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DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 

Sammandrag 
Vägmarkeringsverksamheten är säsongsberoende, vilket innebär att Geveko 

regelmässigt redovisar ett underskott under årets första halvår. 
 
 

Kvarvarande verksamheter - Första halvåret 
� Nettoomsättningen minskade och uppgick till 333,7 (409,3) mkr.  

Svag volymutveckling är hänförlig till situationen på entreprenadmarknaden 
i Norge och Danmark samt lägre efterfrågan på material i Holland. 

� Rörelseresultatet uppgick till -34,0 (-31,4) mkr.  
� Koncernens resultat efter skatt uppgick till -48,1 (-46,0) mkr. 
� Resultatet per aktie uppgick till -2:85 (-2:73) kr.  

 
Kvarvarande verksamheter - Andra kvartalet 

� Nettoomsättningen uppgick till 290,4 (343,0) mkr. 
� Rörelseresultatet uppgick till 32,4 (45,3) mkr.  
� Koncernens resultat efter skatt uppgick till 7,8 (14,3) mkr. 

 
Koncernen totalt inklusive verksamheter under avveckling - Första halvåret 

� Nettoomsättningen uppgick till 335,6 (441,0) mkr.    
� Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till -42,2 (-46,3) mkr.  
� Koncernens resultat efter skatt uppgick till -57,8 (-61,6) mkr. 
� Resultatet per aktie uppgick till -3:42 (-3:65) kr.  

 
Koncernen totalt inklusive verksamheter under avveckling - Andra kvartalet 

� Nettoomsättningen uppgick till 292,1 (355,0) mkr. 
� Rörelseresultatet uppgick till 29,4 (43,3) mkr.  
� Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3,9 (11,6) mkr. 

 
Viktiga händelser under andra kvartalet 

� Gevekos verksamhet är säsongsmässig. Behovet av rörelsekapital ökar därmed under 
första halvåret. För att säkra finansiering upptogs lån i maj om 11,8 mkr från 
närstående förutom lån från kreditgivare. 

 
� På extra bolagsstämma den 28 maj godkändes styrelsens förslag att avyttra det 

helägda dotterbolaget Geveko Oy, Finland. Redovisningsmässigt uppstår en förlust 
om 4,7 mkr. 
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VD Göran Eklunds kommentar 
För koncernen totalt kan jag konstatera att åtgärder för att minska kostnader samt programmet 
för att koncentrera till kärnverksamheten fortsätter. Rörelseförlusten är 4 mkr lägre under första 
halvåret i år än i fjol trots en omsättningsminskning om 105 mkr. Rörelsekapital fortsätter att 
minska jämfört med föregående år bland annat beroende på minskad omsättning.  
 
Under andra kvartalet i år har verksamheten kommit igång ordentligt förutom i södra Norge, 
där mycket regnande har gjort att inneliggande order ännu ej kunnat utföras. Detta tillsammans 
med en generell volymminskning i Norge och Danmark gör att omsättningen i den nordiska 
entreprenadverksamheten är lägre än för samma period föregående år.  
 
Även Geveko Material redovisar minskad omsättning jämfört med föregående år på grund av 
dåligt väder tillsammans med en lägre efterfrågan av termoplast i Holland. 
 
Av de verksamheter som redovisas under avveckling återstår entreprenadverksamheten i 
Rumänien samt försäljningsbolaget i Ukraina. I båda fallen hade vi som mål att kunna avveckla 
under 2012. I Rumänien har försäljningsprocessen försvårats av ett oklart läge när det gäller 
upphandling av vägmarkeringsentreprenad. Vi fortsätter dock processen med ambitionen att 
vara klara under kvartal tre i år. När det gäller Ukraina har vi fortsatt kvar merparten av 
utestående kundfordringar mot det Ukrainska vägverket, vilka vi genom olika åtgärder söker få 
utbetalda. Dessa två verksamheter har under första halvåret 2013 belastat rörelseresultatet med 
drygt 8 mkr. 
 
Det säsongsmässiga nettoutflödet av likvida medel har vänts till ett nettoinflöde nu när 
verksamheten är i gång. Årets behov av säsongslikviditet är därför tillgodosett genom lån från 
våra kreditgivare samt ett kortsiktigt lån från närstående.  
 
