
Finansiell översikt MSEK Kv1 2013 Kv1 2012 Förändr. % Kv1-4 2012

Orderingång 1) 22 339 28 894 -18 97 948
Fakturering 1) 22 098 24 838 -5 98 529
Bruttovinst 7 570 9 267 -18 34 703
  % av fakturering 34.3 37.3 35.2
Rörelseresultat 2 557 3 819 -33 13 490
  % av fakturering 11.6 15.4 13.7
Justerat rörelseresultat 2) 2 697 3 819 -29 14 747
  % av fakturering 2) 12.2 15.4 15.0
Resultat efter fi nansiella poster 2 078 3 371 -38 11 516
  % av fakturering 9.4 13.6 11.7
Periodens resultat 1 477 2 505 -41 8 107
  % av fakturering 6.7 10.1 8.2
  varav aktieägarnas andel 1 476 2 500 -41 8 105
Resultat per aktie, SEK 3) 1.18 2.05 6.51

Avkastning på sysselsatt kapital, % 4) 17.6 16.6 19.8
Kassafl öde från den löpande verksamheten +2 207 +1 099 +101 +11 892
Antal anställda 48 018 48 939 -2 48 742

– Efterfrågan under första 
kvartalet visade tecken på åter-
hämtning för delar av Sandviks 
kundsegment jämfört med de 
svagare nivåerna under andra 
halvåret 2012. Orderingången 
ökade sekventiellt till 22,3 mil-
jarder kronor, vilket var högre 

än faktureringen som uppgick till 22,1 miljarder kronor. 
Marknadsförhållandena var stabila eller något förbät-
trade för Sandviks affärsområden, med undantag av 
Sandvik Mining som fortsätter att påverkas negativt av 
den svagare efterfrågan och osäkerheten inom gruvindus-
trin. Vi fortsätter därför att noga anpassa produktions-
takter, arbetsstyrka och investeringsnivåer, säger Sandviks 
VD och koncernchef Olof Faxander.

– Lagren minskade med 400 miljoner kronor, vilket gör 

detta till det tredje kvartalet i rad då produktionsnivån 
understeg försäljningsnivån. Den lägre produktionsnivån 
i kombination med betydande negativa valutaeffekter och 
engångskostnader påverkade resultatet negativt under 
första kvartalet, något som var särskilt tydligt för Sandvik 
Machining Solutions. Justerat rörelseresultat uppgick till 
2,7 miljarder kronor, eller 12,2 % av faktureringen.

– I linje med vår strategi fortsätter vi att kontinuerligt 
rationalisera och effektivisera vår försörjningskedja och 
antal produktionsenheter samt våra stödfunktioner. 
Detta arbete kommer att fortsätta inom koncernen 
under de kommande åren. Förenklade och mer effektiva 
arbetssätt kommer att förbättra vårt företag på lång sikt. 
I enlighet med detta tankesätt har vi beslutat att kon-
solidera produktionsenheterna inom Diamond Innova-
tions för att bygga en starkare och mer kundfokuserad 
verksamhet.

Anpassning 
till en varierad 
efterfrågan

Pressmeddelande 23 april 2013

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

VDs 
kommentar:

1) Förändring jämfört med föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.
2) Rörelseresultatet justerat för engångskostnader: cirka 140 miljoner kronor för första kvartalet 2013 och cirka 1 200 miljoner kronor för helåret 2012.
3) Beräknad på aktieägarnas andel av periodens resultat. Inga utspädningseffekter under perioden.
4) Rullande 12 månader.

Kv1 Sandvik
Delårsrapport första kvartalet 2013

Olof Faxander
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Sandvik Marknadsutveckling och resultat
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Den globala efterfrågan på Sandviks produkter var vari-
erad under första kvartalet. Vissa segment visade tecken 
på återhämtning, i synnerhet olje- och gassektorn samt 
anläggningsindustrin. De affärsmässiga förutsättningarna 
för flyg- och processindustrin var fortsatt goda. Efterfrågan 
inom gruvindustrin försvagades ytterligare. Orderingången 
uppgick till 22,3 miljarder kronor, en ökning med 9 % jäm-
fört med föregående kvartal i fast valuta. Faktureringen för 
kvartalet uppgick till 22,1 miljarder kronor, en minskning 
med 7 % jämfört med föregående kvartal i fast valuta för 
jämförbara enheter.
 Resultatet påverkades negativt av förändrade valuta-
kurser och fortsatt låga produktionsvolymer. Rörelsere-
sultatet uppgick till 2 557 miljoner kronor eller 11,6 % av 
faktureringen. Avkastningen på sysselsatt kapital för den 
senaste tolvmånadersperioden var 17,6 % (16,6).

Affärsklimatet inom de sektorer där Sandvik verkar varierade 

mellan olika kundsegment och regioner. Nordamerika fort-
satte att utvecklas bra och påverkades av en allmänt stark 
efterfrågan. Verksamheten på södra halvklotet, ett område 
som blir allt viktigare för Sandviks utveckling och framgång, 
påverkades negativt av den fortsatt svaga utvecklingen inom 
gruvindustrin. Medan efterfrågan från verkstads-, anläggn-
ings- och fordonsindustrin i Asien förbättrades något, kunde 
detta inte kompensera den lägre efterfrågan från kunder inom 
främst kol- och järnmalmsgruvor. Affärsförutsättningarna 
förbättrades något för Sandvik Machining Solutions, med 
fortsatt hög aktivitet inom flygindustrin. Sandvik Materials 
Technology och Sandvik Construction, som under många 
kvartal har arbetat under utmanande marknadsförhållanden, 
noterade en förbättring i efterfrågan, i huvudsak i Asien och 
Nordamerika. Orderingången översteg faktureringen under 
första kvartalet för alla affärsområden, utom för Sandvik 
Mining. Ändrade valutakurser påverkade orderingången och 
faktureringen negativt med -6  %.

Förändrade valutakurser hade en betydande påverkan 
på resultatet, -350 miljoner kronor, varav huvuddelen som 
resultat av att den svenska kronan stärktes gentemot euron, 
den amerikanska dollarn och rand, den sydafrikanska valu-
tan. Engångsposterna och den ofördelaktiga utvecklingen av 
metallpriser hade en negativ påverkan på -140 miljoner kro-
nor respektive -36 miljoner kronor på rörelseresultatet, vilket 
uppgick till 2 557 miljoner kronor eller 11,6 % av fakture-
ringen. De tidigare kommunicerade förbättringsåtgärderna 
genomförs enligt plan, men de finansiella effekterna kommer 
att bli märkbara senare under året. I april togs beslut att kon-
solidera Diamond Innovations två produktionsanläggningar 
till en anläggning. Konsolideringen kommer att medföra 
engångskostnader för Sandvik Venture om cirka 200 miljoner 
kronor, vilket kommer att belasta resultatet för andra kvar-
talet. Finansnettot uppgick till -479 miljoner kronor (-448) 
och resultat per aktie uppgick till 1,18 kronor (2,05) för 
kvartalet. Lokala skattereserveringar resulterade i en tillfälligt 
högre skattesats på 28,9 % för första kvartalet (25,7).
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Produktionstakten hölls fortsatt på en låg nivå för att 
minska lagernivåerna ytterligare. Kundfordringarna ökade 
till följd av högre försäljning mot slutet av kvartalet, 
vilket i kombination med en minskning av övriga skulder 
påverkade rörelsekapitalet negativt. Det stabila kassaflödet 
i kombination med en tillfällig minskning av investerings-
nivån, minskade nettoskulden ytterligare till 19,9 miljarder 
kronor (21,1 föregående kvartal).
 Sandvik valde att återköpa två utestående obligationer 
och de gynnsamma förutsättningarna på kreditmarknaden 
fortsatte under första kvartalet.

