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Den organiska försäljningen var relativt oförändrad jämfört med 
förra året, men minskade jämfört med andra kvartalet, vilket 
överensstämmer med normalt säsongsmönster. 

Försäljningen under kvartalet uppgick till 17,9 miljarder 
kronor, rörelseresultatet till 2 191 Mkr och rörelsemarginalen 
låg på 12,2%. Exklusive positiva engångsposter på 380 miljoner 
kronor uppgick rörelseresultatet till 1 811 miljoner kronor och 
rörelsemarginalen låg på 10,1%. 
     Med en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 6,6% 
fortsätter vår fordonsverksamhet att förbättra sitt resultat, vilket 
är i linje med målen i det vinstökningsprogram som infördes förra 
året. Den organiska försäljningen ökade med 4,4% under kvartalet 
jämfört med samma kvartal föregående år, främst beroende på 
den starka tillväxten i Asien.
    Vår industriverksamhet genererade en rörelsemarginal exklu-
sive engångskostnader på 11,7%, vilket visar ett fortsatt mot-
ståndskraftigt resultat. Även om minskningstakten i efterfrågan i 
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Nordamerika och Asien har dämpats upplevde vi fortfarande 
utmanande marknadsförhållanden under det tredje kvartalet.
    Kassaflödet låg på stabila 1 816 miljoner kronor under 
 kvartalet, exklusive effekterna från avyttringar.
    Investeringarna vid våra tillverkningsenheter för sfäriska rull-
lager i Göteborg och Flowery Branch framskrider enligt planerna 
och i enighet med vår strategi om tillverkning i världsklass. 
Liknande teknik och processer ska införas även på andra pro-
duktlinjer som del av vår strategi att förbättra flexi biliteten och 
öka kostnadseffektiviteten i våra fabriker.
    När vi nu går in i fjärde kvartalet 2016 förväntas efterfrågan 
på våra produkter och tjänster att vara relativt oförändrad, såväl 
sekventiellt som jämfört med samma period föregående år.

Alrik Danielson  
Vd och koncernchef
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Nyckeltal Kv3/2016 Kv3/2015 Jan-sept 2016 Jan-sept 2015

Försäljning, Mkr 17 912 18 367 54 002 57 782
Rörelseresultat exkl. engångsposter, Mkr 1 811 1 976 5 803 6 929
Rörelsemarginal exkl. engångsposter % 10,1 10,8 10,7 12,0
Engångsposter i rörelseresultatet, Mkr 380 -151 138 -1 000
Rörelseresultat, Mkr 2 191 1 825 5 941 5 929
Rörelsemarginal, % 12,2 9,9 11,0 10,3
Resultat före skatt exkl. operationella och finansiella engångsposter, Mkr 1  669 1 629 5 225 6 231
Resultat före skatt, Mkr 2 049 1 348 5 363 5 181
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering, Mkr 1 554 1 808 6 289 4 450

Försäljningsförändring år-över-år, % Organisk Struktur Valuta Totalt

Kv3 2016 -0,6 -2,0 0,1 -2,5
År till dato 2016 -2,5 -2,4 -1,6 -6,5

Organisk försäljningsförändring  
per region år-över-år, % Europa

Nord- 
amerika

Latin- 
amerika Asien

Mellanöstern  
och Afrika

Kv3 2016 -0,6 -3,5 -6,5 3,8 0,3
År till dato 2016 2,0 -8,3 -4,1 -3,8 1,0

Nyckeltal 

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2015
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt 
oförändrad för koncernen, samt för både Fordon och Industri. 
Efterfrågan förväntas bli något högre i Europa, relativt oföränd-
rad i Latinamerika, något lägre i Asien och betydligt lägre i 
Nordamerika.

Föregående bedömning av marknadsutsikter

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2016
Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2015
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt 
oförändrad för både koncernen och för Industri, men förväntas 
bli något högre för Fordon. Efterfrågan förväntas bli relativt 
oförändrad i Europa, lägre i Nordamerika, något högre i Asien 
och högre i Latinamerika.

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2016 
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt 
oförändrad för koncernen, samt för både Industri och Fordon. 
Den förväntas bli något högre i Europa, lägre i Nordamerika och 
relativt oförändrad i Asien och Latinamerika.

Efterfrågan jämfört med andra kvartalet 2016
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli lägre 
för koncernen. Efterfrågan för Industri förväntas blir något 
lägre och för Fordon förväntas den bli lägre. Efterfrågan för-
väntas bli relativt oförändrad i Latinamerika, något lägre i  
Asien och Nordamerika och lägre i Europa.
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Kv3 Jan- sept 2016
Segmentsinformation Organisk Struktur Valuta Totalt Organisk Struktur Valuta Totalt

Försäljningsförändring år-över-år,%
Industri -2,8 -2,8 0,1 -5,5 -3,9 -3,3 -1,5 -8,7
Fordon 4,4 0,0 0,5 4,9 0,5 0,0 -1,7 -1,2

Kv3 Jan-sept 2016

Segmentsinformation Europa
Nord- 

amerika
Latin- 

amerika Asien

Mellan-
östern och 

Afrika Europa
Nord- 

amerika
Latin- 

amerika Asien

Mellan-
östern och  

Afrika

Försäljningsförändring år-över-år,%
Industri - -- --- - - - --- -- --- +/-
Fordon + +/- +/- +++ --- ++ --- + +++ --

