört med de låga nivåerna 

under de föregående kvartalen, men kundernas ordermöns-

ter har en tendens att snabbt förändras.

Under kvartalet beslutades att Diamond Innovations 

och Sandvik Hard Materials ska gå samman i ett nytt 

produkt-område. De två företagen har under många år 

levererat betydande värde till kunder i krävande industrier 

och miljöer. Det nya produktområdet kommer att ha cirka 

1 800 medarbetare och ett starkt produkterbjudande inom 

superhårda och hårda material som tillverkas av hårdme-

tall, kubisk bornitrid och syntetisk diamant. Gemensamma 

resurser inom forskning och utveckling, försäljning samt 

marknadsföring kommer att ytterligare stärka förmågan 

att ta fram nya och innovativa kunderbjudanden för att 

öka framtida tillväxt. 

Rörelsekapitalet förbättrades i procent av faktureringen. 

Resultatet för Wolfram förbättrades från föregående 

kvartals låga nivå i takt med att försäljningspriserna gick 

upp under kvartalet. Den förbättrade lönsamheten jämfört 

med föregående kvartal beror främst på detta. Sandvik 

Process Systems fortsatte att bidra påtagligt till affärs-

områdets resultat, och vinstnivåerna för Sandvik Hard 

Materials förbättrades jämfört med föregående kvartal 

trots utmanande marknadsförhållanden. Diamond Innova-

tions förbättrade resultatet men den tidigare 

kommunicerade konsolideringen av 

produktionsenheter omfat-

tade engångskostnader på 

cirka 200 miljoner kronor. 

Justerat för dessa kostnader 

uppgick rörelseresultatet till 

182 miljoner kronor (313) 

eller en rörelsemarginal på 

13,7 % (20,1) av fakturering-

en, utan väsentlig påverkan av 

förändrade valutakurser jämfört 

med föregående år eller föregå-

ende kvartal. Avkastningen på 

sysselsatt kapital för den senaste 

tolvmånadersperioden var 9,2 % (1,0).

Oförändrade 
marknadsförhållanden

Sandvik Hard Materials 
och Diamond Innovations 
bildar ett gemensamt 
produktområde

Resultatet påverkat av 
engångsposter

Förändring jämfört med samma kvartal före-
gående år. Tabellen är multiplikativ, det vill 
säga de ingående effekterna ska multipliceras 
för att nå totaleffekten.

Pris/volym, %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv2

+4

0

-5

-1

Order-
ingång

-10

0

-5

-14

Faktu-
rering

Tillväxt

Finansiell översikt, MSEK** Kv2 2013 Kv2 2012 Förändring % Kv1 2013 Förändring %

Orderingång 1 532 1 547 +4  * 1 284 +18  *
Fakturering 1 332 1 556 -10 * 1 271 +4 *
Rörelseresultat -18 313 neg 116 neg
  % av faktureringen -1,4 20,1 9,1
Justerat rörelseresultat 182 313 -42 116 +57

  % av faktureringen 13,7 20,1 9,1

Avkastning på sysselsatt kapital, %, rullande 12 månader 9,2 1,0 14,1
Antal anställda 2 601 2 667 -2 2 590 - 

*  I fast valuta för jämförbara enheter, inklusive påverkan av förändrade metallpriser.

** Tidigare uppgifter justerade på grund av överföringen av produktområdet Dormer till Sandvik Machining Solutions.
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Sandvik förvärvade Cubex i 

mars 2013, en av marknadens 

ledande leverantörer av 

borrlösningar med fokus på 

design och tillverkning av ett 

brett utbud av utrustning för 

sänkborrning och geoteknisk 

borrning.

Förvärv under de senaste 18 månaderna
 Bolag/enhet Tid- Årlig intäkt Antal 
  punkt MSEK anställda

Sandvik Mining Cubex 1 Apr 13 270 110

Avyttringar under de senaste 18 månaderna
  Tid- Årlig intäkt Antal 
 Bolag/enhet punkt MSEK anställda

Sandvik Venture Sandvik Medical Solutions 30 Mar 12 ~600 550

Moderbolagets fakturering 

under andra kvartalet 2013 

uppgick till 4 448 miljoner 

kronor (4 556) och rörelse-

resultatet till -146 miljoner 

kronor (-207). För perioden 

januari–juni 2013 uppgick 

faktureringen till 8,416  

miljoner kronor (9 238) och 

rörelseresultatet var -436 miljoner kronor (-164). 