Produktionsnivån låg för tredje kvartalet i rad under fak-
tureringsnivån, vilket minskade lagret. Den positiva påver-
kan som detta hade på rörelsekapitalet motverkades dock 
av högre kundfordringar när försäljningen ökade under 
kvartalet. Samtidigt minskade förskottsbetalningarna som 
följd av det svaga affärsklimatet för produktområdet Min-
ing Systems. Rörelsekapitalet i procent av faktureringen 
ökade därför till 28 %, jämfört med 27 % för samma peri-
od föregående år och föregående kvartal. Kassaflödet från 
den löpande verksamheten uppgick till +2 207 miljoner 
kronor (+1 099).

Balansomslutningen minskade något jämfört med 
föregående kvartal, vilket till största delen var ett resultat 
av förändrade valutakurser. Ett större lån som förfaller till 
betalning i februari 2014 fördes över från långfristiga till 
kortfristiga räntebärande skulder, som därmed ökade med 
4,5 miljarder kronor.

Investeringarna uppgick till 898 miljoner kronor under 
första kvartalet, jämfört med 1 429 miljoner kronor 
under föregående kvartal. Denna lägre nivå är en följd av 
investeringarnas infallande i tid.

Samtliga affärsområden minskade sin bemanning under 
kvartalet och koncernen har totalt cirka 700 personer 
färre anställda jämfört med fjärde kvartalet 2012. Des-

sutom har Sandvik dragit ner på bemanningspersonal från 
tredje part jämfört med föregående år. 

Det stabila kassaflödet minskade nettoskulden ytter-
ligare till 19,9 miljarder kronor (24,4), den lägsta nivån 
sedan 2007. Nettoskuldsättningsgraden minskade därmed 
till 0,5 jämfört med 0,6 föregående kvartal och 0,7 för 
samma period föregående år. Sandvik har outnyttjade 
och garanterade kreditfaciliteter omfattande 650 miljoner 
euro och 5 miljarder kronor. Under kvartalet drog Sand-
vik fördel av företagets starka kassaposition genom att 
återköpa två utestående obligationer omfattande totalt 
cirka 1,4 miljarder kronor. De räntebärande skulderna 
i slutet av första kvartalet utgjordes av 78 % med lång 
löptid och 22 % med kort. Kreditmarknaden var fortsatt 
gynnsam för ett företag av Sandviks storlek, kreditbetyg 
och rykte. Sandvik utnyttjar marknaden till att uppta lån 
med mycket lång löptid till historiskt låga räntenivåer.

Sandvik Kassafl öde och balansräkning
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Ny defi nition från 1 januari 2013, se sida 12
Historiska värden har justerats.
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Sandvik Mining
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Minskad orderingång

Fortsatta 
förbättringsåtgärder 

Fortsatt lagerreduktion
Förändring jämfört med samma kvartal föregå-
ende år. Tabellen är multiplikativ, det vill säga de 
ingående effekterna ska multipliceras för att nå 
total effekten.

Pris/volym %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv1

-30

0

-7

-35

Order-
 ingång

+3

0

-7

-4

Faktu-
rering

Tillväxt

Den låga aktiviteten inom gruvindustrin som 
präglade andra halvåret 2012 fortsatte under 
första kvartalet. Efterfrågan för bergborrverktyg, 
reservdelar och service förblev stabil, medan 
antalet order för ny utrustning och gruvsystem 
minskade till följd av lägre metallpriser. Order-
ingången ökade med 3 % till 7,7 miljarder kro-
nor (7,7) i fast valuta jämfört med föregående 
kvartal men minskade exklusive större order. I 
takt med att orderboken minskade, sjönk fak-
tureringen med 13 % i fast valuta jämfört med 
föregående kvartal och uppgick till 8,3 mil-
jarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 
1 211 miljoner kronor (1 494), vilket gav en 
rörelsemarginal på 14,6 % (17,3) i relation till faktureringen.

Programmet för att långsiktigt förbättra lönsamheten för 
affärsområdet Sandvik Mining och anpassa kostnaderna till 
en svagare marknad fortsatte som planerat.

Trots att de långsiktiga utsikterna för gruvindustrin förblir 
goda karakteriserades första kvartalet av lägre metallpriser 
samt av att flera kunder minskade sina investeringar. 
Aktiviteten i Afrika gick ner något från en hög nivå på 
grund av lägre priser på guld och koppar. Efterfrågan från 
kol- och järnmalmsgruvor i Australien förblev synnerligen 
svag. Efterfrågan på bergborrverktyg, reservdelar och 
service förblev oförändrad jämfört med föregående kvar-
tal, medan efterfrågan på ny utrustning minskade något. 
Andelen anbudsfrågningar förblev låg för gruvsystem, men 
en stark orderbok stöttade faktureringen. Under kvartalet 

säkrade Sandvik Mining stora order för material-
hantering till ett värde av mer än 950 miljoner 

kronor från kunder i Australien och Sydame-
rika. Den förväntade och tidigare utannon-

serade avbokningen av en stor order på 
gruvsystem uteblev. Antalet avbokade 

order under kvartalet var begränsat 
och kundförlusterna var försumbara. 
Förutsättningarna inom prospekte-
ringsverksamheten var oförändrade och 
aktiviteten låg på samma låga nivå som 
föregående kvartal. 

Leveranserna av utrustning minskade i 
takt med att kvartalet fortskred och som en 

följd minskade faktureringen med 13 % i fast valuta jämfört 
med föregående kvartal. Orderingången utgjorde 92 % av 
faktureringen.

Rörelseresultat uppgick till 1 211 miljoner kronor eller 
14,6 % av faktueringen, trots minskade försäljningsvo-
lymer, låg produktionstakt och negativa valutaeffekter 
(-140 miljoner kronor jämfört med föregående år och 
-50 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal). 

Av faktureringen utgjorde bergborrverktyg och förbruk-
ningsvaror 11 % (11), service och reservdelar 34 % (35), 
maskiner och gruvsystem 35 % (36) respektive 20 % (18). 
Den lägre produktionstakten resulterade i att lagernivåerna 
minskade ytterligare. Rörelsekapitalet minskade i värde, 
men ökade mätt som procent av faktureringen. Avkast-
ningen på sysselsatt kapital för den senaste tolvmånaderspe-
rioden var 36,4 % (39,4).