Kv3 Jan-sept 2016

Kundindustrier Europa
Nord- 

amerika
Latin- 

amerika Asien

Mellan 
 östern och 

Afrika Europa
Nord- 

amerika
Latin- 

amerika Asien

Mellan 
 östern och 

Afrika

Organisk försäljningsförändring år-över-år:
Industriell distribution +/- --- --- ++ +/- - --- --- -- +/-
Allmän industri - --- +/- - --- --
Tung och särskild industri samt arbetsfordon -- + - --- --- -- --- +/- --- --
Energi --- -- +++ --- --- --- +++ ---
Flygindustri --- ++ +++ +/- + +++
Järnvägsindustri +++ --- --- +/- --- ---
Bilar och lätta lastbilar + --- --- +++ ++ --- --- ++
Fordonseftermarknad ++ +++ +/- --- --- ++ +/- +/- --- --
Lastbilar +/- --- +++ ++ --- +++
Tvåhjulingar och elektrisk industri --- ++ - ---
Övrig industri +++ - +++ +++ +/- --- ++ +++

Kommentarer om organisk försäljning i lokala valutor kvartal 3 2016 jämfört med kvartal 3 2015

Europa
Industri: Den totala försäljningen var något lägre under kvar-
talet. Sett per industri var försäljningen till järnvägsindustrin 
och övrig industri avsevärt högre, till industriell distribution 
relativt oförändrad medan försäljningen till den allmänna 
industrin vare något lägre. Försäljningen till tung och särskild 
industri samt arbetsfordon var lägre och försäljningen till 
flygindustrin och energisektorn avsevärt lägre.

Fordon: Försäljningen under kvartalet var något högre jämfört 
med förra året med något högre försäljning till industrin för 
bilar och lätta lastbilar, relativt oförändrad till lastbilsindustrin 
och högre till fordonseftermarknaden.

Nordamerika
Industri: Försäljningen var lägre under kvartalet jämfört med 
tredje kvartalet 2015. Sett per industri var försäljningen till 
flygindustrin högre och något högre till tung och särskild 
industri samt arbetsfordon. Försäljningen till energisektorn 
var lägre medan försäljningen till alla andra industrier var 
avsevärt lägre jämfört med tredje kvartalet föregående år.

Fordon: Försäljningen under kvartalet var relativt oförändrad 
med avsevärt lägre försäljningen till både lastbilsindustrin och 
industrin för bilar och lätta lastbilar. Däremot var försälj-
ningen avsevärt högre till fordonseftermarknaden.

Asien
Industri: Försäljningen var något lägre under  kvartalet. Sett 
per industri var försäljningen till flygindustrin avsevärt högre, 
försäljningen till industriell distribution högre och försälj-
ningen till den allmänna industrin var relativt oförändrad 
medan försäljningen till alla andra industrier var avsevärt 
lägre jämfört med tredje kvartalet 2015.

Fordon: Försäljningen ökade avsevärt jämfört med tredje 
kvartalet 2015. Försäljningen var betydligt högre till lastbils-
industrin och industrin för bilar och lätta lastbilar, med avse-
värt lägre till fordonseftermarknaden.

Latinamerika
Industri: Den totala försäljningen var betydligt lägre under 
kvartalet. Sett per industri var försäljningen till energi avse-
värt högre, försäljningen till tung och särskild industri samt 
arbetsfordon något lägre medan försäljningen till  industriell 
distribution var avsevärt lägre.

Fordon: Försäljningen var relativt oförändrad under kvartalet. 
Försäljningen till fordonseftermarknaden var relativt oföränd-
rad medan försäljningen till industrin för bilar och lätta lastbi-
lar var avsevärt lägre jämfört med tredje kvartalet 2015.

Försäljning
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I rörelseresultatet för tredje kvartalet ingick engångsposter på 
+380 Mkr (-151) varav +618 Mkr hänförde sig till reducerings- 
vinst på grund av ändrade villkor i de förmånsbestämda pen-
sionsplanerna och -211 Mkr till kostnadsbesparande åtgärder, 
främst i USA men också i Europa och Latinamerika. Resten 
hänförde sig till nedskrivningar. I engångsposterna för tredje 
kvartalet på +380 Mkr ingick kostnader för sålda varor med 
+248 Mkr (-65), försäljnings- och administrationskostnader 
med +132 Mkr (-57) och övriga rörelsekostnader med 0 Mkr 
(-29).

Rörelseresultatets utveckling, Mkr Kv3

2015 1 825
Engångsposter omräknat till 2015 års valutakurser 520
Organisk försäljning i lokala valutor -175
Valutaeffekter -50
Besparingar från kostnadsbesparingsprogrammet 120
Övrigt 3
Avyttrade/förvärvade företag, dvs. avyttringar netto -52
2016 2 191

•	Finansiella intäkter och kostnader, netto, för tredje kvartalet 
uppgick till -142 Mkr (-477) och påverkades positivt av fluktu-
ationer i valutakurser jämfört med 2015. För 2015 ingick 
dessutom en engångspost på -130 Mkr som hänförde sig till 
negativa omvärderingseffekter på grund av valutautveck-
lingen i Latinamerika.

•	Skatter uppgick under tredje kvartalet till -660 Mkr (-573),  
vilket gav en effektiv skattesats på 32,2% (42,5%). Skatterna 
under tredje kvartalet 2015 påverkades negativt av avytt-
ringar av verksamheter samt skattemässiga förlustavdrag som 
uppkommit under tredje kvartalet och inte redovisats som 
skattetillgångar.

•	Nettokassaflödet efter investeringar, före finansiering, för 
tredje kvartalet var 1 554 Mkr (1 808), och exklusive kassa-
flöden som hänförde sig till avyttringar under tredje kvartalet 
uppgick det till 1 816 Mkr (1 860). Övriga finansiella poster 
under tredje kvartalet var en betalning på 613 Mkr, netto, 
som hänför sig till ett bidrag till förmånsbestämda pensions-
planer. 