Göteborg den 17 juli 2013 
 
Göran Eklund 
VD och Koncernchef 
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KONCERNEN 
Verksamhet 
Geveko har marknadsledande positioner i Europa vad avser tillverkning och försäljning av 
horisontella vägmarkeringsprodukter samt är marknadsledande i Norden inom entreprenad-
tjänster. Verksamheten är indelad i två affärsområden: Material och Entreprenad. Produk-
tionsanläggningar ingår i Affärsområde Material.  
 
Affärsidé 
Gevekos affärsidé är att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa genom att erbjuda 
vägmarkeringsprodukter och entreprenadtjänster och därmed bidra till en säker trafikmiljö.   
 
Strategi 
Gevekos strategiska inriktning är att fokusera på miljöanpassade vägmarkeringsprodukter 
och entreprenadtjänster där koncernen har konkurrensfördelar. Tillväxt ska uppnås genom 
att stärka närvaron på befintliga marknader, bredda produktportföljen, rikta insatser mot 
nya kundsegment och marknader samt att vidareutveckla entreprenadtjänster. Affärsorien-
terad organisation med fokus på samverkan mellan de olika enheterna i koncernen möjlig-
gör ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet.    
 
Säsongseffekter 
Vägmarkeringsverksamheten är starkt säsongsbetonad. Utläggning av vägmarkeringar 
ska utföras på torrt underlag, vilket gör verksamheten väderberoende. Det andra och 
tredje kvartalet motsvarar i genomsnitt cirka 70% av total nettoomsättning.  
 
AFFÄRSOMRÅDE MATERIAL 
Försäljning av vägmarkeringsmaterial utgörs av termoplastiskt material, vatten- och 
lösningsmedelsburen färg, 2-komponentprodukter och prefabricerade termoplastpro-
dukter samt glaspärlor som ingår i vägmarkeringsmaterial. Materialförsäljning sker till ett 
50-tal länder, alltså även till marknader där Geveko idag inte är etablerat samt till egen 
entreprenadverksamhet. 
 
Övrigt 
I detta segment redovisas tillverkning och försäljning av färg till andra användnings-
områden än vägmarkering samt utveckling och försäljning av Intelligenta trafiksäker-
hetsprodukter. 
 
Marknadsutveckling Affärsområde Material 
Trots orderingång under maj månad som uppvisar ett av de bästa försäljningsresultaten 
under en enskild månad minskade omsättningen under första halvåret jämfört med 2013. 
Minskningen är hänförlig till svag volymutveckling på marknaden i Holland 
 
Omsättningen för Affärsområde Material uppgick under första halvåret till 199,1 (247,9) mkr 
och rörelseresultatet till 12,8 (21,2) mkr.  
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AFFÄRSOMRÅDE ENTREPRENAD 
Geveko bedriver entreprenadverksamhet med helägda bolag i Danmark, Finland, Norge 
och Sverige samt i intressebolag i Ungern. Verksamheten i det ungerska intressebolaget 
består förutom av entreprenadtjänster även av försäljning av vägskyltar och elektroniska 
trafiksäkerhetsprodukter. Entreprenadverksamheten i Rumänien är under avveckling. 
Entreprenaduppdragen varierar i omfattning från ettårskontrakt till fleråriga funktions-
entreprenader. Kunder är främst vägverk, luftfartsverk och kommuner, men även län 
samt större företag inom vägunderhåll.  
 
Marknadsutveckling Affärsområde Entreprenad 
De upphandlingar som genomförts på de nordiska marknaderna indikerar en stabil 
volymutveckling i Sverige och Finland under 2013. I Norge har konkurrenssituationen 
resulterat i färre antal erhållna kontrakt jämfört med föregående år. Den danska entre-
prenadverksamheten har påverkats negativt av minskade statliga anslag samt hård pris-
konkurrens.  
 
För kvarvarande verksamheter i Affärsområde Entreprenad uppgick omsättningen 
under första halvåret till 145,9 (197,1) mkr och rörelseresultatet till -36,6 (-25,0) mkr.   
 
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Kvarvarande verksamhet 
Omsättningen för kvarvarande verksamheter minskade och uppgick under första 
halvåret 2013 till 333,7 (409,3) mkr. Orsak till lägre omsättning är situationen på den 
norska och danska entreprenadmarknaden samt svag efterfrågan på material i 
Holland. Rörelseresultatet uppgick till -34,0 (-31,4) mkr. 
 
