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Juli–
september

2013

Juli–
september

2012

Januari–
september

2013

Januari–
september

2012
Helår
2012

Försäljning, MSEK 265,1 261,7 882,0 914,7 1 254,9

Rörelseresultat, MSEK 6,1 –27,9 9,4 –40,6 –19,4

Resultat efter skatt, MSEK 3,1 –27,9 –11,7 –60,3 –47,8

Kassafl öde från den löpande verksamheten, MSEK –43,6 –112,7 –46,3 –44,1 –7,3

Kassafl öde efter investeringar, MSEK –47,3 –123,2 –61,4 –80,3 –56,2

Resultat per aktie efter skatt, SEK 0,38 –3,39 –1,43 –7,33 –5,82

Räntebärande nettoskuld, MSEK 172,1 141,7 172,1 141,7 114,5

Eget kapital per aktie, SEK 56,60 56,66 56,60 56,66 58,19

Nettoskuldsättningsgrad, % 37,0 16,7 37,0 16,7 23,9

• Försäljningen för tredje kvartalet uppgick till 265,1 (261,7) MSEK. I lokala valutor ökade 
försäljningen med 14,0 procent.

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 6,1 (–27,9) MSEK. 

• Förbättrat resultat i Sverige, Storbritannien och USA.

• Poster av engångskaraktär ingår i resultatet för tredje kvartalet med –4,0 (–18,3) MSEK.

• Kassafl ödet efter investeringar uppgick till –47,3 (–123,2) MSEK.
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Koncernens försäljning
Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 265,1 (261,7) MSEK, 
en ökning i lokala valutor med 14,0 procent. I lokala valutor  ökade  för-
säljningen i Sverige och USA, medan den minskade  i övriga  segment.  
Försäljningen under januari –september uppgick till 882,0 (914,7) MSEK, 
en ökning i lokala  valutor med 1,2 procent .

Koncernens resultat
Rörelseresultatet för tredje kvartalet förbättrades och uppgick till 6,1 
(–27,9) MSEK och uppgick under januari–september till 9,4 (–40,6) 
MSEK. Resultatet förbättrades i Sverige, Storbritannien och USA, men 
försämrades i Tyskland och Global Services. Resultatet för tredje  kvar-
talet belastades med jämförelse störande poster/poster av engångs-
karaktär såväl innevarande som föregående år. Innevarande år avser 
posterna omstrukturering i Tyskland. Föregående år avsåg posterna 
USA. Dessa uppgick under tredje kvartalet till –4,0 (–18,3) MSEK och för 
januari–september till –4,0 (–26,7) MSEK. 

Rörelsemarginalen, justerad för jämförelsestörande poster, uppgick 
för tredje kvartalet till 3,8 (–3,5) procent och till 1,5 (–1,5) procent för 
perioden  januari–september. Finansnettot uppgick för tredje kvartalet 
till –0,3 (–3,7) MSEK och till –14,7 (–9,9) MSEK för perioden januari– 
september. Det förbättrade fi nansnettot i tredje kvar talet är huvudsak-
ligen effekten av positiva kurseffekter och av lägre räntekost nader på 
koncernens lån i bank. 

Koncernens skatt för tredje kvartalet blev –2,7 (3,7) MSEK och för 
perioden januari–september –6,4 (–9,8) MSEK. Periodens  resultat  efter 
skatt blev för tredje kvartalet 3,1 (–27,9) MSEK och för perioden januari–
september –11,7 (–60,3) MSEK.

Sverige
Försäljningen ökade under tredje kvartalet till 42,2 (32,7) MSEK och 
uppgick under januari–september till 143,6 (125,4) MSEK. Rörelse-
resultatet för tredje kvartalet ökade till 6,6 (–6,3) MSEK och under  
januari– september till 26,8 (3,6) MSEK. Rörelsemarginalen för perioden  
januari–september blev 18,6 (2,9) procent. 

Beläggningen och lönsamheten i förbränningsanläggningen var fort-
satt hög och har, som en effekt av produktivitetshöjande åtgärder , ökat 
med drygt 10 procent jämfört med föregående år. Smältanläggningen 
hade god beläggning och lönsamhet. Orderstocken i båda verksam-
heterna medger högt kapacitetsutnyttjande under fjärde kvartalet. 

Storbritannien
Försäljningen minskade under tredje kvartalet till 37,9 (46,7) MSEK, en 
minskning med 16 procent i lokal  valuta. Under januari– september upp-
gick försäljningen till 191,5 (167,3) MSEK, en ökning  med 21 procent 
i lokal  valuta. Under  såväl  2012 som 2013 behandlades stora kompo-
nenter för brittiska  kunder . Under tredje kvar talet 2013 behandlades 
dock färre kompo nenter än föregående år. Rörelseresul tatet för tredje 
kvartalet ökade till 2,5 (0,0) MSEK och för januari –sep tember till 17,6 
(7,1) MSEK. Rörelsemarginalen för januari– september blev 9,2 (4,2) 
procent. 