•	Nettorörelsekapital i procent av försäljningen var 30,3% under 
tredje kvartalet jämfört med 29,7% under tredje kvartalet 
2015. Detta nyckeltal påverkades negativt av valutaeffekter 
under tredje kvartalet med cirka +1,1%. 

•	Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad 
anställning minskade under tredje kvartalet med 884 Mkr 
(ökade med 1 265), främst beroende på reduceringsvinsten 
och engångsbetalningen som gäller de förmånsbestämda  
pensionsplanerna.

Nyckeltal 30 sept  
2016

30 juni  
2016

30 sept  
2015

Nettorörelsekapital i % av försäljningen 30,3 30,0 29,7
Avkastning på sysselsatt kapital för 12-månadsperioden, % 11,1 10,6 11,9
Nettoskuldsättning/eget kapital, % 104,7 117,7 114,2
Nettoskuldsättning/EBITDA 2,7 3,0 2,9

Finansiella resultat
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Mkr där annat ej anges

Industri Kv3/2016 Kv3/2015 Jan-sept 2016 Jan-sept 2015

Försäljning 12 351 13 064 37 648 41 223
Rörelseresultat 1 733 1 580 4 781 5 329
Rörelsemarginal, % 14,0 12,1 12,7 12,9
Engångsposter 288 -90 112 -700
Rörelseresultat exkl. engångsposter 1 445 1 670 4 669 6 029
Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 11,7 12,8 12,4 14,6

Fordon Kv3/2016 Kv3/2015 Jan-sept 2016 Jan-sept 2015

Försäljning 5 556 5 297 16 337 16 543
Rörelseresultat 458 245 1 160 600
Rörelsemarginal, % 8,2 4,6 7,1 3,6
Engångsposter 92 -61 26 -300
Rörelseresultat exkl. engångsposter 366 306 1  134 900
Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 6,6 5,8 6,9 5,4

* Tidigare publicerade siffror har räknats om. Se sida 8.

Prognos för fjärde kvartalet 2016
•	Finansnetto: -225 Mkr
•	Baserat på nuvarande valutakurser förväntas inte valutaef-

fekter påverka rörelsereultatet jämfört med fjärde kvartalet 
2015.

Segmentsinformation*

Försäljning Industri, första nio månaderna  Försäljning Fordon,  första nio månaderna  

Prognos för 2016
•	Skattenivå exklusive effekter av avyttrade verksamheter: 

cirka 32%
•	 Investeringar i materiella anläggningstillgångar:  

cirka 2 000 Mkr.

Industriell
distribution 40%

Allmän industri 18%

Övrigt 4%
Järnväg 5%

Energi 8%
Flygindustri 8%

Tung och särskild 
tillverkningsindustri 12%

Bilar och lätta 
lastbilar 49%

Fordonsefter-
marknaden  28%

Lastbilar 15%

Tvåhjulingar och 
elektrisk industri  6%

Tunga arbetsfordon  1%
Tunga arbets-
fordon 5%

Övrigt 1%
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Viktiga händelser
SKF rankas som ett av världens mest hållbara företag
För det sjuttonde året i rad har SKF rankats som ett av världens 
mest hållbara företag av Dow Jones Sustainability World Index 
(DJSI). Koncernens Supply Chain Management och övergripande 
miljöledningsprogram var ännu en gång områden som rankades 
högt.

Olympiska guldmedaljörernas cyklar utrustade med  
SKF-tätningar 
Mountainbikecyklisterna Nino Schurter (Schweiz) och Jenny 
Rissveds (Sverige) vann båda guld i sina respektive grenar  
på cyklar utrustade med SKF-tätningar. Båda medaljörerna 
tävlade på cyklar med fjädringsgafflar från DT Swiss utrustade 
med SKF gaffeltätningar. Tätningarna är utvecklade för att ge 
låg friktion under körning och maximal markkontakt för den 
ultimata cykelkänslan.

Nya affärer
SKF levererar lager på åtta ton för gruvindustrin 
SKF har levererat det största sfäriska rullagret någonsin 
(ytterdiameter på nästan 2 meter) för användning i gruvdrift. 
Lagret tillverkades vid SKFs fabrik i Göteborg.

Samarbetsavtal med GE Oil&Gas
SKF och GE Oil & Gas har tecknat ett icke-exklusivt, licens-
baserat samarbetsavtal i syfte att ytterligare utveckla använd-
ningen av magnetlagerteknik inom olje- och gassektorn.

Scania väljer SKF-teknik för ny generation lastbilar
SKF levererar flera typer av lager, tätningar och linjär ställdons-
teknik för Scanias nya generation lastbilar. Lastbilarna är 
resultatet av mer än 10 års utveckling, där SKF har arbetat 
med att utveckla skräddarsydda lösningar till Scania. 
Lastbilarna erbjuder lägre bränsleförbrukning och avsevärt 
förbättrad förarkomfort.

Leverans av lager och lagerhus till chilensk massa- och 
papperstillverkare
SKF tecknade ett tvåårskontrakt för ett brett urval av olika 
lager och supporttjänster till CMPC, en av världens ledande 
 tillverkare av pappersmassa, mjukpapper samt pappers- och 
förpackningsprodukter. 

Boggikomponenter till stort algeriskt godstransportprojekt 
SKF har tecknat ett avtal med det tjeckiska järnvägsteknikföre-
taget BONATRANS GROUP a.s. för leverans av 1 840 axelboxar 
och hjullager. Komponenterna ingår i en betydande order av 
godsvagnar till Ferrovial Algeria, den algeriska divisionen för 
global infrastruktur och kommunala serviceföretag. 

SKF-teknik i Metsä-koncernens banbrytande 
 bioproduktkvarn 
SKFs branschledande smörjteknik och tekniska support 
används för att säkerställa optimal driftprestanda i nästa 
generations bioproduktkvarn. Den banbrytande anläggningen 
kommer att använda 100 procent av råvarorna och drivas på 
enbart förnybar energi.
 
