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Bokslutskommuniké 2012 

 

Fjärde kvartalet 2012 

 Försäljningen uppgick till 196 (266)  MEUR, en nedgång med 26 procent jämfört med det fjärde 
kvartalet 2011. Justerat för driftstoppet vid stålverket i Imatra, Finland, var nedgången 23 procent.  

 Rörelseresultatet uppgick till -13 (9) MEUR inklusive omstruktureringskostnader på 4 (0) MEUR.  

 Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 33 (24) MEUR, en förbättring med 38 procent 
jämfört med föregående år, tack vare minskade lager och övriga förbättringar i arbetande kapital. 

 

Helåret 2012 

 Försäljningen uppgick till 937 (1 121) MEUR, en nedgång med 16 procent jämfört med 2011. 
Justerat för driftstoppet vid stålverket i Imatra var nedgången 15 procent.  

 Rörelseresultatet uppgick till 20 (90) MEUR, motsvarande 2,1 (8,0) procent av försäljningen. I 
resultatet ingick omstruktureringskostnader på 4 (0) MEUR. Jämfört med föregående år belastades 
resultatet med totalt 17 MEUR av valutaförändringar och poster av engångskaraktär hänförliga till 
omstrukturering och tidigare ingångna terminssäkringar av elpriset.  

 Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 87 (56) MEUR, en förbättring med 55 procent 
jämfört med föregående år, tack vare minskade lager och övriga förbättringar i arbetande kapital. 

 Nettoskulden reducerades med 34 MEUR under året och bidrog till att förbättra nettoskuld- 
sättningsgraden till 130 procent jämfört med 137 procent vid utgången av föregående år. 

 
(I rapporten syftar siffror inom parentes på motsvarande period under föregående år.) 

 

Koncernens nyckeltal 

  
 

2012 
Kv 4 

2011 
Kv 4 

2012 
Helår 

2011 
Helår 

Försäljning MEUR  196 266 937 1 121 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MEUR  0 20 66 134 

% av försäljning %  -0,2 % 7,6 % 7,0 % 12,0 % 

Rörelseresultat (EBIT) MEUR  -13 9 20 90 

Rörelsemarginal (% av försäljning) %  -6,7 % 3,3 % 2,1 % 8,0 % 

Nettoresultat MEUR  -8 -2 -4 38 

Resultat per aktie EUR  -158 -42 -74 755 

Kassaflöde från löpande verksamhet MEUR  33 24 87 56 

Nettoskuldsättningsgrad %  130 % 137 % 130 % 137 % 

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) %  4 % 17 % 4 % 17 % 

Antal anställda vid periodens slut (FTE) Antal  3 040 3 239 3 040 3 239 

 

Koncernchefens kommentarer 

"Affärsklimatet försämrades gradvis under hela 2012 som en följd av den makroekonomiska oron. Takten i 
orderingång och fakturering var väsentligt lägre under andra halvåret jämfört med det första. Inbromsningen 
var särskilt märkbar i december. Vi påbörjade redan i början av 2012 anpassningen av kapacitet och övriga 
kostnader till en lägre nivå och har under året minskat bemanningen med 200 heltidsanställda. Lagernivåer 
och övrigt rörelsekapital har anpassats under året, vilket gjort att vi har kunnat stärka vårt kassaflöde 
väsentligt, samtidigt som rörelseresultatet påverkats negativt. Kassaflöde från löpande verksamhet har för 
helåret förbättrats med 55 procent till 87 MEUR.  
 
Våra investeringar för 2012 fullföljdes enligt plan, och uppgick till 49 MEUR. Ett flertal nya investeringar och 
processförbättringar tas i bruk under 2013. Utbyggnaden av sälj- och marknadsorganisationen fortsätter i 
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stadig takt, och har bland annat inneburit nya etableringar på flera östeuropeiska marknader. En ökad 
satsning på forskning och utveckling inom Ovako sammanföll med att Patrik Ölund, forskningschef för 
Ovako, blev belönad för ett mångårigt arbete med att utveckla ett extremt rent stål som fått sin stora 
applikation inom dieselinsprutning. Arbetet med nya applikationer för det så kallade IQ stålet och 
utvecklingen av nästa produktgeneration pågår. Trots lågt kapacitetsutnyttjande har produktiviteten vid 
samtliga tre stålverk förbättrats under året. Leveransprecisionen har förbättrats till över 90 procent och även 
kvalitetsarbetet har gett positiva resultat under året. 
 