* Fast valuta för jämförbara enheter

** Rörelseresultatet justerat för engångskostnader under fjärde kvartalet 2012.

Finansiell översikt MSEK Kv1 2013 Kv1 2012 Förändr. % Kv4 2012 Förändr. %

Orderingång 7 683 11 793 -30  * 7 683 +3 *
Fakturering 8 313 8 639 +3 * 9 812 -13 *
Rörelseresultat 1 211 1 494 -19 1 203 +1
  % av fakturering 14.6 17.3 12.3
Justerat rörelseresultat** 1211 1 494 -19 1 373 -12
  % av fakturering** 14.6 17.3 14.0
Avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 månader 36.4 39.4 38.5
Antal anställda 13 797 13 683 +1 14 054 -2
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Sandvik Machining Solutions
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Något högre marknads-
aktiviteter

Fortsatt minskning 
av varulager

Dormer överförd från 
Sandvik Venture från 1 
januari

Marknadsläget för Sandvik Machining Solutions förbättrades 
något jämfört med den lägre nivån under föregående kvartal. 
Orderingången och faktureringen ökade till följd av detta 
med 3 % respektive 1 % i fast valuta jämfört med föregående 
kvartal och uppgick till 7,1 miljarder kronor respektive 
7,0 miljarder kronor. Dock var orderingången, faktureringen 
och produktionstakten lägre jämfört med föregående år.
 Efterfrågan var fortsatt positiv i Nordamerika, medan 
de viktiga marknaderna i Asien och Europa noterade en 
oförändrad efterfrågan jämfört med föregående kvartal. 
Rörelseresultatet påverkades i hög grad av engångsposter 
(cirka -140 miljoner kronor) och förändrade valutakurser 
(cirka -125 miljoner kronor) och uppgick till 1 141 mil-
joner kronor (1 911). 

Den totala efterfrågan förbättrades något under 
första kvartalet som en följd av fortsatt goda 
marknadsförhållanden inom flygindus-
trin. Svaga marknadsförhållanden 
inom fordonsindustrin i 
Europa och delar av Asien 
kompenserades av en stark 
utveckling i Nordamerika. Tack 
vare den generellt sett goda utvecklingen 
av efterfrågan i USA de senaste kvartalen är 
marknaden nu Sandvik Machining Solutions tydligt största. 
Europa fortsatte att påverkas negativt av de ekonomiska 
svårigheter som drabbat många länder på kontinenten. 

Fortsatt stark efterfrågan från olje- och gassektorn i 
Sydostasien motverkades av den svaga efterfrågan i Indien 
och Japan. Marknadsaktiviteten var fortsatt låg i Sydameri-
ka, men med skillnader mellan kundsegmenten.

Den totala efterfrågan förbättrades något men mot-
verkades delvis av färre arbetsdagar och delvis som 
ett resultat av svag efterfrågan i början av kvartalet. 
Produktionstakten låg kvar under försäljningsnivån och 
bidrog därmed positivt till att sänka lagernivåerna, men 
kundfordringarna ökade i högre takt. Produktområdet 
Dormer överfördes från Sandvik Venture från och med 
1 januari. Under 2012 uppgick Dormers försäljning till 
1 231 miljoner kronor och rörelseresultat uppgick till 
115 miljoner kronor. Dormer hade 890 medarbetare i 
slutet av 2012.

Engångskostnader påverkade resultatet 
negativt med cirka 140 miljo-
ner kronor. Vidare påverkades 

rörelseresultatet i hög grad av 
negativa valutaeffekter (-125 mil-

joner kronor jämfört med före-
gående år och -70 miljoner kronor 

jämfört med föregående kvartal), svag 
efterfrågan och låg produktionstakt och 

uppgick till 1 141 miljoner kronor (1 911) 
eller 16,4 % (24,0) av faktureringen. Avkastningen på sys-
selsatt kapital för den senaste tolvmånadersperioden var 
27,5 % (33,8).

Förändring jämfört med samma kvartal föregå-
ende år. Tabellen är multiplikativ, det vill säga de 
ingående effekterna ska multipliceras för att nå 
total effekten.

Pris/volym %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv1

-7

0

-5

-12

Order-
ingång

-7

0

-5

-12

Faktu-
rering

Tillväxt

* I fast valuta för jämförbara enheter

** Rörelseresultatet justerat för engångskostnader under fjärde kvartalet 2012 respektvie första kvartalet 2013.

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

Finansiell översikt, MSEK*** Kv1 2013 Kv1 2012 Förändr. % Kv4 2012 Förändr. %

Orderingång 7 147 8 094 -7  * 7 146 +3 *
Fakturering 6 977 7 956 -7 * 7 152 +1 *
Rörelseresultat 1 141 1 911 -40 1 265 -10
  % av fakturering 16.4 24.0 17.7
Justerat rörelseresultat** 1 281 1 911 -33 1 349 -5
  % av fakturering** 18.4 24.0 18.9
Avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 månader 27.5 33.8 31.2
Antal anställda 19 031 19 364 -2 19 223 -1
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Sandvik Materials Technology
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Tecken på förbättrade 
affärsförutsättningar

Förbättringsarbetet 
fortsätter framgångsrikt 
enligt plan

Det var en tydlig, fortsatt förbättring för Sandvik Materials 
Technology även under detta kvartal och förbättringspro-
grammet Step Change fortskred enligt plan. 

Marknadsförhållandena förbättrades något för delar av 
affärsområdets produktprogram samtidigt som 
aktiviteten i allmänhet låg kvar på en låg nivå. Efterfrå-
gan från olje- och gassektorn förbättrades, vilket bidrog 
till en ökning av orderingången med 17 % jämfört med 
föregående kvartal. Faktureringen minskade med 2 % i 
fast valuta jämfört med föregående kvartal och uppgick 
till 3,5 miljarder kronor. Justerat för metallpriseffekter 
(-36 miljoner kronor) uppgick rörelseresultatet totalt till 
373 miljoner kronor (401) eller 10,7 % (9,8) av fakture-
ringen.

Trots att affärsförutsättningarna i allmänhet förblev 
utmanande för merparten av Sandvik Materials Technolo-
gys kundsegment medförde den högre efterfrå-
gan från olje- och gassektorn att order-
ingången för första gången under 
de senaste kvartalen översteg 
faktureringen. Förutsättnin-
garna var fortsatt svåra inom 
segmentet för standardprodukter 
i Europa. Diskussionerna med kunder 
inom kärnkraftsindustrin i Kina intensifierades 
under kvartalet. Trots att flera projekt på kustnära platser 
har blivit godkända står det klart att utbyggnaden kommer 
att bli avsevärt mindre omfattande än vad som förväntades 
före olyckan i Fukushima i Japan. De order som bokades 
under första kvartalet kvittades av avbokningar, vilket 

resulterade i en stort sett oförändrad orderbok. Ytterligare 
avbokningar i orderboken kan inte uteslutas. 