SKF levererar hjullagerenheter till Alfa Romeo Giulia
SKFs HBU3-enheter som levereras till FCAs nyligen lanserade 
Alfa Romeo Giulia har en rad övertygande fördelar jämfört med 
konventionella hjullagerkonstruktioner, exempelvis snabbare 
och enklare montering samt längre brukbarhetstid. 
Lagerförspänningen ställs in redan under tillverkningen, vilket 
minimerar glapp och garanterar exceptionellt låga bullernivåer 
och vibrationer.

Nya produkter
SKF sfärsika rulllager för vindkarftsverkens huvudaxel
Den anpassade designen av SKFs högpresterande sfärsika rull-
lager innebär en markant viktreducering, en optimerad intern 
geometri och förbättrade smörjegenskaper för att uppnå lägre 
kontakttryck och förbättrade lastegenskaper. Det sfäriska rull-
lagret ger mycket hög prestanda under vinddrift och minskar 
elproduktionskostnaden (LCOE).

Simplex mellanaxellager för marinindustrin
Det nya lagret håller en konsekvent hög kvalitet, är tillförlitligt 
och dessutom enkelt att installera och underhålla för fartygs-
byggare och operatörer. Lagret ger stora besparingar och sänkta 
livscykelkostnader, eftersom det går snabbt att installera på 
varvet, har lång brukbarhetstid och är enkelt att underhålla.

Vibracon för marinindustrin
Ny enboxsats av den beprövade Vibracon-tekniken för snabb 
och exakt uppriktning och stöttning av fjädrande infästningar. 
Den är särskilt snabb och enkel att använda i marinindustrin, 
till exempel under motorer, generatorer och medar och är 
dessutom både reglerbar och återanvändbar.

SKF dynamisk täcklösning för stabilisatorer för marinindu-
strin
Flexibelt, pneumatiskt styrt täcksystem som ger avsevärda 
bränslebesparingar, är enkel i sin design och har litet under-
hållsbehov. SKFs dynamiska täcklösning minskar motståndet 
och förbättrar effektiviteten i passagerarfartyg som är utrust-
ade med SKFs infällbara stabilisatorer av typerna S och Z.

SKF Centrifugal Lip Seal för järnvägsindustrin
Denna nya tätning har utvecklats och konstruerats för att 
spara energi, förbättra prestanda och förlänga underhålls-
intervaller för hjullager i höghastighetståg.

Lincoln PowerLuber fettspruta
Fettsprutan är utvecklad för snabb och enkel smörjning, och är 
särskilt lämplig för jordbruks-, fordons- och byggnadsindustrin 
samt för allmänt underhåll och industri applikationer. 
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Hjullagerenhet för Scanias lastbilar. 

SKF sfäriska 
rullager till 
huvudaxlar för 
vindturbiner.

SKFs HBU3-enheter 
levereras till FCAs 
 nyligen lanserade  
Alfa Romeo Giulia.

SKF har levererat det 
största sfäriska rullagret 
någonsin för användning i 
gruvdrift. 
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SKF-koncernen har verksamhet i flera olika industrier och geo-
grafiska områden, vilka befinner sig på olika stadier i konjunktur-
cykeln. En generell ekonomisk nedgång på global nivå eller  
i en av världens ledande ekonomier kan minska efterfrågan på 
koncernens produkter, lösningar och tjänster under en period. 
Dessutom kan terrorism och andra oroligheter såväl som stör-
ningar på världens finansmarknader och naturkatastrofer ha  
en negativ effekt på efterfrågan på koncernens produkter och 
tjänster. Det finns också politiska och regulatoriska risker för enade 
med en omfattande geografisk närvaro. Regulatoriska krav, skatter, 
tullar och andra handelshinder, pris- och valutaregleringar eller 
andra statliga åtgärder kan begränsa SKF-koncernens verksamhet. 
SKF-koncernen är utsatt för både transaktionsexponering och 
exponering för omräkning till svenska kronor. För de kommersiella 
flödena är SKF-koncernen främst exponerad mot Euro, USD och 
USD-relaterade valutor. Då merparten av vinsten görs utanför 
Sverige är  koncernen dessutom exponerad för omräkning i alla 
större valutor. Moderbolagets finansiella ställning är  beroende av 
 dotter bolagens finansiella ställning och utveckling. 

En allmän nedgång i efterfrågan på koncernens produkter och 
tjänster kan betyda lägre vinstutdelning till moderbolaget såväl 
som behov av nedskrivningar av värden av dotterbolagens aktier.

 SKF och andra företag inom lagerbranschen är föremål 
för utredning av U.S. Department of Justice och Korea Fair 
Trade Commission om eventuellt konkurrensbegränsande 
samarbete. SKF är föremål för två utredningar i Brasilien 
av General Superintendence of the Administrative Council 
for Economic Defense, en utredning angående ett påstått 
brott mot antitrustreglerna som rör lagertillverkande före-
tag och en annan utredning som initierades i september 
2016 angående ett påstått brott mot antitrustreglerna 
som rör flera företag aktiva på fordonseftermarknaden i 
Brasilien. Flera företag, inklusive SKF, har mottagit för-
frågningar av Competition Commission of India angående 
ett påstått brott mot antitrustreglerna i Indien. Vidare är 
SKF föremål för relaterade civilrättsliga stämningar (s.k. 
class actions) från direkta och indirekta köpare av lager i 
USA samt kan komma att bli föremål för ytterligare civil-
rättsliga anspråk från såväl direkta som indirekta köpare. 
Peugeot S.A. och flera av dess koncernbolag har inlett en 
domstolsprocess med krav på skadestånd mot lagertill-
verkare, inklusive SKF, vilka var del av uppgörelsen med 
EU-kommissionen avseende överträdelser av europeiska 
konkurrenslagen.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Redovisningsprinciper
SKFs koncernredovisning baseras på International Financial 
Reporting Standards sådana de antagits av EU. SKF-koncernen  
tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder  

i delårsrapporterna som i den senaste årsredovisningen.  
Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2016 förväntas 
ha någon betydande påverkan på koncernen.