Mot bakgrund av en svag och osäker marknad under hösten påbörjades ett nytt besparingsprogram. 
Programmet innebär besparingar på 25 MEUR jämfört med 2012 och implementeras fullt ut under 2013. 
Besparingsprogrammet som tidigare kommunicerats innehåller personalreduktioner på 150 heltidsanställda, 
där cirka 50 redan lämnat under det fjärde kvartalet. Övriga förväntas lämna under 2013. Därutöver är cirka 
1 800 anställda vid verksamheterna i Hofors och Imatra inkluderade i avtal om reducerad arbetstid och lön 
under första halvåret 2013. Avtalen innebär att koncernen behåller en flexibilitet som gör det möjligt att möta 
en bättre efterfrågan när konjunkturen vänder upp. Det fjärde kvartalet belastades med 4 MEUR i 
omstruktureringskostnader kopplade till besparingsprogrammet. Totalt belastades årets resultat jämfört med 
föregående år med 17 MEUR av valutaförändringar och poster av engångskaraktär rörande 
omstruktureringskostnader och tidigare ingångna terminssäkringar av elpriset. 
 
Ett omfattande arbete för förbättrad säkerhet pågår inom koncernen, och olycksfrekvensen minskade med 
18 procent jämfört med 2011. Trots det är antalet arbetsrelaterade skador fortfarande för högt, och stort 
fokus under 2013 kommer att ligga på att säkerställa att nästa steg tas i säkerhetsarbetet. 

 

Utsikter på kort sikt 

Efterfrågan under första kvartalet 2013 förväntas fortsätta på ungefär samma nivå som under andra halvåret 
2012, och därmed ligga lägre än första kvartalet föregående år." 

 
Tom Erixon 
VD och Koncernchef 
 
 

Marknadsutveckling 

Marknaden fortsatte att vara svag under fjärde kvartalet. Den minskade efterfrågan från kunderna som 
inleddes i slutet av 2011 har fortsatt under hela 2012 i och med att den makroekonomiska oron har fortsatt. 
Under det första halvåret minskade den europeiska industriproduktionen. Den tyska industrin fortsatte dock 
att växa även under andra kvartalet drivet av den exportinriktade personbils- och maskintillverkningsindustrin 
men det kunde inte fullt kompensera en negativ utveckling i flertalet andra marknader och branscher. Under 
det tredje kvartalet har trenden fortsatt och marknaden har försvagats ytterligare. Även den tyska 
fordonsproduktionen började vika under tredje kvartalet och bidrog till en svagare försäljning av 
komponentstål i Europa, en nedgång med 15 procent jämfört med tredje kvartalet 2011.  
 
Produktionstakten i den europeiska industrin fortsatte att vara låg under oktober och november och gick 
tillbaka med cirka 3 procent jämfört med föregående år och cirka 2 procent jämfört med föregående kvartal. 
Tyskland som tidigare under året hållit emot nedgången följer nu den europeiska trenden. Samtidigt ser 
nedgången i efterfrågan ut att mattas av och förväntningarna på framtiden bli mer neutrala. Det tyska 
inköpschefsindexet, IFO, redovisar stigande förväntningar sedan i slutet av kvartal 3 och den trenden har 
även hållit i sig under kvartal 4. 
 