Samtliga verksamhetsgrenar redovisade förbättrat resultat för perioden  
januari–september jämfört med föregående år. Beläggningen var god i 
behandlingsanläggningen för metall och inleve ranserna låg på en hög 
nivå. Konsultverksamheten hade god belägg ning och resultatet i UK 
Nuclear Waste Management, i vilket Studsvik äger 15 procent, förbätt-
rades. Studsviks andel i resultatet ökade till 2,1 (0,9) MSEK under tredje 
kvartalet och till 6,6 (3,6) MSEK under perioden januari–september. 

Orderstocken är god, vilket medger ett högt kapacitets utnyttjande 
under  fjärde kvartalet.

Tyskland
Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 71,7 (80,8) MSEK, 
en minskning med 4 procent i lokal valuta. Under januari–september  
uppgick  försäljningen till 210,1 (250,8) MSEK, en minskning med 
7  procent  i lokal valuta. Rörelse resultatet för tredje kvartalet uppgick 
till –2,2 (2,0) MSEK och under  januari– september till –4,0 (–1,8) MSEK. 
I  rörelseresultatet ingår kostnader för omstrukturering och anpassning 
av verksamheten till de nya marknadsförutsättningarna med –4,0 MSEK. 

Rörelsemargi nalen, justerad för dessa jämförelsestörande poster, blev 
för januari– september 0,1 (–0,7) procent.

Beläggningen var tillfredsställande under kvartalet från uppdrag 
relate rade till de periodiska underhållsarbetena i kärnkraftsindustrin, 
men också från löpande uppdrag inom området avveckling. Kapaci tets -
utnyttjandet var dock lägre än föregående år primärt som en effekt  av 
de kraftigt reducerade inköpen från segmentets största enskilda  kund. 
Organisationen måste därför fortsatt anpassas och antalet anställda  
minskade under kvar talet med 29 personer. Åtgärderna utgör  ett 
steg i arbetet med att ställa om verksamheten från den krym pande 
underhållsmark naden till den på sikt växande och mer lönsamma mark-
naden inom ingenjörs tjänster och avveckling. Omställningsarbetet 
kommer  att fortgå under  det fjärde kvartalet med ytterligare insatser för 
att öka marginalerna i verksamheten. 

Orderstocken är lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. 
men möjliggör ett tillfredsställande utnyttjande av resurserna under 
fjärde kvartalet. 

USA
Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 51,7 (44,8) MSEK, en 
ökning med 18 procent i lokal valuta. Under januari–september uppgick 
försäljningen till 153,7 (175,0) MSEK, en minskning med 9 procent i lokal 
valuta . Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 0,9 (–23,3) MSEK 
och för januari–september till –20,5 (–50,6) MSEK. Rörelsemarginalen, 
justerad för jämförelsestörande poster, blev för januari– september –13,3 
(–13,7) procent.

Försäljningen under tredje kvartalet ökade mätt i lokal valuta  jämfört 
med före gående år och resultatet förbättrades. En väsentlig  del av för-
bättringen beror på att tredje kvartalet före gående år belastades med 
poster av engångskaraktär på –18,3 MSEK (januari– september –26,7 
MSEK). Samtidigt redovisar samtliga verk samhetsområden förbättringar 
i den underliggande rörelsen. Resultat förbättringen har åstadkommits 
genom ökad försäljning och därmed ökad beläggning samt genom det 
åtgärds program som initierades under första kvartalet i syfte att åter-
ställa lönsamheten. 

Orderstocken är kort i samtliga verksamhetsgrenar.

Global Services
Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 56,4 (62,3) MSEK, en 
minskning med 8 procent i lokal valuta. Under januari–  september upp-
gick försäljningen till 187,9 (210,4) MSEK, en minskning med 7 procent 
i lokal valuta. Rörelse resultatet för tredje kvartalet uppgick till 4,2 (5,7) 
MSEK och för januari–september till 8,4 (17,9) MSEK. Rörelsemarginalen 
för januari–september blev 4,4 (8,5) procent. 

Försäljningen minskade jämfört med föregående år i program-
varuverksamheten. Minskningen är relaterad till variationer i nyför-
säljningen, vilket får ett direkt genomslag i resultatet, då kostnadsstruk-
turen i huvudsak är fast. Materialteknikverksamheten har successivt 
återhämtat sig efter en svag inledning på året. Försäljningen i tredje 
kvartalet låg på föregående års nivå, men lönsam heten förbättrades. 
Ett arbete pågår i syfte att säkra en jämn belägg ning och förbättrad 
lönsamhet. Åtgärderna fokuserar på att öka orderstocken, att undvika 
leveransförseningar, att anpassa kostna derna samt att höja priserna. 
Konsultrörelsen utvecklades väl med god order ingång, tillfredsställande 
beläggning och lönsamhet. 