Segmentsinformation
Såsom tidigare tillkännagivits har SKFs segmentsinformation 
ändrats från andra kvartalet 2016. Koncernens segments-
information specificerar industri- och fordonskunder och 
baserar sig inte på den operativa organisationen.   

Industri och Fordon inkluderar försäljning och rörelseresultat 
för alla väsentliga industri- och fordonskunder samt alla till-
gångar och skulder, netto hänförliga till denna försäljning. 
Tidigare publicerade siffror har räknats om i enlighet med 
detta. Se investors.skf.com

Göteborg, 26 oktober 2016
Aktiebolaget SKF (publ)

Alrik Danielson
Vd och koncernchef
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag
Mkr Juli-sept 2016 Juli-sept 2015 Jan-sept 2016 Jan-sept 2015

Försäljning 17 912 18 367 54 002 57 782
Kostnad för sålda varor -13 416 -13 849 -40 601 -43 269
Bruttoresultat 4 496 4 518 13 401 14 513

Försäljnings- och administrationskostnader -2 317 -2 698 -7 427 -8 729
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto 12 5 -33 145
Rörelseresultat 2 191 1 825 5 941 5 929

Rörelsemarginal, % 12,2 9,9 11,0 10,3

Finansiella intäkter och kostnader, netto -142 -477 -578 -748
Resultat före skatt 2 049 1 348 5 363 5 181

Skatter -660 -573 -2 124 -1 535
Periodens resultat 1 389 775 3 239 3 646

Periodens resultat hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget 1 351 724 3 096 3 506
Minoritetsintressen 38 51 143 140

Koncernens rapporter över totalresultat  
i sammandrag
Mkr Juli-sept 2016

 
Juli-sept 2015 Jan-sept 2016

 
Jan-sept 2015

Periodens resultat 1 389 775 3 239 3 646

Poster som ej kommer att omklassas till resultaträkning:
Omvärderingar (aktuariella vinster och förluster) -292 -1 018 -3 323 452
Skatt 16 384 932 -105

-276 -634 -2 391 347
Poster som kan komma att omklassas till resultaträkning:
Periodens omräkningsdifferenser 446 -206 861 129
Finansiella tillgångar som kan säljas 41 -260 -186 -6
Kassaflödessäkringar 7 -6 14 42
Skatt 25 21 59 -330

519 -451 748 -165

Övrigt totalresultat, netto 243 -1 085 -1 643 182
Periodens totalresultat 1 631 -310 1 596 3 828

Aktieägare i moderbolaget 1 553 -333 1 411 3 664
Minoritetsintressen 78 23 185 164
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Koncernens balansräkningar i sammandrag
Mkr September 2016 December 2015

Goodwill 10 726 12 078
Övriga immateriella anläggningstillgångar 8 229 9 407
Materiella anläggningstillgångar 15 450 15 303
Uppskjutna skattefordringar 4 188 3 185
Övriga materiella anläggningstillgångar 1 526 1 607
Anläggningstillgångar 40  119 41 580

Varulager 15 167 14 519
Kundfordringar 13 231 11 777
Övriga kortfristiga fordringar 3 307 3 357
Övriga kortfristiga finansiella tillgångar 9 546 8 500
Omsättningstillgångar 41 251 38 153

Summa tillgångar 81 370 79 733

Eget kapital hänförligt till aktieägare i AB SKF 23 749 24 815

Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen 1 561 1 467

Långfristiga finansiella skulder 21 193 22 383
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 15 459 13 062
Uppskjutna skatteskulder 1 065 1 373
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 395 1 302
Långfristiga skulder 39 112 38 120

Leverantörsskulder 6 482 5 671
Kortfristiga finansiella skulder 1 306 1 442
Övriga kortfristiga skulder och avsättningar 9 160 8 218
Kortfristiga skulder 16 948 15 331

Summa eget kapital och skulder 81 370 79 733

Koncernens förändringar av eget kapital  
i sammandrag
Mkr Jan-sept 2016 Jan-sept 2015

Ingående balans 1 januari 26 282 24 404
Periodens totalresultat 1 596 3 828
Kostnader för aktieprogram, netto 28 30
Övrigt, inklusive transaktioner med minoritetsägare – 40
Totala utdelningar -2 596 -2 567
Utgående balans eget kapital 25 310 25 735
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Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag
Mkr Juli-sept 2016 Juli-sept 2015 Jan-sept 2016 Jan-sept 2015

Operativa aktiviteter:
Rörelseresultat 2 191 1 825 5 941 5 929
Avskrivningar och nedskrivningar 584 576 1 745 1 899
Nettoförlust/vinst (-) vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 

och verksamheter -1 -32 7 -213
Skatter -541 -731 -1 418 -1 860
Övrigt inklusive ej kassapåverkande poster -525 -176 -834 -571
Förändring av rörelsekapital 620 943 -470 -141
Nettokassaflöde från rörelsen 2 328 2 405 4 971 5 043

Investeringsaktiviteter:
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar, 

verksamheter och aktier -534 -585 -1 578 -1 772
Försäljning av materiella anläggningstillgångar, verksamheter  

och aktier -240 -12 2 896 1 179
Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter -774 -597 1 318 -593
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 1 554 1 808 6 289 4 450