Resultat från andelar i koncernföretag avser huvudsakli-

gen utdelningar samt koncernbidrag från dessa och uppgick 

till 1 635 miljoner kronor (1 121) för första halvåret 2013. 

Till följd av domen i Kammarrätten rörande ägande och 

hantering av immateriella rättigheter påverkas resultatet för 

andra kvartalet negativt av räntekostnader om 708 miljoner 

kronor samt en skattekostnad om 5 058 miljoner kronor. 

Dessa poster har dock inte haft någon påverkan på koncer-

nens resultaträkning eftersom de motsvaras av skattevärdet 

på ökade avskrivningar inom Sandvik Intellectual Property 

AB och en återföring av koncernens avsättningar.

Räntebärande skulder minus likvida medel och ränte-

bärande tillgångar uppgick till 23 829 miljoner kronor 

(20 388 per den 31 December 2012). Investeringar i anlägg-

ningstillgångar uppgick till 536 miljoner kronor (545).

Investeringar (capex) Uppskattas understiga 5 miljarder kronor för 2013.

Valutaeffekter Med utgångspunkt från valutakurserna i slutet av juni uppskattas rörelseresultat för tredje kvartalet 

2013 att påverkas med cirka -150 miljoner kronor, jämfört med tredje kvartalet 2012.

Metallpriseffekter Med utgångspunkt från valutakurserna, lagernivåerna och metallpriserna i slutet av juni uppskattas 

rörelseresultat för tredje kvartalet 2013 att påverkas med cirka -125 miljoner kronor.

Finansnettot Uppskattas understiga 2,0 miljarder kronor under 2013.

Skattesats Uppskattas till cirka 25–27 % för 2013. 

Sandvik tillhandahåller ingen 

marknadsprognos eller resul-

tatprognos. 

Några icke operativa nyck-

eltal som kan vara använd-

bara för att uppskatta det 

fi nansiella resultat återfi nns i 

tabellen nedan: 

Moder-
bolaget

Förvärv 
och 
avyttringar

Finansiell 
vägledning
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• I maj utsågs Dinggui Gao 
till chef för affärsområdet 
Sandvik Construction och 
medlem av koncernledningen. 
Dinggui Gao tillträder sin 
post senare under året.

• I juni beslutade Sandvik 
att justera kapacitet och 

orderbok för rör till kärnkraftsindustrin för att återspegla 
de nu rådande marknadsförutsättningarna för kärnkrafts-
industrin. Orderboken har skrivits ned med 1,1 miljarder 
kronor, vilket påverkar orderingången för andra kvartalet 
negativt. Det äldre av de två rörverken i Sandviken för 
tillverkning av ånggeneratorrör kommer att läggas i mal-
påse under 2014, vilket minimerar kostnaderna samtidigt 
som möjligheten att återuppta produktionen fi nns kvar om 
efterfrågan skulle återhämta sig.

• I slutet av juni föll domen i Kammarrätten rörande ett 
skatteärende kring omorganisationen av ägande och han-
tering av immateriella rättigheter från 2005. Ärendet har 

beskrivits löpande i Sandviks årsredovisningar sedan 2007. 
Beslutet i Kammarrätten innebär, om domen vinner laga 
kraft, att Sandvik beskattas för en kapitalvinst under 2005, 
om totalt 18 063 miljoner kronor, samtidigt som avskriv-
ningar av de immateriella rättigheterna godkänns. Detta 
påverkar inte koncernens resultat eftersom den tillkom-
mande skattekostnaden om cirka 5 miljarder kronor i allt 
väsentligt motsvaras av skattevärdet på ökade skattemäs-
siga avskrivningar i Sandvik Intellecutal Property AB som i 
enlighet med IFRS riktlinjer redovisas som en intäkt. Sand-
vik AB kommer dock att behöva betala omkring 5 800 
miljoner kronor i skatt och ränta hänförligt till 2005. 
Beloppet kommer i detta fall i huvudsak att återvinnas 
genom minskade skattebetalningar. Det handlar därmed 
främst om en omfördelning av skattebetalningar i tiden. 
Sandvik kommer troligen att överklaga beslutet.