Koncernen totalt inklusive verksamheter under avveckling 
Nettoomsättning under första halvåret 2013 minskade jämfört med samma period före-
gående år och uppgick till 335,6 (441,0) mkr. Rörelseresultatet förbättrades och uppgick 
till -42,2 (-46,3) mkr. Koncernens resultat efter skatt under första halvåret 2013 uppgick 
till -57,8 (-61,6) mkr. Koncernens operativa kassaflöde uppgick till -151,4 (-128,2) mkr. 
För tolvmånadersperioden 1 juli 2012 - 30 juni 2013 var nettoomsättningen 886,1 
(1 035,6) mkr och rörelseresultatet -32,4 (10,1) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till -3,6 
(1,0)%.  
 
Kvartal 2 
Det andra kvartalet 2013 uppgick omsättningen för kvarvarande verksamheter till 292,1 
(355,0) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 29,4 (43,3) mkr. 
 
FINANSIERING 
Nettoskuldsättningen uppgick den 30 juni 2013 till 474,0 (439,5) mkr. Ökningen beror 
på att puckeln i likviditetsbehovet kommit tidigare i år på grund av förskottsbetal-
ningar till leverantörer. Föregående år kunde finansieringsbehovet dessutom hållas 
nere genom försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar. Soliditeten 
uppgick den 30 juni 2013 till -2,3 (10,5) %.  
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Gevekos kortfristiga säsongsbetingade kreditbehov har säkrats genom lån från kredit-
givarna samt lån från närstående. För att säkerställa kortfristig såväl som långfristig  
finansiering och likviditet och fortsatt undantag från mätning under nyckeltalen och 
därmed förutsättningar för fortsatt drift, förs kontinuerligt diskussioner med bolagets 
kreditgivare.  
 
FINANSNETTO 
För kvarvarande verksamheter utgörs ränteintäkter och liknande resultatposter av 
ränteintäkter 0,2 (0,4) mkr och övriga finansiella intäkter 1,8 (0,8) mkr.  Räntekostnader 
och liknande resultatposter utgörs av räntekostnader 14,1 (12,7) mkr, kursdifferenser och 
övriga finansiella kostnader 1,3 (3,4) mkr. 
 
KAPITALBINDNING 
För kvarvarande verksamheter är kapitalbindningen i rörelsekapital 15% lägre jämfört 
med samma tidpunkt föregående. 
 
Viktiga händelser under första halvåret 
Gevekos verksamhet som är säsongsmässig har ett ökat behov av rörelsekapital under första 
halvåret. För att säkra säsongsfinansiering upptogs lån om 11,8 mkr från närstående förutom 
lån från kreditgivare. 
 
På extra bolagsstämma den 28 maj godkändes styrelsens förslag att avyttra det helägda 
dotterbolaget Geveko Oy, Finland. Redovisningsmässigt uppstår en förlust om 4,7 mkr. 
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.  
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Risker och osäkerhetsfaktorer för koncernens bolag omfattar likviditetsrisk, kredit-
risker och verksamhetsrisker såsom konkurrens, stigande råvarukostnader och 
politiska risker t ex ändrade planer för investeringar i infrastruktur samt väderleks-
förhållanden. Vidare möter Geveko finansiella risker som omfattar effekter av 
ändrade räntesatser och valutakurser. Risk föreligger också att verksamheter under 
avveckling, framförallt förknippade med verksamheten i Rumänien, inte kan 
avyttras till bokförda värden, vilket skulle kunna ge upphov till redovisningsmässiga 
förluster.  
 
Under första halvåret 2013 har koncernens finansiella risker inte förändrats jämfört 
med 2012. För en mer utförlig beskrivning av Gevekos risker och osäkerhetsfaktorer 
hänvisas till sidan 3 samt not 33 i Gevekos årsredovisning för 2012. 
 