Orderstocken är god, dock något lägre än föregående år. Planerade 
inleveranser och befi ntlig orderstock ger möjlighet till en förbättrad 
belägg ningssituation i materialteknikverksamheten under fjärde kvar-
talet.

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick under tredje kvartalet till 3,7 (10,5) 
MSEK och under januari–september till 15,1 (36,2) MSEK.

Kassafl öde
Kassafl ödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelse-
kapital uppgick under tredje kvartalet till 15,5 (–117,9) MSEK och under  
januari–september till 25,4 (–105,4) MSEK. Det stora utfl ödet  före-
gående år avsåg betalning för slutförvaring av avfall i USA inklusive 
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relaterad delstatlig skatt, totalt 93,8 MSEK, för vilket  medel deponerats 
(54,3 MSEK) under 2011 och 2012. Rörelse kapitalet ökade under tredje 
kvar talet med 59,1 (minskade med 5,2) MSEK och ökade under januari– 
september med 71,7 (minskade med 61,3) MSEK. Den ökade rörelse-
kapitalbindningen under tredje kvartalet förklaras till över vägande delen 
av mindre förskottsbetalningar från kund.

Kassafl ödet från den löpande verksamheten efter investeringar upp-
gick under tredje kvartalet till –47,3 (–123,2) MSEK och under januari–
september till –61,4 (–80,3) MSEK. 

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 192,2 (99,2) 
MSEK. Den förbättrade likviditetssituationen beror i huvud sak på det 
under  första kvartalet emitterade obligationsprog rammet. Amorte-
ringarna uppgick under januari–september till 72,9 (30,0) MSEK, vari 
under  2013 ingick lösen av banklån på 50 MSEK i samband med obliga-
tionsemissionen. De räntebärande skulderna  uppgick vid utgången 
av kvartalet till 364,3 (240,8) MSEK. Den räntebär ande nettoskulden 
uppgick till 172,1 (141,7) MSEK, vilket  innebär att nettoskuldsättnings-
graden ökade till 37,0 (16,7) procent. 

Eget kapital uppgick till 465,5 (466,0) MSEK. 

Personal
Medelantalet anställda var 1 073 (1 107). Minskningen är hänförlig till 
Tyskland.

Transaktioner med närstående
Under kvartalet har en utdelning på 8,3 MSEK mottagits från UK Nuclear 
Waste Management Ltd.

Moderbolaget
Verksamheten i moderbolaget består av koncernsamordnande uppgifter 
och tillgångarna består huvudsakligen av aktier i dotter bolag. Moder-
bolagets försäljning under tredje kvartalet uppgick till 3,3 (3,3) MSEK 
och under januari–september till 9,8 (9,3) MSEK. Rörelse resultatet för 
tredje kvartalet uppgick till –5,8 (–6,2) MSEK och för januari– september 
till –20,6 (–18,9) MSEK. Resultatet efter  fi nansnetto uppgick under 
tredje  kvartalet till –3,4 (–6,5) MSEK och under januari–september till 
–25,5 (–17,8) MSEK. Finans nettot påverkades  av valutakursdiffe renser 
med 1,4  MSEK under tredje kvartalet och –1,0 MSEK under januari– 
september. Ökade upp låningskostnader relaterade till obligations-
emissionen ingår i fi nans nettot med –2,5 MSEK under tredje kvartalet 
och –11,2 MSEK under  januari–september.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 137,0 (64,6) 
MSEK och räntebärande skulder till 269,3 (131,9) MSEK.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Den 18 oktober meddelades att ekonomidirektör Jerry Ericsson vid 
årsskiftet  övergår till en position som rådgivare till koncernchefen. Han 
efter träds av Pål Jarness.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Studsvik agerar på en internationell, konkurrensutsatt marknad och 
är därmed exponerat för såväl affärsmässiga som fi nansiella risker och 
osäker hetsfaktorer.

Till de affärsmässiga osäkerhetsfaktorerna hör att Studsvik och Studs-
viks kunder hanterar radioaktivt material och avfall, som förutsätter 
tillstånd från myndigheter. Tillstånd krävs för produktionsanläggningar, 
men också för enskilda aktiviteter som transport och förfl yttning av 
material.  Det gör att Studsviks och Studsviks kunders  verksamheter är 
exponerade för förseningar i dessa tillstånds processer eller att tillstånd 
dras in, vilket kan medföra förskjutningar i leverans- och produktions-
planer. 

Även lagring och slutdeponering av kärntekniskt avfall omgärdas i 
alla länder av strikta regelverk, som bland annat fastställer kriterier som 
avfallet  måste uppfylla fysiskt och kemiskt när det går till slutdepone-
ring. Förändringar i dessa regelverk skulle kunna innebära att det affärs-
mässiga konkurrensläget för vissa av Studsviks tjänster förändras. 