• Den 1 juli tillträdde Jessica Alm, tidigare kommunika-
tionsansvarig på Sandvik Coromant, tjänsten som kommu-
nikationsdirektör och medlem av koncernledningen. Jessica 
Alm efterträder Jan Lissåker som tillträder i en ny roll som 
senior rådgivare (Group Senior Advisor).

Viktiga 

händelser

Denna delårsrapport har 
upprättats enligt IFRS 
med tillämpning av IAS 34 
Delårsrapportering. Samma 
redovisningsprinciper och be-
räkningsgrunder som i senaste 
årsredovisningen har tilläm-
pats med undantag för nya 
och omarbetade standarder 

och tolkningar med tillämpning från den 1 januari 2013. 
Den uppdaterade standarden IAS 19, Ersättningar till 

anställda, tillämpas från och med den 1 januari 2013 med 
full tillämpning retroaktivt. Om standarden hade till-
lämpats per den 31 december 2012 skulle nettopensionså-
tagandet ha varit 5,0 miljarder kronor högre, inklusive 
särskild löneskatt på 0,2 miljarder kronor. Efter beaktande 
av uppskjuten skatt skulle effekterna av den uppdaterade 

standarden på balanserade vinstmedel varit 3,7 miljarder 
kronor lägre än rapporterat per den 31 december 2012. 
Effekterna per varje kvartalsslut 2012 har redovisats på 
www.sandvik.com/en/investor-relations inklusive ingående 
balans för 2012. Sandvik har valt att exkludera pensions-
skulder helt från målet för nettoskuldsättningsgraden med 
början från första kvartalet 2013. Målet för nettoskuld-
sättningsgraden kvarstår på <0,8.

Från och med 2013 har den nya standarden IFRS 13, 
Beräkning av verkligt värde och ändringarna i IFRS 7, 
Finansiella instrument: Särredovisning, använts. Särredo-
visningen presenteras på sidan 13.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och lagen om värdepappers-
marknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 
2 Redovisning för juridiska personer.

Redo-
visnings-
principer

Efterfrågan försvagades värl-
den över under första halv-
året jämfört med den starka 
efterfrågan under första 
halvåret 2012, vilket särskilt 
syntes inom gruvindustrin. 

Sandviks orderingång 
uppgick till 43 058 miljoner 
kronor (55 084), en minsk-

ning med 17 % i fast valuta för jämförbara enheter. Faktu-
reringen uppgick till 45 142 miljoner kronor (50 776), en 
minskning med 5 % i fast valuta för jämförbara enheter.

Rörelseresultatet uppgick till 5 518 miljoner kronor 
(8 031) för perioden januari–juni 2013 och påverkades ne-
gativt av lägre fakturering, engångsposter och ogynnsam-
ma valutakurser och rörelsemarginalen var 12,2 % (15,8) 

av faktureringen. Ändrade valutakurser hade en negativ 
påverkan på 650 miljoner kronor på resultatet under 
första halvåret jämfört med föregående år, medan föränd-
rade metallpriser hade en negativ påverkan på 
123 miljoner kronor. 

Finansnettot uppgick till -974 miljoner kronor (-993) och 
resultatet efter finansiella poster var 4 544 miljoner kronor 
(7 038). Skattesatsen var 26,7 % (25,0) och vinsten för 
perioden uppgick till 3 332 miljoner kronor (5 278). 

Resultatet per aktie blev 2,66 SEK (4,26). Kassaflödet 
från den löpande verksamheten var +4 847 miljoner kronor 
(+3 392). Förvärv av anläggningstillgångar uppgick till 
1 667 miljoner kronor (2 351) och 267 miljoner för förvärv 
av företag (0). Kassaflödet från den löpande verksamheten 
var +2 957 miljoner kronor (+1 752). 