Produktionstakten var i stort sett oförändrad jämfört 
med föregående kvartal, men den minskade försäljnings-
volymen gjorde att lagernivåerna inte sjönk ytterligare. 

Prispressen som noterades under tidigare kvartal inten-
sifierades, delvis på grund av att asiatiska konkurrenter 
drog nytta av för dem fördelaktiga valutakurser. Denna 
utveckling understryker betydelsen av fortsatt fokus på 
förbättringsprogrammet Step Change. De främsta fak-
torerna bakom programmets framgång är konsolideringen 
av produktionskapacitet och minskade kostnader, medan 
fördelarna som den nya prissättningen och den förändrade 
produktmixen ger är svårare att uppnå i ett svagt affärskli-
mat. Den positiva lönsamhetstrenden fortsatte under första 
kvartalet trots utmanande affärsförutsättningar. Trots låga 
försäljningsvolymer – med motsvarande låg produktions-

takt – uppgick rörelseresultat 
justerat för metallpriseffekter 

(-36 miljoner kronor) till 
373 miljoner kronor (401) 
eller 10,7 % (9,8) av fak-
tureringen.Förändrade 
valutakurser påverkade 
resultatet med -30 miljoner 

kronor jämfört med föregående 
år och -20 miljoner kronor jämfört med föregående kvar-
tal. Avkastningen på sysselsatt kapital för den senaste 
tolvmånadersperioden var 4,2 % (n.a.). Avkastningen 
på sysselsatt kapital förbättrades till 8,9 % justerat för 
engångskostnader i fjärde kvartalet 2012. 

Förändring jämfört med samma kvartal föregå-
ende år. Tabellen är multiplikativ, det vill säga de 
ingående effekterna ska multipliceras för att nå 
total effekten.

Pris/volym %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv1

-9

0

-4

-12

Order-
 ingång

-12

0

-3

-15

Faktu-
rering

Tillväxt

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

** Rörelseresultatet justerat för engångskostnader under fjärde kvartalet 2012.

Finansiell översikt, MSEK Kv1 2013 Kv1 2012 Förändr. % Kv4 2012 Förändr. %

Orderingång 3 771 4 278 -9 * 3 312 +17 *
Fakturering 3 484 4 100 -12 * 3 620 -2 *
Rörelseresultat 337 349 -3 -351 -
  % av fakturering 9.7 8.5 -9.7
Justerat rörelseresultat** 337 349 -3 317 +6
  % av fakturering** 9.7 8.5 8.7
Avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 månader 4.2 N/A 4.2

Antal anställda 7 197 7 744 -7 7 307 -2
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Sandvik Construction

7

Marknadsförhållandena för-
bättrades från svaga nivåer

Låg fakturering

Ofördelaktig produktmix

Sandvik Construction noterade en förbättring av 
marknadsläget under första kvartalet. Efter en minskning 
under andra halvåret 2012 ökade orderingången med 
43 % i fast valuta jämfört med föregående kvartal och 
uppgick till 2,5 miljarder kronor. Trots detta medförde 
den låga orderboken i slutet av 2012 att faktureringen i 
fast valuta minskade med 12 % jämfört med föregående 
kvartal och uppgick totalt till 2,0 miljarder kronor 
(2,4 miljarder under föregående kvartal).

Rörelseresultatet påverkades negativt av en ofördelak-
tig produktmix, förändrade valutakurser, samt lägre 
försäljningsvolymer och produktionstakter, och uppgick 
till 103 miljoner kronor (213), eller 5,0 % (8,7) av fak-
tureringen.

Den samlade efterfrågan 
på Sandvik Constructions 
produkter förbättrades något 
under första kvartalet. De svaga 
makroekonomiska förutsätt-
ningarna forsatte att påverka 
efterfrågan i Europa. Trots detta 
noterades en märkbar förbättring 
av efterfrågan på kontinenten jäm-
fört med de mycket låga nivåerna 
under föregående kvartal, vilket till 
stor del var ett resultat av normala 
säsongsvariationer. Efterfrågan i 
Nordamerika utvecklades positivt. Hög efterfrågan på 
borrutrustning i primiumsegmentet för ovanjordsborrning i 
Afrika/Mellanöstern och delar av Asien motverkades delvis 
av den fortsatt svaga efterfrågan på produkter på mellan-

marknaden i Kina. Efterfrågan på verktyg, förbruknings-
varor och service minskade när kunderna reducerade sina 
lager. Den starka utvecklingen för utrustning för ovanjords-
borrning ställdes mot en svagare utveckling för utrustning 
för stationär krossning, sortering och brytning.

Antalet medarbetare i Sandvik Construction minskade 
med 137 jämfört med föregående kvartal, varav många 
övergick till Sandvik Mining.

De låga produktionsnivåerna från föregående kvartal 
behölls till stor del under första kvartalet för att möta den 
svaga efterfrågan. Nettorörelsekapitalet ökade i relativa 
tal som ett resultat av minskad försäljning, och uppgick 
till 28 % av faktureringen, jämfört med 25 % under fjärde 

kvartalet 2012.
I likhet med föregående kvartal 

påverkades resultatet negativt av 
en högre andel än normalt av sys-

temleveranser med hög kapitalef-
fektivitet men lägre marginal. 

På grund av lägre försäljnings-
volymer minskade inte lager-

nivåerna, men rörelseresultatet 
påverkades trots det negativt 
av den låga produktionstak-
ten. Detta resulterade i att 

rörelseresultatet uppgick till 
103 miljoner kronor (213), eller 5,0 % 

(8,7) av faktureringen. Förändrade valutakurser påverkade 
resultatet med -35 miljoner kronor jämfört med föregående 
år. Effekten var dock försumbar jämfört med föregående 
kvartal. Avkastningen på sysselsatt kapital för den senaste 
tolvmånadersperioden var 10,9 % (2,5).

Förändring jämfört med samma kvartal föregå-
ende år. Tabellen är multiplikativ, det vill säga de 
ingående effekterna ska multipliceras för att nå 
total effekten.

Pris/volym %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv1

0

0

-6

-6

Order-
 ingång

-11

0

-7

-17

Faktu-
rering

Tillväxt

* Fast valuta för jämförbara enheter

Finanseill översikt, MSEK Kv1 2013 Kv1 2012 Förändr. % Kv4 2012 Förändr. %

Orderingång 2 454 2 622 0  * 1 793 +43 *
Fakturering 2 046 2 453 -11 * 2 382 -12 *
Rörelseresultat 103 213 -51 83 +24
  % av fakturering 5.0 8.7 3.5
Avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 månader 10.9 2.5 12.5
Antal anställda 3 153 3 299 -4 3 289 -4
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Sandvik Ventures olika produktområden noterade ytterli-
gare ett kvartal med varierad efterfrågan. Aktiviteten var 
fortsatt hög för Sandvik Process Systems och efterfrågan 
på Wolframs produkter ökade. Orderingången ökade med 
17 % och faktureringen minskade med 3 % jämfört med 
föregående kvartal i fast valuta för jämförbara enheter. 
Den totala orderingången uppgick till 1,3 miljarder kro-
nor, och faktureringen uppgick till 1,3 miljarder kronor 
(1,1 respektive 1,4 under föregående kvartal). Rörelsere-
sultatet påverkades negativt av lägre försäljningsnivåer 
och minskad lönsamhet för Wolfram och uppgick till 
116 miljoner kronor (319), eller 9,1 % (19,0) av fakture-
ringen. 