Transaktioner med närstående 
Efter diskussioner med bolagets kreditgivare stod det klart att de inte var beredda att täcka 
Gevekos kortfristiga säsongsbetingade kreditbehov fullt ut. För att lösa situationen krävdes 
ett kortfristigt lån från närstående. Under första halvåret 2013 genomfördes transaktioner 
med närstående uppgående till 11,8 mkr. Lånen löper på 3 månader till en ränta för 
perioden på 10% utan säkerheter och kan återbetalas tidigare om och när likviditet före-
ligger. Följande lån har upptagits: 10 mkr, Hammarplast AB, vars VD David Bergendahl är 
styrelseledamot i Geveko, 1 mkr, Finn Johnsson, styrelseordförande Geveko, 0,5 mkr, 
Göran Eklund, VD Geveko samt 0,3 mkr, Stefan Tilk, Styrelseledamot Geveko.  
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Transaktioner med närstående under 2012 finns redovisade i not 34 i Gevekos 
årsredovisning för 2012. 
 
Personal 
Den 30 juni 2013 var 525 (635) personer anställda i koncernen. Härav var 73 (104) 
kvinnor. I utländska koncernbolag uppgick antalet anställda till 388 (497). I kvar-
varande verksamheter uppgick antalet anställda till 448 (514). Under helåret 2012 
var i medeltal 531 (799) personer anställda i koncernen. I kvarvarande verksam-
heter uppgick antalet anställda till 437 (480) personer.  
 
Översikt per kvartal  2013-2011 – kvarvarande verksamheter  
 _________________________________________________________________________________________ 
Mkr                                                       2013   2012              2011______________                                            
 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1  
Nettoomsättning 290,4 43,4 171,1 381,2 343,0 66,3 229,9 396,5 345,7 74,1   
Rörelseresultat 32,4 -66,3 -34,8 36,3 45,3 -76,7 -12.7 54,2 46,2 -69,6   
Resultat efter skatt 7,8 -55,9 -48,8 26,7 14,3 -60,3 -35,6 27,1 35,1 -53,6   
Resultat/aktie, kr 1) 0:46 -3:31 -2:89 1:58 0:85 -3:57 -2:10 1:61 2:08 -3:18  
Eget kapital/aktie, kr 1) -1:02 -1:33 2:33 6:62 5:33 7:03 11:25 17:59 16:76 15:19   
Eget Kapital -17,2 -22,4 39,4 111,7 89,9 118,7 189,9 296,9 282,8 256,4   
Balansomslutning 738,5 573,6 589,2 769,2 858,8 746,5 779,0 1 012,6 1 061,5 864,9   
Nettolåneskuld 474,0 396,8 306,7 358,6 439,5 380,1 333,0 413,6 494,0 394,2         
Soliditet, % -2,3 -3,9 6,7 14,5 10,5 15,9 24,4 29,3 26,6 29,6    
 
Rullande 12 månader 
Nettoomsättning            886,1 955,2 978,1 1 036,9  1 052,2 1 038,4 1 046,2 1 022,7 997,3 996,0   
Rörelseresultat   -32,4 -23,3 -33,8 -11,6 6,3 11,0 18,1 5,6 -0,7 1,1   
Rörelsemarginal, %  -3,7 -2,4 -3,5 -1,1 0,6 1,1 1,7 0,5 -0,1 0,1   
Resultat efter skatt -70,2 -67,4 -71,7 -58,6 -58,2 -33,7 -27,0 -57,6 -51,2 -48,4   
Avkastning  
eget kapital, % n/a n/a -182,0 -52,5 -64,7 -28,4 -14,2 -19,4 -18,1 -18,9 
1) Justerat för nyemission under andra kvartalet 2010. 
 