Första 

halvåret 

2013
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Finansiella 
rapporter i 
samman-
drag

Koncernen

Resultaträkning

MSEK Kv2 2013 Kv2 2012 Förändr. % Kv1-2 2013 Kv1-2 2012 Förändr. %

Intäkter 23 043 25 939 -11 45 142 50 776 -11
Kostnad för sålda varor -15 285 -16 466 -7 -29 814 -32 035 -7
Bruttoresultat 7 758 9 473 -18 15 328 18 741 -18
  % av intäkterna 33.7 36.5 34.0 36.9

Försäljningskostnader -2 849 -2 997 -5 -5 572 -5 970 -7
Administrationskostnader -1 634 -1 563 +5 -3 181 -3 224 -1
FoU-kostnader -700 -676 -3 -1 303 -1 283 +2
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 386 -25 - 246 -233 -
Rörelseresultat 2 961 4 212 -30 5 518 8 031 -31
  % av intäkterna 12,8 16,2 12,2 15,8

Finansnetto -495 -545 -9 -974 -993 -2
Resultat efter fi nansiella poster 2 466 3 667 -33 4 544 7 038 -35
  % av intäkterna 10,7 14,1 10,1 13,9

Skatt -612 -894 -32 -1 212 -1 760 -31

Periodens resultat 1 854 2 773 -33 3 332 5 278 -37

  % av intäkterna 8,0 10,7 7,4 10,4

Komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat

Aktuariell vinster/(förluster) hänförliga till förmånsbestämda 

pensionsplaner

18 -1 153 251 -986

Skatt hänförlig till komponenter som inte kommer att 

omklassificeras  

-24 360 -103 317

-6 -793 148 -669

Komponenter som kommer att omklassificeras till årets resultat

Periodens omräkningsdifferenser 943 340 106 -259

Kassaflödessäkringar -270 -127 -236 64

Skatt hänförlig till komponenter som eventuellt kommer att 

omklassificeras 

56 35 49 -15

729 248 -81 -210

Övrigt totalresultat 723 -545 67 -879

Periodens totalresultat 2 577 2 228 3 398 4 399

Periodens resultat hänförligt till

    Moderbolagets aktieägare 1 858 2 776 3 335 5 276

    Innehav utan bestämmande infl ytande -4 -3 -3 2

Periodens totalresultat hänförligt till

    Moderbolagets aktieägare 2 580 2 238 3 400 4 404

    Innehav utan bestämmande infl ytande -3 -10 -2 -5

Resultat per aktie, SEK, före utspädning * 1,48 2,21 2,66 4,26

* 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 exklusive nettoavsättningar till pensioner, minskat med likvida medel.

Koncernen

Balansräkning

MSEK 30 jun 2013 30 jun 2012 Förändr. % 31 dec 2012

Immateriella anläggningstillgångar 11 673 11 750 -1 11 423
Materiella anläggningstillgångar 25 057 25 834 -3 25 516
Finansiella anläggningstillgångar 7 613 6 436 +18 6 267
Varulager 25 031 27 869 -10 25 508
Kortfristiga fordringar 22 067 24 429 -10 21 512
Likvida medel 6 770 6 411 +6 13 829
Summa tillgångar 98 211 102 729 -4 104 055

Eget kapital 31 432 31 382 +0 32 536
Långfristiga räntebärande skulder 30 410 32 960 -8 38 301
Långfristiga icke räntebärande skulder 2 637 6 395 -59 6 419
Kortfristiga räntebärande skulder 5 555 6 730 -17 2 698
Kortfristiga icke räntebärande skulder 28 177 25 262 +12 24 101
Summa eget kapital och skulder 98 211 102 729 -4 104 055

Rörelsekapital* 25 671 29 425 -13 25 170

Lån 29 851 33 708 -11 34 794

Nettoskuld** 23 226 27 625 -16 21 132

Innehav utan bestämmande infl ytande 105 146 -28 107

Förändring av eget kapital

MSEK Eget kapital hänförligt 

till moderbolagets 

aktieägare

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande

Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital, 1 januari 2012 32 490 1 401 33 891
Förändring redovisningsprinciper -2 627 -2 627
Periodens totalresultat 5 567 -3 5 564

