
Försäljning, i lokal valuta, under första kvartalet jämfört med samma period föregående år (exkl. struktur)

Försäljningen för koncernen ökade med 1,1%. I Europa minskade den med 1,2% och i Asien med 8,1%. I Nordamerika 
ökade den med 14,7%, i Latinamerika med 11,1% och i Mellanöstern och Afrika med 2,5%.
Tillverkningsnivån var påtagligt lägre än under första kvartalet föregående år.

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2012
Efterfrågan jämfört med andra kvartalet föregående år
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen. Den förväntas bli 
relativt oförändrad i Europa och Asien, och påtagligt högre i Nordamerika och Latinamerika. Efterfrågan 
förväntas bli något högre för Strategic Industries och Regional Sales and Service och relativt oförändrad 
för Automotive.
Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2012
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen. Den förväntas bli 
relativt oförändrad i Europa, något högre i Nordamerika och högre i Asien och Latinamerika. Efterfrågan 
förväntas bli något högre inom alla affärsområden.
Tillverkningsnivå
Tillverkningsnivån kommer att vara lägre år över år, men högre jämfört med första kvartalet.
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Försäljningsförändring, i kronor, hänför sig till: Volym Pris/mix Struktur
Valuta- 

effekt Totalt

Kvartal 1 2012 -0,8% 1,9% -0,1% 0,4% 1,4%

Nyckeltal (defi nitioner, se sidan 15) Kvartal 1 2012 Kvartal 1 2011

Försäljning, Mkr 16 931 16 702
Rörelseresultat, Mkr 2 140 2 504
Rörelsemarginal, % 12,6 15,0
Resultat före skatt, Mkr 1 981 2 318
Nettoresultat, Mkr 1 341 1 620
Resultat per aktie, kr 2,84 3,44

Tom Johnstone, vd och koncernchef

Pressmeddelande 19 april 2012

SKF rapport första kvartalet 2012

”SKF-koncernen levererade ett mycket bra resultat och kassafl öde under kvartalet, i 
linje med våra förväntningar. Som planerat vidtog vi åtgärder för att minska varu-
lagret genom att dra ner på produktionen avsevärt under försäljningen. Försäljningen 
utvecklades på helt olika sätt i de olika regionerna. Nord- och Sydamerika hade båda 
mycket stark tillväxt över hela bredden av de industrier vi betjänar. I Europa utveckla-
des vår affär till industrisegmentet väl medan försäljningen till fordonssegmentet, 
som väntat, var påtagligt lägre. I Asien hade vi en svag utveckling, men trenden för-
bättrades under kvartalet och vi förväntar oss att detta ska fortsätta. 
 Under kvartalet tog vi ett antal viktiga steg för att stärka koncernen. Vi tecknade ett 
avtal om att förvärva General Bearings Corporation och affären förväntas avslutas 
under andra kvartalet. Vi öppnade två nya teknikcenter vid svenska universitet, 
lanserade ett antal nya produkter och erhöll viktiga affärer. Vi införde också en ny 
organisation för att bättre betjäna industrimarknaden genom en mer industri-
fokuserad struktur inriktad på anläggningars hela livscykel. 
När vi blickar framåt i andra kvartalet ser vi ett förbättrat affärsklimat för koncernen och förväntar oss att försäljningen 

kommer att vara något högre jämfört med föregående kvartal och år över år. Återigen kommer den huvudsakliga tillväxten 
att ske i Nord- och Sydamerika, men vi förväntar oss också en fortsatt förbättring i Asien och en stabil utveckling i Europa. 
Alla tre affärsområdena förväntas visa tillväxt jämfört med föregående kvartal.”
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Marknadsutsikter kvartal 2 2012 för geografi ska områden, affärsområden och huvudsegment

Andel av
försäljning 

2011 Regioner
Sekventiell 

trend
År-

över-år

46% Europa +/-

26%
Asien/Stilla-
havsområdet +/-

19% Nordamerika +++
6% Latinamerika +++

Affärsområden

31% Strategic Industries +
39% Regional Sales and Service +
27% Automotive +/-

Totalt +

Något lägre -

Lägre --

Påtagligt lägre ---

Andel av
försäljning 

2011* Huvudsegment
Sekventiell 

trend

5% Lastbilar

26% Industriell distribution

18% Industri OEM, Allmän + Särskild

13% Personbilar

10% Fordonseftermarknaden

10% Industri OEM, Tung + Arbetsfordon

6% Energi

3% Tvåhjulingar och elektrisk industri

5% Flygindustrin

4% Järnvägsindustrin

Nyckeltal (defi nitioner, se sidan 15) 31 mars 2012 31 december 2011 31 mars 2011