 
Flerårsöversikt – Helår 2012-2008  
________________________________________________________________________________________  
Mkr         2012 1) 2011 1) 2010 1) 2009 2008   
Nettoomsättning 978,1 1 046,2 1 037,4 1 435,0 1 427,5     
Rörelseresultat 2) -33,8 18,1 -0,3 -40,0 24,3     
Rörelsemarginal, % -3,5 1,7 0,0 -2,8 1,7     
EBITA -38,6 19,4 -0,6 -8,4 46,4     
Resultat efter skatt -71,7 -27,0 -48,0 -57,0 -53,6     
Balansomslutning 589,2 779,0 900,5 1 089,3 1 294,7     
Eget kapital 39,4 189,9 322,4 326,3 401,9     
  varav eget kapital 
  moderföretagets aktieägare 39,4 140,2 263,1 250,6 322,7 
Avkastning eget kapital, % -182,0 -14,2 -14,9 -15,7 -12,5     
Avkastning operativt kapital, % -20,7 -5,3 -7,8 -4,9 3,3     
Nettolåneskuld 306,7 333,0 299,9 411,8 429,1     
Soliditet, % 6,7 24,4 35,8 30,0 31,0     
Aktiedata     
Resultat/aktie,kr 3) -4:25 -1:60 -3:36 -5:55 -5:19     
Kassaflöde/aktie, kr 3) 0:15 2:70 2:34 -6:20 0:35     
Börskurs Geveko B-aktien, kr 4) 3:48 5:00 12:80 26:13 27:65    
Antal aktier 3) 16 878 132 16 878 132 16 878 132 10 717 613 10 717 613   
Antal anställda 437 480 485 884 832   
1) 2012, 2011 och 2010 redovisas för kvarvarande verksamhet.   
2) 2008 och 2009 inklusive kostnader för Värdepappersförvaltning.3) Justerat för nyemission under andra 
kvartalet 2010. 4) Antal aktier har justerats för nyemission under andra kvartalet 2010  och uppgick justerat 
under 2008 och 2009 till 10 717 613 st.  Fr o m 1 juni 2010 uppgår antalet aktier till 16 878 132 st. 
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Moderbolaget 
Verksamheten i moderbolaget AB Geveko består i huvudsak av koncernledning och 
administration av gemensamma funktioner. Tillgångarna består huvudsakligen av aktier i 
dotterbolag och likvida placeringar. 
 
Resultat 
Finansiella intäkter och kostnader uppgick netto till 3,6 (3,2) mkr. Moderbolagets resultat 
efter skatt uppgick under perioden januari-juni 2013 till -4,9 (-8,9) mkr. Under andra 
kvartalet var motsvarande siffror -4,5 (-2,5) mkr. 
 
Årsstämma 
Årsstämma 2013 hölls den 25 april i Göteborg. Årsstämman beslutade om en utdelning till 
aktieägarna om 0 kr per aktie. Styrelseledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Åsa 
Söderström Jerring, Finn Johnsson, Eva Kaijser, Christer Simrén och Stefan Tilk omvaldes 
som ledamöter. Finn Johnsson valdes till styrelsens ordförande.  
 
Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 
samt IAS 34 Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen 
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska 
personer. De redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget är 
oförändrade jämfört med de som tillämpades vid upprättande av den senaste årsredo-
visningen.  
 
Revisorsgranskning 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Nästa rapport 
Delårsrapport januari-september publiceras den 7 november 2013. 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt 
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt  
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och  

de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 

Göteborg den 17 juli 2013  
AB GEVEKO (publ) 

 
 

Finn Johnsson 
Styrelseordförande 

 
 
 

David Bergendahl    Klas Dunberger Åsa Söderström Jerring 
                      Styrelseledamot                      Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
 
  Eva Kaijser                      Christer Simrén     Stefan Tilk           
                      Styrelseledamot                      Styrelseledamot                     Styrelseledamot 

 
 
 

    Göran Eklund 
                                            Verkställande Direktör 
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Koncernresultaträkning 
____________________________________________________________________________ 
Mkr April-Juni        April-Juni        Jan-Juni      Jan-Juni          Jan-Dec 
 2013 2012         2013 2012 2012 
KVARVARANDE VERKSAMHETER  
Nettoomsättning 290,4 343,0 333,7 409,3 978,1 
Kostnad sålda varor -207,4 -240,2 -277,2 -333,1 -779,7  
Bruttoresultat 83,0 102,8 56,5 76,2 198,4 
 
Utvecklingskostnader -6,6 -6,6 -11,7 -11,3 -20,3 
Försäljningskostnader -21,3 -20,6 -40,7 -40,6 -79,1 
Administrationskostnader  -22,2 -27,2 -40,1 -52,5 -96,8 
Resultatandel från intressebolag - -1,7 - -2,8 -5,2 
Övriga intäkter och kostnader i rörelsen -0,6   -1,4 2,0     -0,4 -30,8 
Rörelseresultat  32,4 45,3 -34,0 -31,4 -33,8 
 
Utdelningsintäkter - - 0,4 0,6 - 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1,5 0,2 2,0 1,2 5,6 
Räntekostnader och liknande resultatposter -7,5 -10,3 -15,4 -16,1 -38,0 
Resultat före skatt 26,4 35,2 -46,9 -45,7 -66,2 
 