Frågor som rör kärnteknik kan bli föremål för olika former av opinions-
yttringar och debatt. Det kan i ett sådant sammanhang inte uteslutas 
att en opinion växer fram i frågor som direkt eller indirekt förändrar 
Studsviks affärsmässiga handlingsutrymme.

De fi nansiella riskerna och osäkerhetsfaktorerna omfattar huvudsak-
ligen fl uktuationer i valutakurser och räntor samt bolagets förmåga att 
upprätthålla avtal om lyftningsbara krediter.

En samlad analys av koncernens risker och hur dessa hanteras återfi nns 
i årsredovisningen, som fi nns tillgänglig på bolagets hemsida. Utöver 
dessa risker bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

Framtidsutsikter
Behovet av elektricitet ökar globalt. Ny kärnkraftskapacitet planeras  
och byggs i många länder, parallellt med att modernisering och effekt-
höjning av kärnkraftverk pågår i fl era av de länder där Studsvik är verk-
samt. Beslutet att Tyskland ska fasa ut kärnkraften fram till 2022 har 
minskat efterfrågan på service- och underhållstjänster. Studsvik  har 
anpassat organisationen till detta, men den nya marknadssituationen 
kommer att ställa krav på ytterligare anpassning. De tyska kärnkraft-
reaktorer som redan har tagits ur drift och som fram till 2022 ska tas ur 
drift kommer att bli föremål för rivning. När denna process påbörjas är 
för närvarande oklart. Avveckling och rivning av kärntekniska anlägg-
ningar på övriga marknader bedöms expandera på längre sikt. Studsvik 
har en stark produktportfölj för avvecklingsmarknaden och en etablerad 
marknadsposition. Kärnkraftproduktionen i Japan ligger för närvarande 
helt nere, vilket på kort sikt påverkar efterfrågan från Japan negativt på 
tjänster och produkter relaterade till produktion och drift. 

Redovisningsprinciper
Studsvik AB tillämpar International Financial Reporting Standards så som 
de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och 
värderingsprinciper är i överensstämmelse med de som fi nns i årsredo-
visningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december  2012. De 
nya och omarbetade standarder och tolkningar IAS 1 ”Utform ning av 
fi nansiella rapporter”, IAS 19 ”Ersättningar till anställda” och IFRS 13 
”Fair value measurement” med tillämpning från den 1 januari 2013 har 
inte medfört några väsentliga effekter på Studsviks fi nansiella rapporter.  
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 samt års-
redovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer.

Stockholm den 23 oktober 2013

Michael Mononen
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer .

Tidplan för ekonomisk information
Bokslutskommuniké januari–december 2013       13 februari 2014
Delårsrapport januari–mars 2014            23 april 2014
Delårsrapport januari–juni 2014              17 juli 2014
Delårsrapport januari–september 2014       21 oktober 2014

Årsstämma 2014
Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 23 april 2014.

För ytterligare information kontakta
Michael Mononen, Verkställande direktör och koncernchef, 
tfn 0155-22 10 86 eller
Jerry Ericsson, Ekonomidirektör, tfn 0155-22 10 32.

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens som hålls på 
engelska den 23 oktober kl 14:30. Intresserade som vill delta i 
denna  hänvisas till www.studsvik.se för ytterligare infor mation.
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Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
Belopp i MSEK Juli–

september
2013

Juli–
september

2012

Januari–
september

2013

Januari–
september

2012 Helår 2012

Försäljningsintäkter 265,1 261,7 882,0 914,7 1 254,9

Kostnader för sålda tjänster –202,2 –230,6 –700,8 –767,3 –1 007,7

Bruttoresultat 62,9 31,1 181,2 147,4 247,2

Övriga rörelseintäkter 2,4 1,2 9,4 4,6 8,6

Försäljnings- och marknadsföringskostnader –10,7 –11,3 –36,9 –37,5 –51,8

Administrationskostnader –39,5 –41,1 –125,1 –136,0 –180,1

Forsknings- och utvecklingskostnader –6,2 –6,2 –19,2 –18,6 –25,4

Andel i innehav utan bestämmande infl ytande 2,2 1,2 6,6 3,8 5,4

Övriga rörelsekostnader –5,0 –2,8 –6,6 –4,3 –23,3

Rörelseresultat 6,1 –27,9 9,4 –40,6 –19,4

Finansiella intäkter 0,3 0,3 1,0 0,6 0,8

Finansiella kostnader –2,3 –3,8 –14,3 –10,9 –14,2

Verkligt värde-resultat (realiserat och orealiserat) 1,7 –0,2 –1,4 0,4 –0,4

Resultat efter fi nansiella poster 5,8 –31,6 –5,3 –50,5 –33,2

Inkomstskatt –2,7 3,7 –6,4 –9,8 –14,6

Periodens resultat 3,1 –27,9 –11,7 –60,3 –47,8

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen

Omräkningsdifferenser av utländska dotterbolag –5,8 –18,4 –2,6 –16,8 –17,7

Kassafl ödessäkringar 1,1 3,6 2,1 3,4 4,1

Inkomstskatt på kassafl ödessäkringar redovisade som övrigt total resultat –0,3 –0,9 –0,5 –0,9 –0,9