Nyemission/Förvärv av innehav utan bestämmande infly-
tande

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 32 429 107 32 536

Ingående eget kapital, 1 januari 2013 36 125 107 36 232
Förändring redovisningsprinciper -3 696 -3 696
Periodens totalresultat 3 400 -2 3 398
Personaloptionsprogram 73 73
Säkring av optionsprogrammet -185 -185
Utdelning till aktieägare -4 390 -4 390
Utgående eget kapital, 30 juni 2013 31 327 105 31 432

Ingående eget kapital, 1 januari 2012 32 490 1 401 33 891
Förändring redovisningsprinciper -2 627 -2 627
Periodens totalresultat 4 404 -5 4 399
Nyemission/Förvärv av innehav utan bestämmande infly-
tande

1 168 -1 250 -82

Personaloptionsprogram 39 39
Säkring av optionsprogrammet -161 -161
Utdelning till aktieägare -4 077 -4 077
Utgående eget kapital, 30 juni 2012 31 236 146 31 382
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Koncernen

Kassafl ödesanalys

MSEK Kv2 2013 Kv2 2012 Kv1-2 2013 Kv1-2 2012

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader +2 466 +3 667 +4 544 +7 038
Återläggning av av- och nedskrivningar +1 276 +976 +2 226 +2 009
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m -53 -81 -197 +64
Betald skatt -651 -994 -1 131 -1 675
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital +3 038 +3 568 +5 442 +7 436

Förändring i rörelsekapital

Förändring av lager +31 -245 +449 -1 913
Förändring av rörelsefordringar +166 -94 -407 -2 339
Förändring av rörelseskulder -511 -797 -475 +388
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -314 -1 136 -433 -3 864

Investeringar i hyresmaskiner -160 -169 -278 -262
Försäljning av hyresmaskiner +76 +30 +116 +82

Kassaflöde från den löpande verksamheten +2 640 +2 293 +4 847 +3 392

Investeringsverksamheten

Förvärv av verksamheter och aktier exkl. likvida medel -267 0 -267 0
Investeringar i anläggningar -909 -1 254 -1 667 -2 351
Försäljning av anläggningar +44 +61 +44 +711
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 132 -1 193 -1 890 -1 640

Kassaflöde efter investeringar +1 508 +1 100 +2 957 +1 752

Finansieringsverksamheten

Förändring av räntebärande skulder -4 075 +2 471 -5 615 +3 149
Utbetald utdelning -4 390 -4 077 -4 390 -4 077
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 465 -1 606 -10 005 -928

Periodens kassaflöde -6 957 -506 -7 048 +824
Likvida medel vid periodens början +13 708 +6 854 +13 829 +5 592
Kursdifferens i likvida medel +19 +63 -11 -5
Likvida medel vid periodens slut +6 770 +6 411 +6 770 +6 411

Finansiella instrument, MSEK Redovisat värde Verkligt värde

30 jun 2013 31 dec 2012 30 jun 2013 31 dec 2012

Tillgångar värderade till verkligt värde* 1 303 1 353 1 303 1 353

Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 22 245 28 395 22 245 28 395
Skulder värderade till verkligt värde* 782 926 782 926
Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde** 36 864 41 632 38 310 43 328

* Avser derivat

** Skillnaden mellan redovisat och verkligt värde avser låneskulder

Sandvik värderar fi nansiella intrument till verkligt värde eller anskaffningsvärde i balansräkningen beroende på klassifi cering. 
Finansiella instrument omfattar förutom poster i den fi nansiella nettoskulden, även kundfordringar och leverantörsskulder. 
Finansiella instrument  värderade till verkligt värde i balansräkningen mäts med värderingsteknik som endast använder uppgifter 
från observerbara marknader tillhörande värderingsnivå två enligt nivåindelningen för verkligt värde. En beskrivning av tilläm-
pade värderingstekniker fi nns beskrivna den senaste årsredovisningen.  Inga fi nansiella tillgångar och skulder kvittas i balansräk-
ningen. Derivat kontrakten omfattas av juridiskt bindande ramavtal om netting  och det redovisade värdet på derivattillgångar 
som  inte kvittats i balansräkningen uppgår till  1,288 miljoner kronor och det redovisade värdet för relaterade derivatskulder 
uppgår till -804 miljoner kronor. Inga kontantsäkerheter har mottagits  eller bokförts.  Vid händelse av betalningsinställelse  av 
derivatmotparter, skulle 587 miljoner kronor av tillgångar och skulder kvittas enligt rättsligt bindande ramavtal om netting. 
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Moderbolaget