Skatt -18,6 -20,9 -1,2 -0,3 -5,5 
Resultat efter skatt 7,8 14,3 -48,1 -46,0 -71,7 
   
VERKSAMHETER UNDER AVVECKLING 
Nettoomsättning 1,8 12,0 1,8 31,7 47,2 
Rörelseresultat  -3,0 -1,9 -8,3 -14,9 -45,8 
Resultat före skatt -3,9 -2,8 -9,7 -15,7 -45,6 
 
Skatt        - 0,2 - 0,1 -0,5 
Resultat efter skatt -3,9 -2,6 -9,7 -15,6 -46,1  
 
KONCERNEN TOTALT 
Netttoomsättning 292,1 355,0 335,6 441,0 1 025,4  
Rörelseresultat 29,4 43,3 -42,2 -46,3 -79,6 
Resultat före skatt 22,5 32,3 -56,6 -61,5 -111,8 
 
Skatt -18,6 -20,7 -1,2 -0,2 -6,0 
Resultat efter skatt 3,9 11,6 -57,8 -61,6 -117,8 
 
Årets resultat hänförligt till: 
Moderföretagets aktieägare 4,2 10,7 -56,8 -60,4 -115,3 
Innehav utan bestämmande inflytande -0,3 0,9 -1,0 -1,2 -2,5  
 
Resultat per aktie, kr                      
Kvarvarande verksamheter 0:46 0:85 -2:85 -2:73 -4:25 
Verksamheter under avveckling -0:23 -0:15 -0:57 -0:92 -2:75  
Resultat per aktie, kr 0:23 0:69 -3:42 -3:65 -6:98 
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Rapport över totalresultat, Mkr 
  

 
April-Juni 

2013 
April-Juni 

2012 
Jan-Juni 

2013 
Jan-Juni 

2012 
Jan-Dec 

2012 
      
Periodens resultat 3,9 11,6 -57,8 -61,6 -117,8 
      
Övrigt totalresultat för perioden      
Värdeförändring kassaflödessäkring - - - - -1,3 
Valutakursdifferenser 1,5 1,4 1,2 0,7 4,1 
 
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 

 
1,5 

 
1,4 

 
1,2 

 
0,7 

 
2,8 

      
Summa totalresultat för perioden 5,4 10,2 -56,6 -60,9 -114,9 
      
Summa totalresultat hänförligt till:      
Moderföretagets aktieägare 5,7 10,9 -55,6 -59,7 -112,4 
Innehav utan bestämmande inflytande -0,3 -0,7 -1,0 -1,2 -2,5 
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Koncernbalansräkning,  Mkr 
_________________________________________________________________________ 
Sammandrag   30 Juni  30 Juni 31 December 
 2013 2012 2012 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar  80,6 85,3 82,4  
Materiella anläggningstillgångar     
  Mark och byggnader   44,8 45,5 48,3   
  Maskiner och inventarier   104,9 112,3 123,5 
  Pågående nyanläggningar     11,4   15,8 4,2   
Summa materiella anläggningstillgångar  161,1 173,6 176,0  
 
Finansiella anläggningstillgångar 
   Andelar i intressebolag   45,1 46,0 43,4  
   Andra aktier och värdepapper   8,6 9,1 8,9  
   Andra långfristiga fordringar   - 0,2 -  
   Uppskjutna skattefordringar      4,1   3,7 4,1  
Summa finansiella anläggningstillgångar  57,8 59,0 56,4  
Summa anläggningstillgångar   299,5 317,9 314,7  
      
Omsättningstillgångar 
Varulager   133,1 136,0 72,2  
Kundfordringar   211,9 279,5 99,0  
Övriga kortfristiga fordringar   26,2 38,4 27,1  
Likvida medel   17,9 7,6             20,1      
Tillgångar i verksamheter under avveckling    50,0   84,4 56,1 
Summa omsättningstillgångar   439,1 540,9 274,4  
Summa tillgångar   738,5 858,8 589,2  
 
Eget kapital och skulder 
Kapital och reserver som kan hänföras till 
moderföretagets aktieägare 
Aktiekapital   202,5 202,5 202,5   
Övrigt tillskjutet kapital   30,0 30,0 30,0  
Reserver   -11,6 -23,0 -9,5 
Balanserat resultat   -238,2 -125,5 183,6 
Innehav utan bestämmande inflytande          -    5,9 -  
Summa eget kapital   -17,2 89,9 39,4  
 