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt –5,0 –15,7 –1,0 –14,3 –14,5

Summa resultat och övrigt totalresultat för perioden –1,9 –43,6 –12,7 –74,6 –62,3

Periodens resultat hänförligt till

Moderbolagets aktieägare 3,1 –27,9 –11,7 –60,3 –47,8

Innehav utan bestämmande infl ytande – – – – –

Summa övrigt totalresultat hänförligt till

Moderbolagets aktieägare –1,9 –43,6 –12,7 –74,6 –62,3

Innehav utan bestämmande infl ytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare under perioden, SEK

Före utspädning 0,38 –3,39 –1,43 –7,33 –5,82

Efter utspädning 0,38 –3,39 –1,43 –7,33 –5,82
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Koncernens rapport över fi nansiell position
Belopp i MSEK September

2013
September

2012
December 

2012

Tillgångar

Goodwill 299,0 299,2 300,9

Övriga immateriella anläggningstillgångar 24,9 29,7 28,5

Materiella anläggningstillgångar 428,9 465,6 459,6

Finansiella anläggningstillgångar 119,0 122,0 119,9

Summa anläggningstillgångar 871,8 916,5 908,9

Varulager 7,9 19,6 7,0

Kundfordringar 163,3 148,6 169,1

Övriga kortfristiga fordringar 141,9 121,7 115,6

Likvida medel 192,2 99,2 115,8

Summa omsättningstillgångar 505,3 389,1 407,5

Summa tillgångar 1 377,1 1 305,6 1 316,4

Eget kapital och skulder

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 465,2 465,7 477,9

Innehav utan bestämmande infl ytande 0,3 0,3 0,3

Upplåning 265,6 125,1 131,0

Avsättningar 232,6 221,8 221,8

Övriga långfristiga skulder 39,4 40,3 42,1

Summa långfristiga skulder 537,6 387,2 394,9

Leverantörsskulder 40,8 69,1 68,5

Upplåning 98,7 115,7 99,3

Övriga kortfristiga skulder 234,5 267,6 275,5

Summa kortfristiga skulder 374,0 452,4 443,3

Summa eget kapital och skulder 1 377,1 1 305,6 1 316,4

Ställda säkerheter 157,0 142,6 142,4

Ansvarsförbindelser 88,8 96,3 83,6

Förändringar i koncernens eget kapital
Belopp i MSEK

Aktie kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver
Balanserat 

resultat

Eget kapital
hänförligt
till moder-

bolagets
aktieägare

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

infl ytande
Summa 

eget kapital

Eget kapital den 31 december 2011 8,2 225,3 3,7 311,3 548,5 0,3 548,8

Förändringar den 1 januari – 30 september 2012
Utdelning
Totalresultat för perioden

–
–

–
– –14,3

–8,2
–60,3

–8,2
–74,6

–
–

–8,2
–74,6

Eget kapital den 30 september 2012 8,2 225,3 –10,6 242,8 465,7 0,3 466,0

Förändringar den 1 oktober – 31 december 2012
Totalresultat för perioden – – –0,2 12,4 12,2 – 12,2

Eget kapital den 31 december 2012 8,2 225,3 –10,8 255,2 477,9 0,3 478,2

Förändringar den 1 januari – 30 september 2013
Totalresultat för perioden – – –1,0 –11,7 –12,7 0,0 –12,7

Eget kapital den 30 september 2013 8,2 225,3 –11,8 243,5 465,2 0,3 465,5
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Rapport över kassafl öde
Belopp i MSEK Juli–

september
2013

Juli–
september

2012

Januari–
september

2013

Januari–
september

2012 Helår 2012

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 6,1 –27,9 9,4  –40,6 –19,4

Avskrivningar 15,5 16,0 47,0 47,7 64,0

Justering för poster som inte ingår i kassafl ödet m m –0,8 –99,9 –4,9 –78,4 –72,8

20,8 –111,8 51,5 –71,3 –28,2

Finansiella poster, netto –1,9 –3,4 –13,3 –10,3 –13,4

Betald inkomstskatt –3,4 –2,7 –12,8 –23,8 –27,5

Kassafl öde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 15,5 –117,9 25,4 –105,4 –69,1