Varulager i % av årsförsäljningen 20,5 21,4 20,1
Avkastning på sysselsatt kapital för 12-månadersperioden, % 21,9 23,6 25,6
Avkastning på eget kapital för 12-månadersperioden, % 27,3 29,7 30,7
Soliditet, % 39,1 37,8 37,5
Skuldsättningsgrad, % 47,1 48,9 47,2
Nettoskuldsättning/eget kapital, % * 64,3 72,3 74,0
Nettoskuldsättning, Mkr * 15 153 16 234 15 227
Registrerat antal anställda 45 709 46 039 44 784

*  Under första kvartalet 2012 ändrades defi nitionen för nettoskuldsättning genom att inkludera överskott på förmånsbestämda planer för ersättningar 
    efter avslutad anställning.
   Jämförelsesiffror har justerats.

Relativt oförändrad = Något högre +

Högre ++

Påtagligt högre +++

Förklaringar:

• SKF tecknade ett avtal att förvärva amerikanska 
General Bearing Corporation (GBC) för cirka 125 
miljoner US-dollar, utifrån en kassa- och lånefri 
basis. Försäljningen 2011, huvudsakligen i USA, 
uppgick till cirka 155 miljoner US-dollar. GBC har 
fyra fabriker i Kina och 1 750 anställda. Avtalet 
förmodas bli slutfört under andra kvartalet.

• SKF lanserade ett antal appar för iPhone och iPad, 
både för att ge information om SKF och SKFs pro-
dukter och lösningar men också för att underlätta 
för användare att analysera, beräkna och fastställa 
rätt lösning. 

• SKF invigde två teknikcenter vid svenska universitet:
   – vid Chalmers tekniska universitet för hållbarhet 

   och miljö.
   – vid Luleå tekniska universitet för tillståndsöver-

   vakning och anläggningsoptimering.

Kassafl öde
Kassafl öde, efter investeringar och före fi nansiella 
poster, var 696 Mkr (372) för första kvartalet 2012.  

Finansnetto
Finansnettot för första kvartalet var -159 Mkr (-186).

Valutakurser
Valutakurser, omräkningseffekter och effekter från 
transaktionsfl öden, hade en begränsad effekt på SKFs 
rörelseresultat under första kvartalet, jämfört med 
samma period föregående år. Det beräknas bli en positiv 
effekt på 125 Mkr på rörelseresultatet under andra 
kvartalet och för helåret en positiv effekt på 200 Mkr, 
baserat på nuvarande antaganden och valutakurser 
samt jämfört med samma period föregående år.

Viktiga händelser
• Under första kvartalet 2012, införde SKF en ny 

verksamhetsstruktur för industrimarknaden för att 
ytterligare förbättra fokus och stöd till denna mark-
nad och stärka hanteringen av anläggningars hela 
livscykel inom varje industri. Se pressmeddelanden 
17 januari och 4 april 2012.

* exklusive Lincoln 



SKF Solar Hub
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Försäljningsförändring, i kronor, hänför sig till:
Organisk 

tillväxt Struktur
Valuta-

effekt Totalt

Kvartal 1 2012 2,5% 0,0% 0,4% 2,9%

SKF Industrial Market, Strategic Industries

Helårs- och kvartalsvärden
Belopp i Mkr där annat ej anges. Kvartal 1

2011
Kvartal 2

2011
Kvartal 3

2011
Kvartal 4

2011
Helår 
2011

Kvartal 1
2012

Försäljning 5 223 5 242 5 212 5 130 20 807 5 375
Försäljning inkl. intern försäljning 8 386 8 423 8 556 8 248 33 613 8 513
Rörelseresultat 1 264 1 234 1 155 1 033 4 686 1 019
Rörelsemarginal * 15,1% 14,7% 13,5% 12,5% 13,9% 12,0%
Tillgångar och skulder, netto 21 685 22 070 23 215 22 905 22 905 22 626
Registrerat antal anställda 19 392 19 491 19 552 19 388 19 388 19 254

* Rörelsemarginalen har beräknats på försäljning inkl. intern försäljning.
Tidigare publicerade siffror har blivit justerade för att överensstämma med den nuvarande organisationsstrukturen 2012. 

Nya affärer
• SKF fi ck en order värd cirka 350 Mkr från Vestas för 

leverans av lösningar till huvudaxeln i Vestas V112-
3.0 MW-turbin. Leveranserna kommer att fortsätta 
in på 2013.

• SKF tilldelades två kontrakt till ett värde av cirka 50 
Mkr från Siemens Rail Systems för järnvägsprojekt 
i Europa. SKF kommer att leverera axelboxar och 
lagerenheter för hjulpar.