Långfristiga skulder 
Räntebärande långfristiga skulder  14,1 36,1 12,9  
Uppskjutna skatteskulder   9,8 10,7 8,8  
Pensionsförpliktelser   1,3 1,9 1,5  
Övriga avsättningar     3,3   5,6 3,4 
Summa långfristiga skulder   28,5 54,3 26,6   
 
Kortfristiga skulder 
Räntebärande kortfristiga skulder  476,5 409,2 328,4  
Övriga kortfristiga skulder     214,2 267,2 154,6 
Skulder i verksamheter under avveckling     36,6   38,2 40,1 
Summa kortfristiga skulder   727,2 714,6 523,1  
 
Summa eget kapital och skulder  738,5 858,8 589,2 
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Förändring av eget kapital, Mkr 
 
 
 

Januari-Juni 
2013 

Januari-Juni 
2012 

Januari-December 
2012 

 
Ingående balans  39,4 189,9 189,9 
Förändrad koncernstruktur - -37,0 - 
Övrigt - -2,1 - 
 
Periodens totalresultat -56,6 -60,9 -150,5 
Ugående balans -17,2 89,9 39,4 
 
 
 
 
  
Kassaflödesanalys, koncernen, Mkr 
__________________________________________________________________________________ 
Sammandrag Jan-juni  Jan-juni Jan-dec     
 2013 2012 2012 
Kassaflöde i den löpande verksamheten före    
förändringar av rörelsekapital -20,5 -23,9 -14,0  
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -113,3 -114,2 45,8 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -133,8 -138,1 31,8 
 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar, netto -0,7 -4,0 -5,8 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar, netto -8,9 -10,8 -18,2 
Förändring av övriga anläggningstillgångar -4,1 -            16,7  
Kassaflöde från verksamheter under avveckling   -3,8 24,6 -10,6 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -17,6 9,9 17,9 
 
Förändring av räntebärande skulder 148,1 94,8 -27,2  
    
Periodens kassaflöde -3,3 -33,5 -13,3 
 
Likvida medel vid periodens början   22,1 36,7 36,7 
Kursdifferens i likvida medel      -0,1 5,2 -1,3  
 
Likvida medel vid periodens slut   18,7 8,4 22,1 
Varav kvarvarande verksamheter    17,9 7,6 20,1 
Varav verksamheter under avveckling   0,8 0,8 2,0 
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Resultaträkning, Moderbolaget, Mkr 
  

Sammandrag 
Jan-Juni 

2013 
Jan-Juni 

2012 
Jan-

December 
2012 

Förvaltningskostnader -8,4 -12,1 -17,0 
Övriga rörelsekostnader -0,1 -0,1 -10,3 
Rörelseresultat -8,5 -12,2 -27,3 
    
Nedskrivning fordringar dotterbolag - - -44,2 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 15,5 11,2 22,3 
Räntekostnader och liknande resultatposter -11,9 -7,9 -12,5 
Resultat före skatt -4,9 -8,9 -61,7 
Skatt - - - 
    
Periodens resultat -4,9 -8,9 -61,7 
 
 
 
 
Balansräkning, Moderbolaget, Mkr  
  

Sammandrag 
Jan-Juni 

2013 
Jan-Juni 

2012 
Jan-

December 
2012 

Anläggningstillgångar 107,4 95,3 108,6 
Omsättningstillgångar 379,3 446,6 363,7 
Summa tillgångar 486,7 541,9 472,3 
    
Eget Kapital 260,2 302,8 265,0 
Långfristiga skulder 48,7 48,5 47,1 
Kortfristiga skulder 177,8 190,6 160,2 
    
Summa eget kapital och skulder 486,7 541,9 472,3 
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Segmentsredovisning 

 
April-juni 2013        

Mkr Material 
Entreprenad 

Norden  
 

Övrigt 1) 

Verksamheter 
under 

avveckling 
Koncernposter/ 

Ofördelat Eliminering Koncernen 
        
Omsättning 164,2 141,4 11,5 2,1 - -27,2 292,1 
Rörelsens kostnader -123,7 -131,5 -16,0 -5,5 -0,8 27,2 -248,8 
Resultatandel från 
intressebolag - - - - - - - 
Rörelseresultat före 
avskrivningar 40,5 9,9 -2,9 -3,4 -0,8 - 43,3 
Rörelseresultat 35,8 2,7 -3,6 -4,3 -1,1 - 29,4 
 