Resultaträkning 

Balansräkning

MSEK 30 jun 2013 30 jun 2012 Förändr. % 31 dec 2012            

Immateriella anläggningstillgångar 4 10 -60 9
Materiella anläggningstillgångar 7 133 7 265 -2 7 308
Finansiella anläggningstillgångar 38 920 37 058 5 38 139
Varulager 3 739 4 000 -7 3 809

Kortfristiga fordringar 16 599 15 025 10 17 073
Likvida medel 13 118 - 25
Summa tillgångar 66 408 63 476 5 66 363
 
Eget kapital 15 050 15 250 -1 24 776
Obeskattade reserver 3 10 -70 3
Avsättningar 535 664 -19 558
Långfristiga räntebärande skulder 16 602 18 772 -12 22 046
Långfristiga icke räntebärande skulder 86 34 - 63
Kortfristiga räntebärande skulder 22 803 23 284 -2 12 858
Kortfristiga icke räntebärande skulder 11 329 5 462 107 6 059

Summa eget kapital och skulder 66 408 63 476 5 66 363

Ställda säkerheter - - - -

Eventualförpliktelser 14 073 12 500 13 15 265

Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida 
medel och räntebärande tillgångar

23 829 28 967 -18 20 388

Investeringar i anläggningar 536 545 -2 1 338

MSEK Kv2 2013 Kv2 2012 Förändr. % Kv1-2 2013 Kv1-2 2012 Förändr. %

Nettoomsättning 4 448 4 556 -2 8 416 9 238 -9
Kostnad för sålda varor -3 770 -3 516 7 -6 884 -7 093 -3
Bruttoresultat 678 1 040 -35 1 532 2 145 -29

Försäljningskostnader -126 -152 -17 -292 -297 -2
Administrationskostnader -813 -772 5 -1 518 -1 505 1
FoU-kostnader -361 -326 11 -690 -634 9
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 476 3 - 532 127 -
Rörelseresultat -146 -207 -29 -436 -164 -

Resultat från andelar i koncernföretag 942 439 115 1 635 1 121 46
Resultat från andelar i intresseföretag - 5 - - 5 -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 117 125 -6 315 456 -31
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 289 -630 105 -1 521 -1 107 37
Resultat efter finansiella poster -376 -268 40 -7 311 -102
 

Skatt -5 141 41 - -5 217 -82 -
Periodens resultat -5 517 -227 - -5 224 229 -
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Orderingång och fakturering per marknadsområde 
Andra kvartalet 2013 

Marknadsöversikt koncernen

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

2) Inklusive en orderboksjustering på 1,1 miljarder SEK för kärnkraftsrör.