Produktion inom produktområdet Diamond Innovations 
kommer att konsolideras i en gemensam enhet.

Marknadsaktiviteten varierade 
för Sandvik Ventures olika 
produktområden. Den underlig-
gande efterfrågan förblev stark 
för Sandvik Process Systems, 
men projektens infallande i tid 
påverkade orderingången nega-
tivt. Wolfram noterade en betydligt 
förbättrad efterfrågan jämfört med 
föregående kvartals svaga nivå i sam-
band med att kunderna åter fyllde på 
sina lager. De affärsmässiga förutsättnin-
garna förblev utmanande för Diamond 
Innovations och Sandvik Hard Materials.

Produktområdet Dormer överfördes till 
Sandvik Machining Solutions den 1 januari. Under 
2012 uppgick Dormers försäljning till 1 231 miljoner kro-

nor och rörelseresultat uppgick till 115 miljoner kronor. 
Dormer hade 890 medarbetare i slutet av 2012.

I april togs beslutet att konsolidera produktområdet 
Diamond Innovations två produktionsanläggningar till 
den befintliga i Worthington, USA. Diamond Innovations 
kommer därmed att förbättra sina möjligheter att bygga 
en stark och kundfokuserad verksamhet genom en sam-
lokalisering av produktionen i en gemensam anläggning, 
nära de viktigaste kunderna samt forskning och utveckling. 
Konsolideringen kommer att medföra engångskostnader 
för Sandvik Venture omfattande cirka 200 miljoner kronor, 
vilket kommer att belasta resultatet för andra kvartalet som 
följd av att anläggningen i Dublin, Irland stängs. 

Den starka lönsamhetsutvecklingen fortsatte för Sandvik 
Process Systems, medan Sandvik Hard Materials och Dia-
mond Innovations påverkades negativt av de utmanande 

marknadsförhållandena. Resultatet för Wolfram 
påverkades påtagligt av lägre försäljningspris för 

material som köpts in tidigare till ett högre pris. 
Detta innebär en viss volatilitet i produk-

tområdets lönsamhet till följd av prisut-
vecklingen på volfram. Trots att denna 

effekt inte är ny, framträder den 
tydligare idag eftersom Wol-

fram utgör en större del av 
faktureringen än tidigare. 
Vinstmarginalen upp-

gick därmed till 9,1 % (19,0) 
av faktureringen. Förändrade valu-

takurser påverkade inte resultatet jämfört med 
föregående år och föregående kvartal. Avkastningen på 

sysselsatt kapital för den senaste tolvmånadersperioden var 
14,1 % (0,2).

Sandvik Venture

8

Omstrukturering av 
Diamond Innovations

Stabila marknads-
förhållanden

Dormer överförd till 
Sandvik Machining Solutions 
från och med 1 januari

Förändring jämfört med samma kvartal föregå-
ende år. Tabellen är multiplikativ, det vill säga de 
ingående effekterna ska multipliceras för att nå 
total effekten.

Pris/volym %

Struktur, %

Valuta, %

Totalt, %

Kv1

-29

-7

-5

-39

Order-
 ingång

-12

-8

-5

-24

Faktu-
rering

Tillväxt

Finansiell översikt, MSEK** Kv1 2013 Kv1 2012 Förändr. % Kv4 2012 Förändr. %

Orderingång 1 284 2 107 -29  * 1 134 +17 *
Fakturering 1 271 1 678 -12 * 1 352 -3 *
Rörelseresultat 116 319 -64 235 -51
  % av fakturering 9.1 19.0 17.4
Avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 månader 14.1 0.2 17.1
Antal anställda 2 590 2 677 -3 2 668 -3

* 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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Förvärv 

och 

avyttringar
Sandvik förvärvade Cubex i mars 
2013, en av marknadens ledande 
leverantörer av borrlösningar med 
fokus på design och tillverkning 
av utrustning för sänkborrning 

och geoteknisk borrning. 
I april 2013 kom skiljenämndens slutliga domslut 

angående Sandviks tvångsinlösen av aktierna i Seco Tools 
AB. Denna tvångsinlösen påkallades efter att Sandviks 
erbjudande gällande utestående aktier i Seco Tools avslu-
tats. Lösenbeloppet är nu fastställt till 100,93 kr per aktie, 
vilket motsvarar det obestridliga belopp som betalades till 
minoritetsägarna i samband med att Sandvik erhöll ägan-
derätt till samtliga återstående aktier i juni 2012.

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

Sandvik Mining Cubex 1 apr 13 270 110
Sandvik Construction Shanbao (SJL), Kina 9 okt 11 > 500 500

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

Sandvik Venture Sandvik Medical Solutions 30 mars 12 ~600 550

Moder-

bolaget

Moderbolagets fakturering 
uppgick till 3 969 miljoner kro-
nor (4 682) under första kvar-
talet 2013 och rörelseresultatet 
till -291 miljoner kronor (42). 
Rörelseresultatet för första kvar-
talet 2013 påverkades negativt 
av lägre fakturering och engångs-

poster. Resultat från andelar i koncernföretag avser huvud-
sakligen utdelningar samt koncernbidrag från dessa och upp-
gick till 693 miljoner kronor (682) för första kvartalet 2013. 
Räntebärande skulder minus likvida medel och räntebärande 
tillgångar uppgick till 19 573 miljoner kronor (20 388 per 
den 31 december 2012). Investeringar i anläggningstillgångar 
uppgick till 227 miljoner kronor (264).

Finansiell 

vägledning

Investeringar Investeringar (capex) uppskattade till cirka 5 miljarder kronor för 2013.

Valutaeffekter Med utgångspunkt från valutakurserna i slutet av mars uppskattas rörelseresultat för andra 
kvartalet 2013 att påverkas med cirka -350 miljoner kronor jämfört med andra kvartalet 2012.

Metallpriseffekter Med utgångspunkt från valutakurserna, lagernivåerna och metallpriserna i slutet av mars upp-
skattas rörelseresultat för andra kvartalet 2013 att påverkas med cirka -50 miljoner kronor.

Finansnetto Uppskattas till cirka 2,0 miljarder kronor under 2013.

Skattesats Uppskattas till cirka 25–27 % för 2013.