 
April-Juni 2012        

Mkr Material 
Entreprenad 

Norden  Övrigt 1)  
Verksamheter 

under avveckling Ofördelat Eliminering Koncernen 
        
Omsättning 200,3 189,0 19,3 12,0 -11,4 -54,2 355,0 
Rörelsens kostnader -153,9 -165,1 -18,4 -13,6 -1,5 54,2 -298,2 
Resultatandel från 
intressebolag -2,2 - - - 0,5 - -1,7 
Rörelseresultat före 
avskrivningar 44,3 24,0 0,9 -1,6 -12,4 - 55,1 
Rörelseresultat 40,0 18,4 - -1,9 -13,1 - 43,4 
 
 

 
Januari-juni 2013        

Mkr Material 
Entreprenad 

Norden  
 

Övrigt 1) 

Verksamheter 
under 

avveckling 
Koncernposter/ 

Ofördelat Eliminering Koncernen 
        
Omsättning 199,1 145,9 19,0 2,1 - -30,6 335,6 
Rörelsens kostnader -176,8 -169,2 -24,3 -9,9 -1,6 30,6 -351,6 
Resultatandel från 
intressebolag - - - - - - - 
Rörelseresultat före 
avskrivningar 22,4 -23,3 -5,3 -7,7 -1,6 - -15,5 
Rörelseresultat 12,8 -36,6 -6,9 -9,6 -1,9 - -42,2 

 
 
 
Januari-juni 2012        

Mkr Material 
Entreprenad 

Norden  Övrigt 1) 
Verksamheter 

under avveckling Ofördelat Eliminering Koncernen 
        
Omsättning 247,9 197,1 25,9 31,7 - -61,6 441,0 
Rörelsens kostnader -214,9 -210,5 -27,9 -43,9 -21,8 61,6 -457,3 
Resultatandel från 
intressebolag -3,3 - - - 0,5 - -2,8 
Rörelseresultat före 
avskrivningar 29,7 -13,4 -2,0 -12,1 -21,3 - -19,1 
Rörelseresultat 21,2 -25,0 -3,9 -14,9 -23,7 - -46,3 
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Helår 2012        

Mkr Material 
Entreprenad 

Norden  
 

Övrigt 1) 
Verksamheter 

under avveckling 
Koncernposter/ 

Ofördelat 2) Eliminering Koncernen 
        
Omsättning 487,3 528,5 40,9 47,3 17,9 -96,4 1 025,4 
Rörelsens kostnader -442,8 -508,8 -42,8 -86,6 -62,2 96,4 -1 046,9 
Resultatandel från 
intressebolag -5,2 - - - - - -5,2 
Rörelseresultat före 
avskrivningar 39,3 19,7 -1,9 -39,4 -44,3 - -26,7 
Rörelseresultat 19,8 7,1 -2,9 -45,8 -57,8 - -79,6 
        
Anläggningstillgångar 92,6 135,5 5,4 - 81,2 - 271,3 
Omsättningstillgångar 112,8 39,0 8,5 56,1 58,1 - 274,4 
        
Skulder 12,5 23,5 1,1 40,1 472,6 - 549,8 

 
 
1) I segmentet Övrigt redovisas tillverkning och försäljning av färg till andra användningsområden än      
     Vägmarkering samt utveckling och försäljning av Intelligenta trafiksäkerhetsprodukter. 
 
 
2) Geveko har sålt 20% av aktierna i det delägda ungerska entreprenadbolaget. Innehavet i Magyar   
     Plastiroute uppgår från 30 juni 2012 till 44%.  Det ungerska bolaget redovisas därmed under  
     Ofördelat. 
 
 
 
Informationstillfällen 2013-2014 
Delårsrapport januari-september             7 november 2013 
Bokslutskommuniké 2013   24 februari 2014 
Årsredovisning 2013  april 2014 
Delårsrapport januari-mars 2014 28 april 2014 
 
Kontaktinformation   
Göran Eklund, Koncernchef  
Tel.: 031-3374153, 0727-325054 
goran.eklund@geveko.se 
 
 
 
 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen 
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.  
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2013 kl. 12.00  
 
 
 
 
AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844   
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se  www.geveko.se  