Förändringar av rörelsekapital –59,1 5,2 –71,7 61,3 61,8

Kassafl öde från den löpande verksamheten –43,6 –112,7 –46,3 –44,1 –7,3

Investeringsverksamheten

Investeringar –3,7 –10,5 –15,1 –36,2 –48,9

Kassafl öde efter investeringar –47,3 –123,2 –61,4 –80,3 –56,2

Övriga förändringar från investeringsverksamhet 33,5 60,0 3,8 36,4 39,8

Kassafl öde från den löpande verksamheten efter investeringar 
och övriga förändringar från investeringsverksamheten –13,8 –63,2 –57,6 –43,9 –16,4

Finansieringsverksamheten

Förändring lån 0,5 60,5 134,4 33,4 22,0

Utdelning till aktieägare – – – –8,2 –8,2

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 0,5 60,5 134,4 25,2 13,8

Förändring av likvida medel –13,3 –2,7 76,8 –18,7 –2,6

Likvida medel vid periodens början 205,9 105,4 115,8 122,1 122,1

Kursdifferens likvida medel –0,4 –3,5 –0,4 –4,2 –3,7

Likvida medel vid periodens slut 192,2 99,2 192,2 99,2 115,8

Specifi kation till kassafl öde

Justering för poster som inte ingår i kassafl ödet m m

Ianspråktagande av avsättningar för avfall i USA – –93,8 – –93,8 –118,7

Övriga förändringar i avsättningar 1,3 –4,9 2,8 18,9 48,5

Resultatandelar intressebolag –2,2 –1,2 –6,6 –3,8 –5,4

Övrigt 0,1 0,0 –1,1 0,3 2,8

Totalt –0,8 –99,9 –4,9 –78,4 –72,8

Övriga förändringar från investeringsverksamheten

Investering i intressebolag – – – –3,3 –3,3

Utdelning från intressebolag 8,3 4,0 9,1 4,0 8,8

Ianspråktagande av deponerade medel – 54,3 – 54,3 54,3

Insättning deponerade medel – 0,0 –4,4 –19,1 –19,9

Försäljning anläggningstillgångar 0,2 0,1 0,6 0,0 0,0

Kortfristiga investeringar i företagscertifi kat 24,8 – – – –

Övrigt 0,2 1,6 –1,5 0,5 –0,1

Totalt 33,5 60,0 3,8 36,4 39,8

Förändring lån

Upptagna lån 3,4 63,7 207,3 63,4 63,3

Amortering av lån –2,9 –3,2 –72,9 –30,0 –41,3

Totalt 0,5 60,5 134,4 33,4 22,0
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Geografi sk fördelning av försäljningsintäkterna
Belopp i MSEK Juli–

september
2013

Juli–
september

2012

Januari–
september

2013

Januari–
september

2012 Helår 2012

Sverige 46,9 39,6 128,8 116,2 161,3

Europa, exklusive Sverige 147,9 162,9 522,2 541,7 738,4

Nordamerika 68,8 57,9 219,9 223,3 318,5

Asien 1,5 1,3 11,1 33,5 36,7

Summa 265,1 261,7 882,0 914,7 1 254,9

Data per aktie Juli–
september

2013

Juli–
september

2012

Januari–
september

2013

Januari–
september

2012 Helår 2012

Antal aktier vid periodens slut 8 218 611 8 218 611 8 218 611 8 218 611 8 218 611

Genomsnittligt antal aktier 8 218 611 8 218 611 8 218 611 8 218 611 8 218 611

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,38 –3,39 –1,43 –7,33 –5,82

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,38 –3,39 –1,43 –7,33 –5,82

Eget kapital per aktie, SEK 56,60 56,66 56,60 56,66 58,19

Koncernens fi nansiella nyckeltal
Belopp i MSEK Januari–

september
2013

Januari–
september

2012 Helår 2012

Rörelseresultat
EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar 56,4 7,2 44,6

Marginaler
Rörelsemarginal före avskrivningar, % 6,4 0,8 3,6

Rörelsemarginal, % 1,1 –4,4 –1,5

Vinstmarginal, % –0,6 –5,5  –2,6

Räntabilitet
Räntabilitet på operativt kapital, % 2,0 –8,6 –3,1

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 1,8 –6,4 –1,9

Räntabilitet på eget kapital, % –2,5 –11,9 –9,5

Kapitalstruktur
Operativt kapital 637,6 607,7 592,7

Sysselsatt kapital 829,8 706,8 708,5

Eget kapital 465,5 466,0 478,2

Räntebärande nettoskuld 172,1 141,7 114,5

Nettoskuldsättningsgrad, % 37,0 16,7 23,9

Räntetäckningsgrad, ggr 0,7 –2,3 –0,8

Soliditet, % 33,8 35,7 36,3

Kassafl öde
Självfi nansieringsgrad, ggr –3,1 –1,2 –0,1

Investeringar 15,1 36,2 48,9

EBITDA/Finansnetto, rullande 12 månader 5,0 6,1 3,2

Anställda
Medelantal anställda 1 073 1 107 1 104

Försäljningsintäkter per anställd 1,1 1,1 1,1

Kvartalsöversikt
Belopp i MSEK 2011

Q1 Q2 Q3 Q4
2012

Q1 Q2 Q3 Q4
2013

Q1 Q2 Q3

Försäljningsintäkter 297,2 290,0 252,8 360,7 322,7 330,3 261,7 340,2 297,7 319,2 265,1