Den makroekonomiska oron i Europa påverkade även Ovakos orderingång, som under fjärde kvartalet 
minskade med 17 procent jämfört med fjärde kvartalet 2011. Kundernas lägre produktionstakt i kombination 
med lagersänkningar och driftsstoppet vid stålverket i Imatra, Finland, bidrog till att leveransvolymerna föll 
med 24 procent jämfört med fjärde kvartalet 2011. Justerat för driftsstoppet i Imatra minskade 
leveransvolymerna med 20 procent.  
 
Ovako har under 2012 anpassat produktionsnivåer och kapacitet i linje med den svagare 
marknadsutvecklingen. Stålproduktionen under fjärde kvartalet uppgick till 191 tusen ton, en minskning med 
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23 procent jämfört med fjärde kvartalet 2011. För helåret uppgick stålproduktionen till 857 tusen ton, en 
minskning med 21 procent jämfört med 2011. Justerat för driftsstoppet vid stålverket i Imatra var nedgången 
mot föregående år 19 procent. 
 

Försäljning och resultat för fjärde kvartalet 2012 

Koncernens försäljning uppgick till 196 (266) MEUR, en minskning med 26 procent jämfört med fjärde 
kvartalet 2011. Den externa försäljningsvolymen under kvartalet sjönk till 151 (199) tusen ton, en nedgång 
med 24 procent. Det var i linje med nedgången i tredje kvartalet på 23 procent. Jämfört med tredje kvartalet 
var försäljningsvolymen i fjärde kvartalet upp 7 procent, huvudsakligen hänförligt till säsongsvariation. 
 
Under fjärde kvartalet påbörjades en omstrukturering som innebär en personalreduktion på 150 
heltidstjänster, som förväntas generera cirka 8 MEUR i årliga besparingar med full effekt från första kvartalet 
2014. Engångskostnader i samband med omstruktureringen belastar rörelseresultatet före avskrivningar 
(EBITDA) i fjärde kvartalet med 4 (0) MEUR. Justerat för omstruktureringskostnader var rörelseresultatet före 
avskrivningar 4 (20) MEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 1,8 (7,6) procent. Utvecklingen jämfört 
med föregående år förklaras främst av lägre försäljningsvolym, -26 MEUR. Den svaga volymutvecklingen 
kompenserades delvis av reducerade fasta kostnader på 5 MEUR. Kostnaden för tidigare ingångna 
säkringar av elpriset var obetydliga, men 5 MEUR lägre än föregående år. Kronans förstärkning har påverkat 
rörelseresultatet negativt med 2 MEUR.  
 
Totala avskrivningar under perioden uppgick till 13 (12) MEUR. Rörelseresultatet (EBIT) under fjärde 
kvartalet var -13 (9) MEUR. 
 
Finansnetto för perioden uppgick till -6 (-12) MEUR, varav valutaeffekter 1 (-3) MEUR. 
 
Resultatet före skatt för perioden uppgick till -19 (-3) MEUR och nettoresultatet blev -8 (-2) MEUR. Kvartalets 
skatt har påverkats positivt med 7 MEUR på grund av omräkning av uppskjuten skatt för svenska 
verksamheter när skattesatsen går ner till 22,0 procent 2013, från tidigare 26,3 procent.  
 

Försäljning och resultat för helåret 2012 

Koncernens försäljning uppgick till 937 (1 121) MEUR, en minskning med 16 procent jämfört med 
föregående år. Den externa försäljningsvolymen under året sjönk till 694 (851) tusen ton, en minskning med 
18 procent.  
 
Justerat för omstruktureringskostnader på 4 (0) MEUR sjönk rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till 
70 (134) MEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 7,5 (12,0) procent. Det lägre resultatet förklaras 
främst av en minskad försäljningsvolym, -53 MEUR. Aktiviteter för att sänka lagernivåerna medförde en 
nedgång i produktion, vilket gav en underabsorption av fasta kostnader på -9 MEUR. Vidare belastas 
rörelseresultatet med valutaeffekter på -6 MEUR samt kostnader för tidigare ingångna terminssäkringar av 
elpriset på -7 MEUR. Kostnadsbesparingar gav en minskning av de fasta kostnaderna på 15 MEUR.  
 