Sandvik tillhandahåller ingen marknadsprognos eller resultatprognos. 
Vägledning för vissa icke operativa nyckeltal som kan vara användbara för att uppskatta det 
finansiella resultatet återfinns i tabellen nedan: 
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Viktiga 

händelser

• I mars undertecknade Sand-
vik ett avtal med Cubex Limited 
(Cubex) om att förvärva företag-
ets verksamhet och lösningar för 
sänkborrning. Cubex är en av 
marknadens ledande leverantörer 

av borrlösningar med fokus på design och tillverkning av 
utrustning för sänkborrning och geoteknisk borrning. Under 
2012 hade den förvärvade delen av Cubex fakturering på 
cirka 270 miljoner kronor och cirka 110 medarbetare. 
Företagets huvudkontor och tillverkning ligger i Winnipeg i 
Kanada. Förvärvet slutfördes den 1 april 2013.

• Sandvik Mining säkrade i mars flera större kontrakt för 
materialhanteringssystem i Sydamerika och Australien. Det 
sammanlagda ordervärdet uppgår till mer än 950 miljoner 

kronor. Leveranser påbörjas 2013 och pågår till och med 
2015 och kommer att bidra positivt till Sandvik Minings 
försäljning under dessa år. I kontrakten ingår konstruktion 
och leverans av transportsystem till en ovanjordsgruva i 
Sydamerika. I Australien avser kontrakten konstruktion och 
leverans av materialhanteringsutrustning.

• Sandvik lanserade i april en ny leveransmodell för glo-
bala ekonomitransaktioner. Ansvaret för en del av transak-
tionsprocesserna kommer att överföras till Capgemini, en 
extern tjänsteleverantör. Ambitionen är att utnyttja Sandviks 
gemensamma resurser bättre och utveckla en effektivare 
ekonomiorganisation. Som ett resultat kommer Sandviks 
processer att bli mer flexibla och skalbara med bibehållen 
hög kvalitet och en stark intern kontroll.

Denna delårsrapport har upprät-
tats enligt IFRS med tillämpning 
av IAS 34 Delårsrapportering. 
Samma redovisningsprinciper och 
beräkningsgrunder som i senaste 
årsredovisningen har tillämpats 
med undantag för nya och omar-

betade standarder och tolkningar med tillämpning från den 
1 januari 2013. 

Den uppdaterade standarden IAS 19 tillämpas från och 
med den 1 januari 2013 med full tillämpning retroaktivt. 
För Sandvik innebär detta en omedelbar ökning av nettopen-
sions-åtagandet (klassificerad som finansiell skuld) och en 
mot-svarande minskning, med beaktande av skatteeffekter, 
av balanserade vinstmedel. Den uppdaterade standarden 
innehåller även nya regler kring redovisning av särskild löne-
skatt. Om standarden hade tillämpats per den 31 december 
2012 skulle nettopensionsåtagandet ha varit 5,0  miljarder 
kronor högre, inklusive särskild löneskatt på 0,2 miljarder 
kronor. Efter beaktande av uppskjuten skatt skulle effekter-

na av den uppdaterade standarden på balanserade vinstme-
del varit 3,7 miljarder kronor lägre än rapporterat per den 
31 december 2012. Effekterna per varje kvartalsslut 2012, 
inklusive ingående balans för 2012, redovisas på www.sand-
vik.com/sv/investor-relations. Effekterna i koncernens resul-
taträkning, förutom för övrigt totalresultat, är oväsentliga 
och särredovisas därför inte. Sandvik har beslutat att exklu-
dera pensionsskulder helt från målet för nettoskuldsättnings-
graden med början från första kvartalet 2013. Effekterna på 
nettoskuldsättningsgraden är oväsentliga och särredovisas 
därför inte. Målet för nettoskuldsättningsgraden 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: upplysningar, tillämpats. Föreskriven 
information återfinns 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



Kv1

Första kvartalet 2013

11

Koncernen

Resultaträkning

Finansiella 

rapporter 

i samman-

drag

MSEK Kv1 2013 Kv1 2012 Förändr. % Kv1-4 2012

Intäkter 22 098 24 838 -11 98 529
Kostnad för sålda varor -14 528 -15 571 -7 -63 826
Bruttoresultat 7 570 9 267 -18 34 703
  % av intäkterna 34.3 37.3 35.2

Försäljningskostnader -2 723 -2 973 -8 -11 935
Administrationskostnader -1 546 -1 660 -7 -6 362
FoU-kostnader -603 -607 -1 -2 572
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -141 -208 -32 -344
Rörelseresultat 2 557 3 819 -33 13 490
  % av intäkterna 11.6 15.4 13.7

Finansnetto -479 -448 +7 -1 974
Resultat efter fi nansiella poster 2 078 3 371 -38 11 516
  % av intäkterna 9.4 13.6 11.7

Skatt -601 -866 -31 -3 409
Periodens resultat 1 477 2 505 -41 8 107
  % av intäkterna 6.7 10.1 8.2

Komponenter som inte kommer att omklassificeras till 
årets resultat
Aktuariell vinster/(förluster) hänförliga till förmåns-
betsämda pensionsplaner

233 167 -1 417

Skatt hänförlig till komponenter som inte kommer 
att omklassificeras  

-79 -43 348

154 124 -1 069

Komponenter som kommer att omklassificeras till årets 
resultat
Periodens omräkningsdifferenser -837 -599 -1 584
Kassaflödessäkringar 34 191 140
Skatt hänförlig till komponenter som eventuellt 
kommer att omklassificeras 

-7 -50 -30

-810 -458 -1 474

Övrigt totalresultat -656 -334 -2 543

Periodens totalresultat 821 2 171 5 564

Periodens resultat hänförligt till
    Moderbolagets aktieägare 1 476 2 500 8 105
    Innehav utan bestämmande infl ytande 1 5 2

Periodens totalresultat hänförligt till
    Moderbolagets aktieägare 820 2 166 5 567
    Innehav utan bestämmande infl ytande 1 5 -3

Resultat per aktie SEK, före utspädning* 1.18 2.05 6.51

* 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 31 mar 2013 31 mar 2012 Förändr. % 31 dec 2012

Immateriella anläggningstillgångar 11 213 11 619 -3 11 423
Materiella anläggningstillgångar 25 174 25 404 -1 25 516
Finansiella anläggningstillgångar 5 807 6 262 -7 6 267
Varulager 24 680 27 361 -10 25 508
Kortfristiga fordringar 22 088 23 981 -8 21 512
Likvida medel 13 708 6 854 +100 13 829
Summa tillgångar 102 670 101 481 +1 104 055

Eget kapital 33 399 33 457 -0 32 536
Långfristiga räntebärande skulder 32 111 30 536 +5 38 301
Långfristiga icke räntebärande skulder 6 359 6 430 -1 6 419
Kortfristiga räntebärande skulder 7 219 5 345 +35 2 698
Kortfristiga icke räntebärande skulder 23 582 25 713 -8 24 101
Summa eget kapital och skulder 102 670 101 481 +1 104 055

Rörelsekapital* 25 028 27 910 -10 25 170
Lån 33 392 31 007 +8 34 794
Nettoskuld** 19 864 24 424 -19 21 132
Innehav utan bestämmande infl ytande 108 144 -25 107