Finansieringssaktiviteter:
Förändring av kortfristiga och långfristiga lån -925 -5 -1 972 -935
Övriga finansiella poster -611 -2 -592 -933
Totala utdelningar -46 0 -2 596 -2 567
Investeringar i kortfristiga finansiella tillgångar -108 -78 -355 -399
Försäljning av kortfristiga finansiella tillgångar 222 107 459 239
Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter -1 468 22 -5 056 -4 595
Nettokassaflöde 86 1 830 1 233 -145

Förändringar i likvida medel:
Likvida medel 1 juli/1 januari 8 495 4 094 7 218 5 920
Kassaflödeseffekt, exklusive förvärvade/sålda verksamheter 91 1 830 1 315 -163
Kassaflödeseffekt förvärvade/sålda verksamheter -5 0 -82 18
Valutakurseffekt 18 4 148 153
Likvida medel 30 september 8 599 5 928 8 599 5 928

Förändring av nettoskuld
Utgående balans  

30 sept 2016

Icke kassa-
påverkande 

 förändringar

För- 
värvade/sålda  
verksamheter

Kassa-
påverkande 

 förändringar
Valuta-  

kurseffekt
Ingående balans 

1 januari 2016

Lån, lång- och kortfristiga 20 492 17 – -1 972 1 098 21 349
Ersättningar till anställda efter  

avslutad anställning, netto 15 403 2 593 -25 -666 491 13 010
Övriga finansiella tillgångar -796 -5 – 101 -20 -872
Likvida medel -8 599 – 82 -1 315 -148 -7 218
Nettoskuld 26 500 2 605 57 -3 852 1 421 26 269

Antal aktier 
Juli-sept 2016 Juli-sept 2015 Jan-sept 2016 Jan-sept 2015

Totalt antal aktier: 455 351 068 455 351 068 455 351 068 455 351 068
 -  varav A-aktier 36 298 533 36 298 533 36 298 533 36 698 533
 -  varav B-aktier 419 052 535 419 052 535 419 052 535 419 052 535

Genomsnittligt antal aktier i:
 -  resultat i kronor per aktie 455 351 068 455 351 068 455 351 068 455 351 068
 -  resultat i kronor per aktie efter utspädning 455 618 395 455 351 068 455 636 246 455 351 068



 12  SKF niomånadersrapport 2016

Koncernens finansiella information i sammandrag
Belopp i Mkr där annat ej anges

Kv1/15 Kv2/15 Kv3/15 Kv4/15 Kv1/16  Kv2/16  Kv3/16

Försäljning 19 454 19 961 18 367 18 215 17 720 18 370 17 912
Kostnad för sålda varor -14 652 -14 768 -13 849 -14 214 -13 305 -13 880 -13 416
Bruttoresultat 4 802 5 193 4 518 4 001 4 415 4 490 4 496
Bruttomarginal, % 24,7 26,0 24,6 22,0 24,9 24,4 25,1

Försäljnings- och administrationsomkostnader -3 121 -2 910 -2 698 -2 874 -2 516 -2 594 2 317
- i % av försäljningen 16,0 14,6 14,7 15,8 14,2 14,1 12,9
Övrigt, netto 40 100 5 -88 -24 -21 12
Rörelseresultat 1 721 2 383 1 825 1 039 1 875 1 875 2 191
Rörelsemarginal, % 8,8 11,9 9,9 5,7 10,6 10,2 12,2
Engångsposter i rörelseresultatet -655 -194 -151 -687 -97 -145 380
Rörelseresultat exkl. engångsposter 2 376 2 577 1 976 1 726 1 972 2 020 1 811
Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 12,2 12,9 10,8 9,5 11,1 11,0 10,1

Finansnetto -129 -142 -477 -386 -217 -219 -142
Finansiella engångsposter 80 – -130 -286 – – –
Resultat före skatt 1 592 2 241 1 348 653 1 658 1 656 2 049
Vinstmarginal före skatt, % 8,2 11,2 7,3 3,6 9,4 9,0 11,4
Resultat före skatt exkl. totala engångsposter 2 167 2 435 1 629 1 626 1 755 1 801 1 669
Vinstmarginal före skatt exkl. totala 

engångsposter, % 11,1 12,2 8,9 8,9 9,9 9,8 9,3

Skatter -427 -535 -573 -225 -514 -950 -660
Periodens resultat 1 165 1 706 775 428 1 144 706 1 389

Periodens resultat hänförligt till
Aktieägare i moderbolaget 1 120 1 662 724 374 1 091 654 1  351
Minoritetsintressen 45 44 51 54 53 52 38

Avstämning av koncernens resultat före skatt
Mkr Kv1/15 Kv2/15 Kv3/15 Kv4/15 Kv1/16  Kv2/16  Kv3/16

Rörelseresultat:
Industri* 1 653 2 096 1 580 900 1 534 1 514 1 733
Fordon* 68 287 245 139 341 361 458
Finansnetto -129 -142 -477 -386 -217 -219 -142
Koncernens resultat före skatt 1 592 2 241 1 348 653 1 658 1 656 2 049

* Tidigare publicerade siffror har räknats om. Se sida 8.
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Nyckeltal 
(Definitioner, se sidan 15)