Orderingång        Förändr. * Andel Fakturering Förändr. * Andel

Marknadsområde MSEK % %1) % MSEK % %

Koncernen

Europa 8 540 +0 +1 41 8 586 -1 37

Nordamerika 4 186 -1 -6 20 4 263 -5 19

Sydamerika 1 837 +9 -11 9 1 801 -8 8

Afrika/Mellanöstern 2 087 +3 +3 10 2 255 +4 10

Asien 2 686 -51 -12 13 4 230 -6 18

Australien 1 383 -44 -44 7 1 908 -27 8

Totalt 20 719 -16 -9 100 23 043 -6 100

Sandvik Mining

Europa 750 -10 -10 11 979 -4 12

Nordamerika 986 -16 -16 15 1 162 -4 14

Sydamerika 1 174 +12 -21 18 1 223 -8 15

Afrika/Mellanöstern 1 683 +1 +1 25 1 834 +4 23

Asien 1 068 -64 -35 16 1 448 -17 18

Australien 991 -49 -49 15 1 490 -28 18

Totalt 6 652 -30 -24 100 8 136 -11 100

Sandvik Machining Solutions

Europa 4 021 +1 +1 54 3 976 +1 54

Nordamerika 1 529 -6 -6 21 1 506 -5 21

Sydamerika 288 +9 +9 4 285 +7 4

Afrika/Mellanöstern 67 -18 -18 1 74 -9 1

Asien 1 362 -1 -1 19 1 375 +1 19

Australien 65 -21 -21 1 65 -20 1

Totalt 7 332 -1 -1 100 7 281 -1 100

Sandvik Materials Technology

Europa 1 929 -6 -1 68 1 976 -1 50

Nordamerika 1 038 +30 +4 37 962 -9 24

Sydamerika 134 +50 +50 5 71 -20 2

Afrika/Mellanöstern 58 -21 -21 2 50 -24 1

Asien2) -556 -183 -25 -20 698 +28 18

Australien 217 -21 -21 8 210 -26 5

Totalt2) 2 820 -25 -1 100 3 967 -2 100

Sandvik Construction

Europa 956 +13 +13 41 904 +0 39

Nordamerika 386 +10 +10 16 392 -2 17

Sydamerika 199 -17 -17 8 188 -20 8

Afrika/Mellanöstern 248 +29 +29 10 269 +32 12

Asien 507 -5 -5 21 447 -14 19

Australien 88 -50 -50 4 126 -26 5

Totalt 2 384 +2 +2 100 2 326 -4 100

Sandvik Venture

Europa 885 +7 +7 58 750 -6 56

Nordamerika 247 -11 -11 16 240 -2 18

Sydamerika 43 +13 +13 3 34 -13 3

Afrika/Mellanöstern 30 +16 +16 2 28 -51 2

Asien 305 +11 +11 20 262 -16 20

Australien 22 -4 -4 1 18 -31 1

Totalt 1 532 +4 +4 100 1 332 -10 100
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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
 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1-Kv4 Kv1 Kv2 Förändr. Kv2

MSEK 2012 2012 2012 2012 2013 2013 % % 1)

Sandvik Mining 10 315 8 499 7 683 38 289 7 683 6 652 -36 -30

Sandvik Machining Solutions 7 834 6 840 7 146 29 914 7 147 7 332 -6 -1

Sandvik Materials Technology 4 006 3 112 3 312 14 708 3 771 2 820 -30 -25

Sandvik Construction 2 488 2 110 1 793 9 013 2 454 2 384 -4 +2

Sandvik Venture 1 547 1 233 1 134 6 021 1 284 1 532 -1 +4

Koncerngemensamt 0 1 2 3 0 -1

Koncernen totalt 26 190 21 795 21 070 97 948 22 339 20 719 -21 -16

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

MSEK 2012 2012 2012 2012 2013 2013 % % 1)

Sandvik Mining 9 826 9 485 9 812 37 762 8 313 8 136 -17 -11

Sandvik Machining Solutions 7 759 6 845 7 152 29 713 6 977 7 281 -6 -1

Sandvik Materials Technology 4 195 3 450 3 620 15 366 3 484 3 967 -5 -2

Sandvik Construction 2 592 2 256 2 382 9 683 2 046 2 326 -10 -4

Sandvik Venture 1 556 1 378 1 352 5 963 1 271 1 332 -14 -10

Koncerngemensamt 11 10 10 42 7 1

Koncernen totalt 25 939 23 424 24 328 98 529 22 098 23 043 -11 -6

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

MSEK 2012 2012 2012 2012 2013 2013 %  

Sandvik Mining 1 800 1 506 1 203 6 004 1 211 1 153 -36

Sandvik Machining Solutions 1 855 1 343 1 265 6 374 1 141 1 525 -18

Sandvik Materials Technology 415 180 -351 592 337 409 -1

Sandvik Construction 222 230 83 748 103 141 -36

Sandvik Venture 313 253 235 1 120 116 -18 -

Koncerngemensamt -393 -187 -301 -1 348 -351 -249

Koncernen totalt 2) 4 212 3 325 2 134 13 490 2 557 2 961 -30

Rörelsemarginal per affärsområde
 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1-Kv4 Kv1 Kv2