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 
inflytande

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 820 1 821
Personaloptionsprogram 42 42
Utgående eget kapital, 31 mars 2013 33 291 107 33 399

Ingående eget kapital, 1 januari 2012 32 490 1 401 33 891
Förändring redovisningsprinciper -2 627 -2 627
Periodens totalresultat 2 166 5 2 171
Nyemission/Förvärv av innehav utan bestämmande 
inflytande

1 262 -1 262 0

Personaloptionsprogram 22 - 22
Utgående eget kapital, 31 mars 2012 33 313 144 33 457
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Koncernen

Kassafl ödesanalys

MSEK Kv1 2013 Kv1 2012 Kv1-4 2012

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader +2 078 +3 371 +11 516
Återläggning av av- och nedskrivningar +950 +1 033 +4 322
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m -143 +144 +251
Betald skatt -481 -680 -3 056
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital +2 404 +3 868 +13 033

Förändring i rörelsekapital
Förändring av lager +418 -1 668 -382
Förändring av rörelsefordringar -572 -2 245 +18
Förändring av rörelseskulder +35 +1 185 -228
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -119 -2 728 -592

Investeringar i hyresmaskiner -119 -93 -663
Försäljning av hyresmaskiner +41 +52 +114

Kassaflöde från den löpande verksamheten +2 207 +1 099 +11 892

Investeringsverksamheten
Förvärv av verksamheter och aktier exkl. likvida medel - 0 -39
Investeringar i anläggningar -758 -1 096 -4 820
Försäljning av anläggningar - +649 +928
Kassaflöde från investeringsverksamheten -758 -447 -3 931

Kassaflöde efter investeringar +1 449 +652 +7 961

Finansieringsverksamheten
Förändring av räntebärande skulder -1 539 +678 +4 571
Utbetald utdelning - - -4 082
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 539 +678 +489

Periodens kassaflöde -90 +1 330 +8 450
Likvida medel vid periodens början +13 829 +5 592 +5 592
Kursdifferens i likvida medel -31 -68 -213
Likvida medel vid periodens slut +13 708 +6 854 +13 829

Finansiella instrument, MSEK Redovisat värde Verkligt värde

31 mar 2013 31 dec 2012 31 mar 2013 31 dec 2012

Tillgångar värderade till verkligt värde 1 286 1 353 1 286 1 353

Tillgångar värderade till upplupet anskaffnings värde 29 008 28 395 29 008 28 395

Skulder värderade till verkligt värde 1 272 926 1 272 926

Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 40 322 41 632 42 060 43 328

Sandvik värderar fi nansiella instrument till verkligt värde eller anskaffningsvärde i balansräkningen beroende på klassifi cering. Finan-
siella instrument omfattar förutom poster i den fi nanseilla nettoskulden, även kundfordringar och leverantörsskulder. Finansiella 
instrument värderade till verkligt värde i balansräkningen tillhör värderingsnivå två enligt IFRS7.

Finansiella tillgångar och skulder som kan kvittas mot varandra består av derivat  som täcks av juridiskt bindande ramavtal om 
netting,  Redovisade värden på tillgångar och skulder uppgår till respektive 1 275 miljoner kronor, och 1 267 miljoner kronor. Det 
belopp som inte har kvittats från respektive belopp uppgår till 810 miljoner kronor.
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Moderbolaget

Resultaträkning 

MSEK Kv1 2013 Kv1 2012 Förändr. % Kv1-4 2012

Nettoomsättning 3 969 4 682 -15 16 990
Kostnad för sålda varor -3 114 -3 577 -13 -13 007
Bruttoresultat 855 1 105 -23 3 983

Försäljningskostnader -166 -146 14 -633
Administrationskostnader -705 -734 -4 -2 821
FoU-kostnader -330 -308 7 -1 281
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 55 125 -56 269
Rörelseresultat -291 42 - -483

Resultat från andelar i koncernföretag 693 682 2 11 769
Resultat från andelar i intresseföretag - - - 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 198 331 -40 782
Räntekostnader och liknande resultatposter -231 -476 -51 -2 039
Resultat efter finansiella poster 369 579 -36 10 029
 
Bokslutsdispositioner - - - 6
Skatt -76 -123 -38 -325
Periodens resultat 293 456 -36 9 710

MSEK 31 mar 2013 31 mar 2012 Förändr. % 31 dec 2012

Immateriella anläggningstillgångar 10 9 11 9
Materiella anläggningstillgångar 7 284 7 134 2 7 307
Finansiella anläggningstillgångar 38 622 34 599 12 38 140
Varulager 3 879 4 136 -6 3 809
Kortfristiga fordringar 16 284 15 597 4 17 072
Likvida medel 38 3 - 25
Summa tillgångar 66 117 61 478 8 66 362
 
Eget kapital 25 110 19 694 28 24 776
Obeskattade reserver 3 10 -70 3
Avsättningar 477 675 -29 558
Långfristiga räntebärande skulder 16 263 17 558 -7 22 046
Långfristiga icke räntebärande skulder 104 42 - 63
Kortfristiga räntebärande skulder 18 386 16 948 8 12 858
Kortfristiga icke räntebärande skulder 5 774 6 551 -12 6 058
Summa eget kapital och skulder 66 117 61 478 8 66 362

Ställda säkerheter - - - -
Eventualförpliktelser 15 054 11 766 28 15 265
Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida 
medel och räntebärande tillgångar

19 573 26 464 -26 20 388

Investeringar i anläggningar 227 264 -8 1 338

Balansräkning

.
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Orderingång och fakturering per marknadsområde
Första kvartalet 2013

Marknadsöversikt koncernen

Orderingång        Förändr.* Andel Fakturering Förändr.* Andel

Marknadsområde MSEK % %1) % MSEK % %

Koncernen

Europa 8 221 -15 -9 37 8 442 -2 38
Nordamerika 4 067 -6 -6 18 3 729 -12 17
Sydamerika 2 066 -25 -16 9 1 968 7 9
Afrika/Mellanöstern 1 840 -24 -24 8 1 888 -14 9
Asien 4 439 -18 -18 20 3 782 -4 17
Australien 1 706 -33 -21 8 2 289 -7 10
Totalt 22 339 -18 -13 100 22 098 -5 100

Sandvik Mining

Europa 679 -43 -29 9 1 110 63 13
Nordamerika 1 086 -10 -10 14 1 044 -8 13
Sydamerika 1 504 -26 -12 20 1 397 19 17
Afrika/Mellanöstern 1 262 -37 -37 16 1 489 -20 18
Asien 1 801 -29 -32 23 1 456 14 17
Australien 1 351 -33 -16 18 1 817 -3 22
Totalt 7 683 -30 -25 100 8 313 3 100

Sandvik Machining Solutions

Europa 3 934 -7 -7 55 3 863 -7 55
Nordamerika 1 472 -7 -7 20 1 451 -7 21
Sydamerika 263 -1 -1 4 262 -1 4
Afrika/Mellanöstern 76 -7 -7 1 72 -9 1
Asien 1 337 -8 -8 19 1 263 -10 18
Australien 65 -18 -18 1 66 -15 1
Totalt 7 147 -7 -7 100 6 977 -7 100