Rörelsekostnader –288,5 –287,6 –262,9 –308,1 –332,4 –333,3 –289,6 –319,0 –301,6 –312,0 –259,0

Rörelseresultat 8,7 2,4 –10,1 52,6 –9,7 –3,0 –27,9 21,2 –3,9 7,2 6,1

Finansnetto –5,2 –2,1 –3,2 –2,4 –3,0 –3,2 –3,7 –3,9 –4,9 –9,5 –0,3

Resultat efter fi nansnetto 3,5 0,3 –13,3 50,2 –12,7 –6,2 –31,6 17,3 –8,8 –2,3 5,8
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Uppgifter per segment
Belopp i MSEK

Juli–september 2013 Sverige
Stor-

britannien Tyskland USA
Global

Services Övrigt
Elimine-

ringar Koncernen

Externa försäljningsintäkter 40,9 37,9 70,9 51,7 56,1 7,6 – 265,1

Intäkter från segment 1,3 – 0,8 – 0,3 4,8 –7,2 0,0

Rörelseresultat 6,6 2,5 –2,2 0,9 4,2 –5,9 – 6,1

Tillgångar 125,0 220,5 192,5 423,8 199,2 453,1 –237,0 1 377,1

Skulder 170,7 105,6 153,0 292,4 77,8 349,1 –237,0 911,6

Investeringar 1,3 0,6 – 0,3 1,3 0,2 – 3,7

Avskrivningar 2,0 1,3 0,5 7,5 2,3 1,9 – 15,5

Medelantal anställda 104 88 542 102 162 78 – 1 076

Juli–september 2012 Sverige
Stor-

britannien Tyskland USA
Global

Services Övrigt
Elimine-

ringar Koncernen

Externa försäljningsintäkter 20,6 46,7 80,6 44,8 62,3 6,7 – 261,7

Intäkter från segment 12,1 – 0,2 – 0,0 3,5 –15,8 0,0

Rörelseresultat –6,3 0,0 2,0 –23,3 5,7 –6,0 – –27,9

Tillgångar 126,6 212,5 210,1 445,9 185,4 325,7 –200,6 1 305,6

Skulder 153,9 109,4 158,8 291,0 101,3 225,8 –200,6 839,6

Investeringar 3,5 0,3 0,9 0,1 1,0 4,7 – 10,5

Avskrivningar 2,1 1,3 0,8 8,1 1,8 1,9 – 16,0

Medelantal anställda 99 80 587 102 159 77 – 1 104

Januari–september 2013 Sverige
Stor-

britannien Tyskland USA
Global

Services Övrigt
Elimine-

ringar Koncernen

Externa försäljningsintäkter 117,8 191,5 208,8 153,7 187,0 23,2 – 882,0

Intäkter från segment 25,8 – 1,3 – 0,9 14,8 –42,8 0,0

Rörelseresultat 26,8 17,6 –4,0 –20,5 8,4 –18,9 – 9,4

Tillgångar 125,0 220,5 192,5 423,8 199,2 453,1 –237,0 1 377,1

Skulder 170,7 105,6 153,0 292,4 77,8 349,1 –237,0 911,6

Investeringar 6,7 2,8 0,8 0,5 2,8 1,5 – 15,1

Avskrivningar 6,2 3,9 1,6 23,0 6,6 5,7 – 47,0

Medelantal anställda 102 87 538 106 163 77 – 1 073

Januari–september 2012 Sverige
Stor-

britannien Tyskland USA
Global

Services Övrigt
Elimine-

ringar Koncernen

Externa försäljningsintäkter 88,4 167,3 249,9 175,0 210,3 23,8 – 914,7

Intäkter från segment 37,0 – 0,9 – 0,1 9,8 –47,8 0,0

Rörelseresultat 3,6 7,1 –1,8 –50,6 17,9 –16,8 – –40,6

Tillgångar 126,6 212,5 210,1 445,9 185,4 325,7 –200,6 1 305,6

Skulder 153,9 109,4 158,8 291,0 101,3 225,8 –200,6 839,6

Investeringar 16,0 1,1 3,4 1,1 7,9 6,7 – 36,2

Avskrivningar 6,1 4,0 2,2 25,0 5,0 5,4 – 47,7

Medelantal anställda 96 80 591 106 160 74 – 1 107

Helår 2012 Sverige
Stor-

britannien Tyskland USA
Global

Services Övrigt
Elimine-

ringar Koncernen

Externa försäljningsintäkter 132,9 219,3 330,0 255,0 284,4 33,3 – 1 254,9

Intäkter från segment 58,7 – 1,3 – 0,1 13,5 –73,6 0,0

Rörelseresultat 20,2 8,5 –6,7 –43,5 26,1 –24,0 – –19,4

Tillgångar 135,3 222,4 195,6 456,0 192,4 357,2 –242,5 1 316,4

Skulder 160,0 119,6 150,9 296,3 124,2 229,7 –242,5 838,2

Investeringar 19,2 2,0 3,6 3,1 11,0 10,0 – 48,9

Avskrivningar 8,2 5,3 2,8 33,2 7,2 7,3 – 64,0

Medelantal anställda 97 82 584 106 160 75 – 1 104
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Beräkning av verkligt värde
Tabellerna nedan visar fi nansiella instrument värderade till verkligt värde utifrån hur klassifi ceringen i verkligt värde-hierarkin gjorts. Defi nitionen av de 