Kv1/15 Kv2/15 Kv3/15 Kv4/15 Kv1/16 Kv2 /16 Kv3 /16
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella 

tillgångar, Mkr 1 860 2 522 1 963 1 177 2 008 2 007 2 299
Rörelseresultat före avskrivningar och 

nedskrivningar, Mkr 2 323 3 104 2 400 1 999 2 453 2 459 2 774
Resultat i kronor per aktie efter skatt 2,46 3,65 1,59 0,82 2,40 1,44 2,97
Resultat i kronor per aktie efter utspädning 2,46 3,65 1,59 0,82 2,40 1,44 2,96
Utdelning i kronor per aktie – 5,50 – – – 5,50 –
Substansvärde per aktie, kr 54 54 53 54 54 49 52
Aktiekurs vid periodens slut, kr 222,8 189,1 153,7 137,2 146,6 134,1 148,1
Nettorörelsekapital i % av försäljningen 32,1 30,9 29,7 27,1 28,2 30,0 30,3
Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 

12-månadersperioden, % 12,6 12,6 11,9 10,9 11,2 10,6 11,1
Avkastning på eget kapital för 12-månadsperioden, % 19,9 21,2 17,9 15,7 15,5 11,8 14,4
Skuldsättningsgrad, % 59,7 56,8 58,3 56,7 58,0 61,1 58,6
Soliditet, % 29,9 32,2 31,8 33,0 32,2 29,5 31,1
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, Mkr 433 576 557 497 376 410 452
Nettoskuldsättning/eget kapital, % 122,2 113,4 114,2 99,9 105,7 117,7 104,7
Nettoskuldsättning, Mkr 31 739 29 514 29 390 26 269 27 471 27 915 26 500
Registerat antal anställda 48 356 47 579 47 051 46 635 45 926 45 043 45 128

Segmentsinformation – Kvartal- och helårsvärden*

Belopp i Mkr där annat ej anges

Industri Kv1/15 Kv2/15 Kv3/15 Kv4/15 Kv1/16 Kv2/16 Kv3/16

Försäljning 13 919 14 240 13 064 12 909 12 375 12 922 12 351
Rörelseresultat 1 653 2 096 1 580 900 1 534 1 514 1 733
Rörelsemarginal, % 11,9 14,7 12,1 7,0 12,4 11,7 14,0
Engångsposter -501 -109 -90 -542 -54 -122 288
Rörelseresultat exkl. engångsposter 2 154 2 205 1 670 1 442 1 588 1 636 1 445
Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 15,5 15,5 12,8 11,2 12,8 12,7 11,7
Tillgångar och skulder, netto 45 822 43 471 42 624 40 987 40 782 38 160 38 046
Registrerat antal anställda 38 930 38 286 37 989 37 659 36 904 36 382 36 483

Fordon Kv1/15 Kv2/15 Kv3/15 Kv4/15 Kv1/16 Kv2/16 Kv3/16

Försäljning 5 529 5 717 5 297 5 299 5 337 5 444 5 556
Rörelseresultat 68 287 245 139 341 361 458
Rörelsemarginal, % 1,2 5,0 4,6 2,6 6,4 6,6 8,2
Engångsposter -154 -85 -61 -145 -43 -23 92
Rörelseresultat exkl. engångsposter 222 372 306 284 384 384 366
Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 4,0 6,5 5,8 5,4 7,2 7,1 6,6
Tillgångar och skulder, netto 9 909 9 927 9 486 8 977 9 253 9 644 9 685
Registrerat antal anställda 7 751 7 669 7 567 7 506 7 385 7 163 7 150

* Tidigare publicerade siffror har räknats om. Se sida 8.
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Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag
Mkr Juli-sept 2016  Juli-sept 2015 Jan-sept 2016 Jan-sept 2015

Intäkter 1 018 1 468 3 448 4 771
Kostnad för intäkter -1 234 -1 233 -3 642 -3 938
Övriga management- och administrationskostnader -138 -338 -628 -1 117
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto 0 0 0 -4
Rörelseresultat -354 -103 -822 -288

Finansiella intäkter och kostnader, netto 1 554 860 4 108 3 129
Resultat före skatt 1 200 757 3 286 2 841

Skatter 92 34 219 134
Periodens resultat 1 292 791 3 505 2 975

Moderbolagets rapporter över totalresultat
Mkr Juli-sept 2016 Juli-sept 2015 Jan-sept 2016 Jan-sept 2015

Periodens resultat 1 292 791 3 505 2 975
Poster som kan komma att omklassas till resultaträkning
Finansiella tillgångar som kan säljas 41 -260 -186 -6
Övrigt totalresultat, netto 41 -260 -186 -6
Periodens totalresultat 1 333 531 3 319 2 969

Moderbolagets balansräkningar i sammandrag
Mkr September 2016 December 2015

Immateriella tillgångar 1 932 1 757
Aktier och andelar i dotterföretag 22 175 21 317
Fordringar hos dotterföretag 18 693 19 637
Övriga anläggningstillgångar 1 406 1 457
Anläggningstillgångar 44 206 44 168

Fordringar hos dotterföretag 2 572 3 589
Övriga fordringar 84 119
Omsättningstillgångar 2 656 3 708

Summa tillgångar 46 862 47 876

Eget kapital 17 670 16 827
Obeskattade reserver 179 179
Avsättningar 404 379
Långfristiga skulder 18 817 19 761
Kortfristiga skulder 9 792 10 730
Summa egel kapital, avsättningar och skulder 46 862 47 876
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Andel eget riskbärande kapital 
Eget kapital och avsättningar för uppskjutna skatter, i procent  
av balansomslutningen. 

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt, i procent av tolv månaders rullande  
genomsnittligt eget kapital. 

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus ränteintäkter, i procent av tolv månaders 
rullande genomsnittliga balansomslutning exklusive icke 
 räntebärande skulder.

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat plus ränteintäkter, i procent av tolv månaders 
rullande genomsnittliga balansomslutning.

EBITA (Earnings before interest, taxes and amortization)
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar.

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation  
and amortization).
Resultat före av- och nedskrivningar.