Totala avskrivningar under perioden uppgick till 46 (44) MEUR. Rörelseresultatet (EBIT) var 20 (90) MEUR, 
motsvarande en rörelsemarginal på 2,1 (8,0) procent. 
 
Finansnetto uppgick till -33 (-33) MEUR. Nedskrivning av finansiella fordringar och valutakursförluster har 
belastat innevarande års resultat med 4 (2) MEUR.  
 
Resultatet före skatt för perioden uppgick till -13 (57) MEUR och nettoresultatet blev -4 (38) MEUR. Årets 
skatt har påverkats positivt med 7 MEUR på grund av omräkning av uppskjuten skatt för svenska 
verksamheter när skattesatsen går ner till 22,0 procent 2013, från tidigare 26,3 procent.  
 

Kassaflöde och finansiering 

Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick under fjärde kvartalet 2012 till 33 (24) MEUR och före 
finansieringsverksamhet till 15 (13) MEUR. Kassaflöde från löpande verksamhet för helåret 2012 uppgick till 
87 (56) MEUR och före finansieringsverksamhet till 38 (22) MEUR.  
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Trots ett väsentligt lägre rörelseresultat under fjärde kvartalet var kassaflödet från löpande verksamhet 
väsentligt bättre än 2011. Detta förklaras främst av en gynnsam utveckling av rörelsekapitalet. 
 
Utnyttjandet av lån under seniora låneramar per den 31 december 2012 var 267 (31 december 2011: 296) 
MEUR. Den totala räntebärande nettoskulden uppgick till 212 (31 december 2011: 247) MEUR. Det egna 
kapitalet uppgick till 164 (31 december 2011: 180) MEUR. Nettoskuldsättningsgraden uppgick därmed till 
130 procent, att jämföra med 137 procent per 31 december 2011. Eget kapital har under året påverkats 
negativt med 8 (31) MEUR av poster som redovisas i övrigt totalresultat.  
 
Per 31 december 2012 uppgick koncernens likviditetsbuffert till 114 (31 december 2011: 108) MEUR, 
bestående av likvida medel på 43 (31 december 2011: 33) MEUR och outnyttjade kontrakterade kreditlöften 
på 71 (31 december 2011: 75) MEUR. 
 

Investeringar i anläggningstillgångar 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under det fjärde kvartalet 2012 uppgick till 17 (12) MEUR och 
bestod av fortsättningsinvesteringar på redan ingångsatta investeringsarbeten, däribland det nya 
ringvalsverket och ombyggnaden av rörverket i Hofors, samt löpande underhållsinvesteringar. 
Investeringarna för helåret uppgick till 49 (34) MEUR. 
 

Moderbolaget  

De konsoliderade siffrorna i rapporten presenteras på koncernnivå för Ovako Group AB (fd Triako Midco AB, 
Org.nr. 556813-5361). Moderbolaget Ovako Group AB innehar direkt och indirekt 100 procent av aktierna i 
samtliga dotterbolag inom koncernen, inklusive dotterbolaget Ovako AB. 
 
Nettoresultatet i Ovako Group AB uppgick till -0,1 (0,9) MEUR. 
 

De största riskerna och osäkerhetsfaktorerna 

För information om de väsentligaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna hänvisas till beskrivningen i 
årsredovisningen 2011. Företaget anser inte att det under rapportperioden skett några betydande 
förändringar av de risker och osäkerhetsfaktorer som presenterades i årsredovisningen. 
 
Den makroekonomiska osäkerhet som för närvarande råder, kan dock komma att påverka verksamhetens 
utveckling.  
 

Transaktioner med närstående 

Koncernen står under bestämmande inflytande från Triako Holdco AB, moderbolaget till Ovako Group AB. 
Triako Holdco AB står under bestämmande inflytande från Triton Fund III. Det förekommer inga väsentliga 
transaktioner med företag i vilka Triton Fund III har ett betydande eller bestämmande inflytande. 
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Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, med undantag för 
segmentrapportering, se nedan. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 (Redovisning för juridiska personer).  
 
Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de har antagits av EU och 
den svenska Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas i delårsrapporten är desamma 
som de som tillämpats i koncernens årsredovisning för 2011. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar 
tillämpningen av IAS och IFRS liksom de tolkningar av dessa standarder som publicerats av IASB:s 
Standards Interpretation Committee (SIC) och Internal Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 
 
Segmentrapportering i enlighet med IAS 34 upprättas inte eftersom det inte är obligatoriskt om bolagets 
aktier inte är föremål för publik handel. 
 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 
 
 
Stockholm den 13 Februari 2013 
 
 
Tom Erixon 
VD och Koncernchef  
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SAMMANDRAG AV KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

MEUR 
 

 
2012 
Kv 4 

2011 
Kv 4 

2012 
Helår 

2011 
Helår 

FÖRSÄLJNING   196,2 266,3 937,1 1 120,6 
       

Kostnad för sålda varor   -199,7 -242,7 -869,7 -977,4 

BRUTTORESULTAT   -3,5 23,6 67,4 143,2 
       

Försäljnings- och administrationskostnader   -15,7 -15,8 -57,8 -56,7 

Övriga rörelseintäkter   6,1 0,9 10,3 3,3 

RÖRELSERESULTAT   -13,1 8,7 19,9 89,8 
       

Finansiella intäkter   0,1 - 0,5 0,6 

Finansiella kostnader   -6,0 -11,6 -33,2 -33,4 

RESULTAT FÖRE SKATT   -19,0 -2,9 -12,8 57,0 
       

Skatt   11,1 0,8 9,1 -19,3 

PERIODENS NETTORESULTAT   -7,9 -2,1 -3,7 37,7 

       

Periodens nettoresultat hänförligt till       

Moderbolagets aktieägare   -7,9 -2,1 -3,7 37,7 

Minoritetsägare   - - - - 

 

SAMMANDRAG AV KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

MEUR 
 

 
2012 
Kv 4 

2011 
Kv 4 

2012 
Helår 

2011 
Helår 

Periodens nettoresultat   -7,9 -2,1 -3,7 37,7 
       

Övrigt totalresultat       

Valutakursdifferenser   -0,6 0,9 1,3 0,3 
       

Kassaflödessäkringar   1,3 -8,6 -2,0 -31,7 

Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar   -0,8 2,2 0,1 8,3 

Kassaflödessäkringar, netto   0,5 -6,3 -1,9 -23,4 
       

Aktuariella vinster och förluster   -9,5 -3,6 -9,5 -11,0 

Skatt hänförlig till aktuariella vinster och förluster   2,4 0,9 2,4 2,9 

Aktuariella vinster och förluster, netto   -7,1 -2,7 -7,1 -8,1 
       

Övrigt totalresultat, netto   -7,2 -8,1 -7,7 -31,2 
       

TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN   -15,1 -10,2 -11,4 6,5 

 

NYCKELTAL 

MEUR 
 

 
2012 
Kv 4 

2011 
Kv 4 

2012 
Helår 

2011 
Helår 

Försäljningsvolym – kton   151 199 694 851 

Försäljningsintäkt per ton - € / ton   1 300 1 338 1 350 1 316 
       

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)   - 0,4  20,3 66,0 134,2 

% av försäljning   -0,2 % 7,6 % 7,0 % 12,0 % 

Avskrivningar   -6,8 -6,6 -25,4 -25,4 

Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsövervärden (EBITA)  -7,2 13,8 40,6 108,8 

% av försäljning   -3,7 % 5,2 % 4,3 % 9,7 % 

Avskrivningar på förvärvsövervärden   -5,9 -5,1 -20,7 -19,0 

Rörelseresultat (EBIT)   -13,1 8,7 19,9 89,8 

Rörelsemarginal (% av försäljning)   -6,7 % 3,3 % 2,1 % 8,0 % 

   

 
   