Sandvik Materials Technology

Europa 2 028 -11 8 54 1 930 -7 55
Nordamerika 833 -1 -1 22 719 -24 20
Sydamerika 62 -35 -35 2 62 -29 2
Afrika/Mellanöstern 75 47 47 2 62 10 2
Asien 564 0 0 15 480 -10 14
Australien 209 -31 -31 5 231 -13 7
Totalt 3 771 -9 1 100 3 484 -12 100

Sandvik Construction

Europa 874 -10 -10 36 766 -15 37
Nordamerika 455 6 6 19 303 -15 15
Sydamerika 205 -29 -29 8 208 -14 10
Afrika/Mellanöstern 402 80 80 16 241 62 12
Asien 452 5 5 18 370 -17 18
Australien 66 -47 -47 3 158 -24 8
Totalt 2 454 0 0 100 2 046 -11 100

Sandvik Venture

Europa 706 -30 -30 55 769 -3 60
Nordamerika 221 -18 -18 17 210 -15 17
Sydamerika 32 -55 -55 3 38 -34 3
Afrika/Mellanöstern 25 -38 -38 2 24 -55 2
Asien 285 -30 -30 22 213 -21 17
Australien 15 -51 -51 1 17 -32 1
Totalt 1 284 -29 -29 100 1 271 -12 100

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

1) Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.
2) Interna transaktioner hade försumbar effekt på affärsområdenas resultat.

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

MSEK 2012 2012 2012 2012 2012 2013 % % 1)

Sandvik Mining 11 793 10 315 8 499 7 683 38 289 7 683 -35 -30
Sandvik Machining Solutions 8 094 7 834 6 840 7 146 29 914 7 147 -12 -7
Sandvik Materials Technology 4 278 4 006 3 112 3 312 14 708 3 771 -12 -9
Sandvik Construction 2 622 2 488 2 110 1 793 9 013 2 454 -6 0
Sandvik Venture 2 107 1 547 1 233 1 134 6 021 1 284 -39 -29
Group activities 0 0 1 2 3 0
Group total 28 894 26 190 21 795 21 070 97 948 22 339 -23 -18

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

MSEK 2012 2012 2012 2012 2012 2013 % % 1)

Sandvik Mining 8 639 9 826 9 485 9 812 37 762 8 313 -4 +3
Sandvik Machining Solutions 7 956 7 759 6 845 7 152 29 713 6 977 -12 -7
Sandvik Materials Technology 4 100 4 195 3 450 3 620 15 366 3 484 -15 -12
Sandvik Construction 2 453 2 592 2 256 2 382 9 683 2 046 -17 -11
Sandvik Venture 1 678 1 556 1 378 1 352 5 963 1 271 -24 -12
Group activities 12 11 10 10 42 7
Group total 24 838 25 939 23 424 24 328 98 529 22 098 -11 -5

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

MSEK 2012 2012 2012 2012 2012 2013 %  

Sandvik Mining 1 494 1 800 1 506 1 203 6 004 1 211 -19
Sandvik Machining Solutions 1 911 1 855 1 343 1 265 6 374 1 141 -40
Sandvik Materials Technology 349 415 180 -351 592 337 -3
Sandvik Construction 213 222 230 83 748 103 -52
Sandvik Venture 319 313 253 235 1 120 116 -64
Group activities -467 -393 -187 -301 -1 348 -351
Group total 2) 3 819 4 212 3 325 2 134 13 490 2 557 -33

Rörelsemarginal per affärsområde 

 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1-Kv4 Kv1
MSEK 2012 2012 2012 2012 2012 2013  

Sandvik Mining 17.3 18.3 15.9 12.3 15.9 14.6
Sandvik Machining Solutions 24.0 23.9 19.6 17.7 21.5 16.4
Sandvik Materials Technology 8.5 9.9 5.2 -9.7 3.9 9.7
Sandvik Construction 8.7 8.6 10.2 3.5 7.7 5.0
Sandvik Venture 19.0 20.1 18.4 17,4 18.8 9.1
Group total 15.4 16.2 14.2 8.8 13.7 11.6

Nyckeltal Kv1 2013 Kv1 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 1 220 337 1 245 874
Skatt, % 28.9 25.7 29.6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 17.6 16.6 19.8
Avkastning på eget kapital, % 2) 21.8 19.7 25.3
Avkastning på totalt kapital, % 2) 12.3 11.5 13.7

Eget kapital per aktie, SEK 26.50 26.60 25.90
Nettoskuldsättningsgrad 0.5 0.7 0.6
Soliditet, % 33 33 31
Rörelsekapital, % 28 27 27
Vinst per aktie, SEK 1.18 2.05 6.51
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK +2 207 +1 099 +11 892
Antal anställda 48 018 48 939 48 742

1) Inga utspädningseffekter under perioden. 
2) Rullande 12 månader.
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Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepap-
persmarknaden och/eller lagen om handel med fi nansiella instru-
ment. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 
kl. 7.30. Rapporten för andra kvartalet 2013 offentliggörs den 19 juli 
2013. Bolagets revisorer har inte genomfört någon granskning av 
rapporten för första kvartalet 2013. Ytterligare information kan 
erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08 456 12 40 (Magnus 
Larsson) eller tel 08 456 12 30 (Oskar Lindberg) eller via e-post till 
info.ir@sandvik.com. En presentation och en telefonkonferens kom-
mer att hållas den 23 april 2013 kl. 10.00 på World Trade Center i 
Stockholm. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Kalender:

25 apr Årsstämma i Sandviken

30 apr Avstämningsdag för rätt till utdelning

19 jul Rapport för andra kvartalet 2013

24 sep Kapitalmarknadsdag i Sandviken

24 okt Rapport för tredje kvartalet 2013

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

Risk-

beskrivning

Sandvik är en global koncern med representation i 130 länder och är som sådan exponerad för ett 
antal affärsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är därför en viktig process för Sandvik i syfte 
att nå uppsatta mål. En effektiv riskhantering utgör ett naturligt led i den löpande uppföljningen och 
den framåtriktade bedömningen av verksamheten. Sandviks långsiktiga riskexponering bedöms inte 
avvika från den naturliga exponering som är förknippad med Sandviks löpande affärsverksamhet. För 
djupare analys av risker hänvisas till Sandviks årsredovisning för 2012.

Transak-

tioner med 

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

Framtids-

inriktad in-

formation

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 faktorer 
väsentligt påverka det faktiska utfallet, exempelvis de ekonomiska förutsättningarna, valutakurser och 
räntenivåer, politiska risker, konkurrerande produkter och prissättningen av dem, produktutveckling, 
kommersialisering och tekniska svårigheter, problem med leveranser samt stora kreditförluster hos 
kunderna.

Stockholm den 23 april 2013
Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander
VD och koncernchef