olika nivåerna återfi nns i årsredovisningen, not 2.3.

Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 30 september 2013

Tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen – 44 253 9 343

Derivatinstrument som används för säkringsändamål – 6 973 –

Skulder

Derivatinstrument som används för säkringsändamål – 771 –

Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 31 december 2012

Tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen – 14  925 8 287

Derivatinstrument som används för säkringsändamål – 3 017 –

Skulder

Derivatinstrument som används för säkringsändamål – 2 560 –

Verkligt värde på koncernens upplåning 30 september 2013 31 december 2012

Långfristiga lån 265,6 131,0

Kortfristiga lån 98,7 99,3

Summa lån 364,3 230,3

Moderbolagets resultaträkning
Belopp i MSEK

Juli–
september

2013

Juli–
september

2012

Januari–
september

2013

Januari–
september

2012 Helår 2012

Försäljningsintäkter 3,3 3,3 9,8 9,3 12,8

Kostnader för sålda tjänster –0,7 –0,7 –2,1 –2,2 –2,6

Bruttoresultat 2,6 2,6 7,7 7,1 10,2

Övriga kostnader –8,4 –8,8 –28,3 –26,0 –33,9

Rörelseresultat –5,8 –6,2 –20,6 –18,9 –23,7

Resultat från andelar i koncernföretag – – – – –248,6

Finansnetto 2,4 –0,3 –4,9 1,1 0,7

Resultat före skatt –3,4 –6,5 –25,5 –17,8 –271,6

Inkomstskatt 0,7 1,5 5,8 4,5 –1,3

Periodens resultat –2,7 –5,0 –19,7 –13,3 –272,9

Moderbolagets balansräkning 
Belopp i MSEK September

2013
September

2012
December

 2012

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar – 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar 791,4 1 023,2 763,3

Summa anläggningstillgångar 791,4 1 023,2 763,3

Omsättningstillgångar 22,2 18,0 33,7

Likvida medel 137,0 64,6 62,9

Summa omsättningstillgångar 159,2 82,6 96,6

Summa tillgångar 950,6 1 105,8 859,9

Eget kapital och skulder

Eget kapital 547,6 826,9 567,3

Avsättningar – 0,6 0,4

Långfristiga skulder 308,9 109,7 169,2

Kortfristiga skulder 94,1 168,6 123,0

Summa skulder 403,0 278,3 292,2

Summa eget kapital och skulder 950,6 1 105,8 859,9



Studsvik delårsrapport januari–september 2013

11

Aktieägare den 30 september 2013
Antal aktier Andel %

Familjen Karinen 1 769 552 21,5

Briban Invest AB 1 283 492 15,6

Avanza Pensionsförsäkring AB 391 946 4,8

Credit Agricole Suisse SA 346 098 4,2

Malte Edenius 230 000 2,8

Invus Investment AB 224 800 2,7

SIX SIS AG 213 385 2,6

Nordnet Pensionsförsäkring AB 212 110 2,6

Eikos AB 180 000 2,2

Leif Lundin 178 000 2,2

Summa de tio största ägarna – innehavsmässigt 5 029 383 61,2

Övriga aktieägare 3 189 228 38,8

Summa 8 218 611 100,0

Studsvikaktien
Aktiekursen har under tredje kvartalet varierat mellan som högst 32,40 kronor den 5 september och som lägst 30,90 kronor den 
23 september 2013. Aktiekursen var 29,40 kronor vid årets ingång och slutkursen den 30 september var 31,30 kronor. Under 

tredje kvartalet omsattes 0,54 miljoner aktier och under januari–september omsattes 1,71 miljoner aktier.

Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalifi cerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhålls-
tjänster samt driftoptimering. Företaget har mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på 
en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda 
i 7 länder och före tagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.
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