Antal aktier   50 000 50 000 50 000 50 000 

Resultat per aktie (EUR)   -158 - 42 -74 755 
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SAMMANDRAG AV KONCERNENS BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 2012 2011 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2012 2011 

(MEUR) 31 Dec 31 Dec 
 

(MEUR) 31 Dec 31 Dec 
       

Materiella anläggningstillgångar 353,9 351,4 
 

Eget kapital 163,6 179,5 

Immateriella anläggningstillgångar 3,1 3,1 
 

   

Finansiella anläggningstillgångar 1,8 1,2 
 

Långfristiga räntebärande skulder 240,0 279,1 

Uppskjutna skattefordringar 15,1 16,8 
 

Uppskjutna skatteskulder 55,8 73,3 

Anläggningstillgångar 373,9 372,5 
 

Övriga avsättningar 90,6 84,0 

   
 

Övriga skulder 0,3 0,3 

Varulager 202,4 220,8 
 

Långfristiga skulder 386,7 436,7 

Kundfordringar och andra fordringar 110,2 130,1 
 

   

Aktuella skattefordringar 2,8 1,6 
 

Kortfristiga räntebärande skulder 14,9 0,1 

Derivatfordringar 0,9 1,7 
 

Derivatskulder 12,5 12,3 

Likvida medel 42,6 32,7 
 

Leverantörsskulder och andra skulder 142,2 112,4 

Omsättningstillgångar 358,9 386,9 
 

Aktuella skatteskulder 0,4 12,0 

   
 

Kortfristiga skulder moderbolag 12,5 6,4 

   
 

Kortfristiga skulder 182,5 143,2 
       

TILLGÅNGAR 732,8 759,4 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 732,8 759,4 

 

NYCKELTAL 

MEUR 
 

 
2012 

Helår 
2011 
Helår   

       

Eget kapital   163,6 179,5   

Nettoskuld   212,3 246,5   

Nettoskuldsättningsgrad (%)   130 % 137 %   

Avkastning på sysselsatt kapital (%)   4 % 17 %   

 
 

SAMMANDRAG AV KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS  

MEUR 
 

 
2012 
Kv 4 

2011 
Kv 4 

2012 
Helår 

2011 
Helår 

     

 
 

Rörelseresultat   -13,1 8,7 19,9 89,8 

Justering för av- och nedskrivningar   12,7 11,6 46,1 44,4 

Justering för övriga icke kassaflödespåverkande poster  2,7 2,0 3,3 -0,2 

Erhållna och betalda räntor   -4,9 -6,0 -21,0 -25,8 

Betald skatt   6,3 -9,8 -15,2 -16,7 

Förändring av rörelsekapital   29,1 17,8 53,8 -35,4 

Kassaflöde från löpande verksamhet   32,8 24,3 86,9 56,1 

     

 
 

Förvärv av anläggningstillgångar   -17,4 -11,5 -48,7 -33,8 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -17,4 -11,5 -48,7 -33,8 

     

 
 

Kassaflöde före finansieringsverksamhet   15,4 12,8 38,2 22,3 

     

 
 

Amortering   -26,0 -14,0 -28,9 -14,0 

Övrigt   0,0 0,1 0,0 0,1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -26,0 -13,9 -28,9 -13,9 

     

 
 

Periodens kassaflöde   -10,6 -1,1 9,3 8,4 

     

 
 

Likvida medel vid periodens början   52,7 33,7 32,7 24,2 

Omräkningsdifferenser i likvida medel   0,5 0,1 0,6 0,1 

Likvida medel vid periodens slut   42,6 32,7 42,6 32,7 
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SAMMANDRAG AV KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 

 Hänförligt till moderbolagets aktieägare  

2012 Aktie- Omräknings- Reserv för kassa- Balanserad Summa 

MEUR kapital reserv flödessäkringar vinst eget kapital 
      

Eget kapital 1 jan 2012 0,0 1,3 -6,0 184,2 179,5 
      

Totalresultat      

Periodens resultat - - - -3,7 -3,7 

Övrigt totalresultat - 1,3 -1,9 -7,1 -7,7 
      

Totalresultat - 1,3 -1,9 -10,8 -11,4 

      