Engångsposter
Väsentliga intäkter/kostnader som till sin natur inte är återkom-
mande eller hänför sig till den normala operativa verksamheten. 
Engångsposter inkluderar, men begränsas inte till, omstrukture-
ringskostnader, nedskrivningar och avskrivningar, valutakurs-
effekter till följd av devalveringar samt vinster och förluster i 
samband med avyttringar av verksamheter och tillgångar.

Medelantal anställda
Totalt antal utförda arbetstimmar av registrerade anställda 
 dividerat med normal full arbetstid under perioden. 

Nettorörelsekapital
Kundfordringar plus varulager minus leverantörsskulder  
som procentandel av tolv månaders rullande försäljning. 

Nettoskuldsättning
Lån och avsättningar till anställda efter avslutad anställning, 
netto, minus kortfristiga finansiella tillgångar exklusive derivat.

Nettoskuldsättning/EBITDA 
Nettoskuldsättning, i procent av tolv månaders rullande EBITDA.

Nettoskuldsättning/eget kapital
Nettoskuldsättning, i procent av eget kapital.

Organisk försäljning
Försäljning exklusive effekt av valuta- och strukturförändringar, 
dvs. förvärvade och avyttrade verksamheter.

Registrerat antal anställda
Totalt antal anställda som är inkluderade i SKFs lönelista  
vid periodens slut. 

Resultat i kronor per aktie
Resultat efter skatt och minoritetsintressen dividerat  
med ordinarie antal aktier.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat, i procent av försäljningen.

Rörelsemarginal exkl. engångsposter 
Rörelseresultat minus engångposter, i procent av försäljningen.

SKFs marknadsutsikter
I marknadsutsikterna för SKFs produkter och tjänster 
 presenteras ledningens bästa bedömning utifrån aktuell  
information om framtida efterfrågan från kunderna.  
Prognosen gäller den förväntade volymutvecklingen på  
de marknader där våra kunder verkar. 

Skuldsättningsgrad
Lån plus avsättningar till anställda efter avslutad anställning, 
netto, i procent av summan av lån, avsättningar till anställda 
efter avslutad anställning, netto, och eget kapital.

Soliditet
Eget kapital, i procent av balansomslutningen.

Substansvärde per aktie (eget kapital per aktie)
Eget kapital exklusive minoritetsintressen dividerat med 
 ordinarie antal aktier.

Valutapåverkan på rörelseresultatet
Valutakurser, omräkningseffekter och effekter från trans-
aktionsflöden baserat på nuvarande antaganden och valuta- 
kurser samt jämfört med samma period föregående år.

Definitioner

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som 
 baseras på SKF-ledningens nuvarande förväntningar. Även om 
ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan 
framtids inriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas 
på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. 
Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört 
med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen 
beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende 

ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och 
andra  politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra 
faktorer som omnämns i förvaltningsberättelsen i SKFs senaste 
årsredovisning (tillgänglig på www.skf.com) under avsnitten 
”Viktiga  faktorer som påverkar det finansiella resultatet”, 
”Finansiella risker” och ”Känslighetsanalys” samt i denna kvartals-
rapport under avsnittet ”Risker och osäkerheter i verksamheten”.

Framtidsinriktad information



Jochen Haar, Scotts Sports
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Ytterligare information lämnas av
Investerare och analytiker
Patrik Stenberg, Head of Investor Relations
tel: 031 3372104
mobil: 0705 472104
e-post: patrik.stenberg@skf.com

Eva Österberg, Investor Relations
tel: 031 3373464
mobil: 070 2253464
e-post: eva.osterberg@skf.com 

Press och media
Theo Kjellberg, Press and Media Relations Director
tel: 031 3376576 
mobil: 0725 776576
e-post: theo.kjellberg@skf.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan 
 information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 
596/2014 och enligt lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-
personer, för offentliggörande den 26 oktober 2016  
kl. 13.00 CEST.

AB SKF (publ)  ●  Postadress: 415 50 Göteborg  ●  Besöksadress: Hornsgatan 1  ●  Telefon: 031 337 10 00  ●  Org.nr. 556007-3495 
www.skf.com  ●  SKF Investor Relations  ●  E-post: skf.ir@skf.com  ●  IR webbsida: investors.skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. 
Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning,  
tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare  
på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet  
anställda var 46 635.

Telefonkonferens
Den 26 oktober kl. 14.00 på 08 5065 3937

Vänligen använd inte högtalartelefon, då det kan påverka  
ljudet negativt.

All information angående SKFs niomånadersrapport 2016 finns 
på SKFs webbplats: investors.skf.com/kvartalsrapportering

Kalender
2 februari, Bokslutskommuniké 
Mars, Årsredovisning 2016
29 mars, Årsstämma
6 april, Kapitalmarknadsdag

®
 S

KF
 ä

r e
tt 

re
gi

st
re

ra
t v

ar
um

är
ke

 so
m

 ä
gs

 a
v S

KF
-k

on
ce

rn
en

.  
|  ©

 S
KF

-k
on

ce
rn

en
 2

01
6


	Niomånadersrapport 2016
	Nyckeltal
	Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2016
	Försäljning
	Kommentarer om organisk försäljning
	Finansiella resultat
	Segmentsinformation
	Viktiga händelser
	Risker och osäkerheter i verksamheten
	Koncernens resultaträkningar i sammandrag
	Koncernens rapporter över totalresultat i sammandrag
	Koncernens balansräkningar i sammandrag
	Koncernens förändringar av eget kapital i sammandrag
	Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag
	Koncernens finansiella information i sammandrag
	Avstämning av koncernens resultat före skatt
	Nyckeltal
	Segmentsinformation – Kvartal- och helårsvärden
	Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag
	Moderbolagets rapporter över totalresultat
	Moderbolagets balansräkningar i sammandrag
	Definitioner