MSEK 2012 2012 2012 2012 2013 2013  

Sandvik Mining 18,3 15,9 12,3 15,9 14,6 14,2

Sandvik Machining Solutions 23,9 19,6 17,7 21,5 16,4 20,9

Sandvik Materials Technology 9,9 5,2 -9,7 3,9 9,7 10,3

Sandvik Construction 8,6 10,2 3,5 7,7 5,0 6,1

Sandvik Venture 20,1 18,4 17,4 18,8 9,1 -1,4

Koncernen totalt 16,2 14,2 8,8 13,7 11,6 12,8

Nyckeltal Kv2 2013 Kv2 2012 Kv1-4 2012

Antal utestående aktier vid periodens slut (’000) 1) 1 254 386 1 254 386 1 254 386

Genomsnittligt antal aktier (’000) 1) 1 254 386 1 254 386 1 245 874

Skatt, % 24,8 24,4 29,6

Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 16,0 17,2 19,8

Avkastning på eget kapital, % 2) 19,2 21,5 25,3

Avkastning på totalt kapital, % 2) 11,1 11,8 13,7

Eget kapital per aktie, SEK 25,00 24,90 25,90

Nettoskuldsättningsgrad 0,7 0,8 0,6

Soliditet, % 32 31 31

Rörelsekapital, % 28 28 27

Vinst per aktie, SEK 1,48 2,21 6,51

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK +2 640 +2 293 +11 892

Antal anställda 47 801 49 034 48 742

1) Inga utspädningseffekter under perioden. 

2) Rullande 12 månader.
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Transak-
tioner med 
närstående

Risk-
bedömning

Sandvik är en global koncern med representation i 130 länder och är som sådan exponerad 
för ett antal affärsmässiga och fi nansiella 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 lång-
siktiga 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 2012.

Några transaktioner mellan Sandvik och närstående företag som väsentligen påverkat företa-
gets ställning och resultat har inte ägt rum.

Framtids-
inriktad 
information

Sandvik AB offentliggör denna information enligt lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med fi nansiella 

instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 

19 juli 2013 kl. 8.00. Bolagets revisorer har inte genomfört någon 

granskning av rapporten för andra kvartalet 2013. Rapporten för 

tredje kvartalet 2013 offentliggörs den 24 oktober 2013.

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Rela-

tions, 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 telefonkonferens kommer att hållas den 19 juli 2013 kl. 10:00. 

Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Kalender:

24 sep 2013 Kapitalmarknadsdag i Sandviken

24 okt 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013

3 feb 2014  Rapport för fjärde kvartalet 2013

25 apr 2014 Rapport för första kvartalet 2014

17 jul 2014  Rapport för andra kvartalet 2014

24 sep 2014 Kapitalmarknadsdag

27 okt 2014 Rapport för tredje kvartalet 2014

Sandvik AB, organisationsnummer: 556000-3468
Box 510
101 30 Stockholm
08 456 11 00

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

  Stockholm den 19 juli 2013
  Sandvik Aktiebolag (publ)

 Anders Nyrén Jürgen M Geissinger Johan Karlström
 Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 Jan Kjellgren  Tomas Kärnström Fredrik Lundberg
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Hanne de Mora Simon Thompson Lars Westerberg
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

  Olof Faxander
  VD, koncernchef och styrelseledamot

En del redovisade poster är framåtriktade och det faktiska utfallet kan komma att se väsentligt 
annorlunda ut. Förutom de faktorer som uttryckligen har kommenterats kan även andra fakto-
rer väsentligt påverka det faktiska utfallet, exempelvis de ekonomiska förutsättningarna, valu-
takurser och räntenivåer, politiska risker, konkurrerande produkter och prissättningen av dem, 
produktutveckling, kommersialisering och tekniska svårigheter, problem med leveranser samt 
stora kreditförluster hos kunderna.

Försäkran