Koncernbidrag - - - -4,5 -4,5 

      
      

Eget kapital 31 dec 2012 0,0 2,6 -7,9 168,9 163,6 

 
 

 Hänförligt till moderbolagets aktieägare  

2011 Aktie- Omräknings- Reserv för kassa- Balanserad Summa 

MEUR kapital reserv flödessäkringar vinst eget kapital 
      

Eget kapital 1 jan 2011 0,0 1,0 17,4 159,3 177,7 
      

Totalresultat      

Periodens resultat - - - 37,7 37,7 

Övrigt totalresultat - 0,3 -23,4 -8,1 -31,3 
      

Totalresultat - 0,3 -23,4 29,6 6,5 

      

Koncernbidrag - - - -4,7 -4,7 

      
      

Eget kapital 31 dec 2011 0,0 1,3 -6,0 184,2 179,5 
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SAMMANDRAG AV MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING  

MEUR 
 

 
2012 
Kv 4 

2011 
Kv 4 

2012 
Helår 

2011 
Helår 

BRUTTORESULTAT   0,0 0,0 0,0 0,0 
       

Försäljnings- och administrationskostnader   -0,1 0,0 -0,1 0,0 

RÖRELSERESULTAT   -0,1 0,0 -0,1 0,0 
       

Koncernbidrag   -0,4 0,7 -0,4 0,7 

Ränteintäkter från koncernföretag   0,1 0,1 0,5 0,5 

RESULTAT FÖRE SKATT   -0,4 0,8 -0,0 1,2 
       

Skatt   -0,0 -0,2 -0,1 -0,3 

PERIODENS NETTORESULTAT   -0,4 0,6 -0,1 0,9 

 
 

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

MEUR 
 

 
2012 
Kv 4 

2011 
Kv 4 

2012 
Helår 

2011 
Helår 

Periodens nettoresultat   -0,4 0,6 -0,1 0,9 
       

Övrigt totalresultat   - - - - 

Övrigt totalresultat, netto efter skatt   - - - - 
       

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN   -0,4 0,6 -0,1 0,9 

 
 

SAMMANDRAG AV MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

MEUR 
 2012 

31 Dec 
2011 

31 Dec    

Andelar i dotterföretag  139,8 139,8    

Fordringar på dotterföretag  22,7 22,2    

Uppskjutna skattefordringar  - 0,1    

Anläggningstillgångar  162,5 162,1    
       

Kortfristiga fordringar dotterföretag  12,8 7,1    

Fordringar  12,8 7,1    
       

TILLGÅNGAR  175,3 169,2    

       

Eget kapital  162,7 162,8    
       

Kortfristig skuld koncernbolag  12,6 6,4    

Skulder  12,6 6,4    
       

EGET KAPITAL OCH SKULDER  175,3 169,2    
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DEFINITIONER AV NYCKELTAL  

 

Försäljning  Försäljning exklusive moms, rabatter och returer 

Bruttoresultat  Försäljning minus kostnad för sålda varor 

EBITDA  Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar 

EBITA  Resultat före räntor, skatter, avskrivningar på förvärvsövervärden och 

nedskrivningar   

Rörelseresultat (EBIT)  Resultat före räntor och skatter  

Rörelsemarginal  Rörelseresultat i procent av försäljningen 

Nettoskuld  Räntebärande skulder (exklusive pensionsskuld) minus likvida medel 

Nettoskuldsättningsgrad  (Nettoskuld/Eget kapital) x 100 

Resultat per aktie före och efter   Periodens nettoresultat/vägt genomsnittligt antal aktier under perioden 
utspädning   
 
Avkastning på sysselsatt kapital  EBIT rullande 12 månader/Eget kapital plus finansiella skulder (medelvärdet 
(ROCE)  av ingående och utgående balans för perioden).  

 

 