Nya produkter
• Servoställdon för industriändamål och för kunder 

inom förpackningsindustri, fabriksautomatisering 
och materialhantering. Ställdonen ger kunderna upp 
till 90% energibesparingar jämfört med lösningar 
med tryckluft.

• Nästa generation av SNL lagerhus – SE lagerhus – 
för gruvdrift, mineralbearbetning och materialhan-
tering ger längre brukbarhetstid för SKF självinställ-
ande rullager, förbättrar hantering och underhåll 
och kräver mindre fett.

• Utökat sortiment av lagret SKF Nautilus som bidrar 
till högre tillförlitlighet och driftsäkerhet för turbiner 
samt minskade drifts- och underhållsbehov. 

Försäljning i lokala valutor exkl. struktur, förändring år-över-år

• SKF svängkranslager för svåra driftsförhållanden är 
en lösning som ger högre prestanda och samtidigt 
hjälper kunderna att sänka energikostnaderna.

• SKF Solar Hub är en så gott som underhållsfri lös-
ning konstruerad för en brukbarhetstid på 20 år. 
Den hjälper kunderna att bättre ta tillvara solenergi 
genom att exakt följa solens vandring. 

• Nya produkter som lanserades av affärsenheten för 
smörjsystem: 

– bärbar fettspruta med 18-volts litiumjonbatteri för 
förbättrad produktivitet och ökad effekt med en 
enda laddning 

– injektorsmörjning för tåg för att minimera oljud från 
järnvägstrafi k i storstäder 

– CLU5 cylindersmörjsystem för tvåtakts dieselmotorer 
för båtar 

– KFG kolvpump för vindturbiner som är enkel att 
använda och förhindrar att fettet åldras.

Utmärkelser
• SKF fi ck utmärkelsen “2011 Key Supplier Excellence 

Award” från National Oilwell Varco i USA. 
• SKF fi ck utmärkelsen ”Supplier Performance Award 

2011” från SNECMA (Safran-koncernen) i Frankrike 
för utmärkt prestanda med leveranser i utsatt tid 
och hög kvalitet.

*  Inkluderar försäljning i både Strategic Industries och Regional Sales and 
Service för: 

 Industriella drivsystem (industriella växellådor, materialhantering, 
hydraulik och pneumatik, industriella elmotorer)

    Precision (verktygsmaskiner, medicin och hälsovård, fabriksautomation)

Kvartal 1 2012

Europa
Nord-

amerika Asien

Strategic Industries +++ +++ ---
Energi +++ +++ ---
Industri , Allmän* +/- +++ +
Tunga arbetsfordon +/- +++ n/a

Flygindustrin +++ +++ n/a

Järnvägsindustrin +++ ++ ---
Smörjsystem, affärsenhet +++ +++ ---



SKF ConRo
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SKF Industrial Market, Regional Sales and Service

Helårs- och kvartalsvärden
Belopp i Mkr där annat ej anges. Kvartal 1

2011
Kvartal 2

2011
Kvartal 3

2011
Kvartal 4

2011
Helår 
2011

Kvartal 1
2012

Försäljning 6 354 6 457 6 510 6 547 25 868 6 581
Försäljning inkl. intern försäljning 6 450 6 552 6 613 6 634 26 249 6 687
Rörelseresultat 740 830 841 860 3 271 805
Rörelsemarginal * 11,5% 12,7% 12,7% 13,0% 12,5% 12,0%
Tillgångar och skulder, netto 5 694 6 098 5 938 6 096 6 096 6 165
Registrerat antal anställda 6 230 6 336 6 389 6 511 6 511 6 564

* Rörelsemarginalen har beräknats på försäljning inkl. intern försäljning.
Tidigare publicerade siffror har blivit justerade för att överensstämma med den nuvarande organisationsstrukturen 2012. 

Försäljningsförändring, i kronor, hänför sig till:
Organisk 

tillväxt Struktur
Valuta-

effekt Totalt 

Kvartal 1 2012 3,0% 0,0% 0,6% 3,6%

Försäljning i lokala valutor exkl. struktur, förändring år-över-år

Nya affärer
• SKF fi ck under kvartalet fl era order från en stor kund 

inom metallindustrin på SKF ConRo Compact rull-
linjer till ett värde av 1,8 miljoner euro. SKF ConRo 
är robusta, modulära rullinjer som innefattar lager, 
tätningar, lagerhus, fett och rullmantlar. De fi nns i 
tre varianter Top, Compact och Low för de olika 
strängjutningssegmenten.

Utmärkelser 
• SKF fi ck toppbetyg av Tata Steel vid företagets års-

stämma. SKF utsågs till bästa leverantör i kategori-
erna ”Best Quality & Services” och ”Improvement 
Orientation”. Tata Steel är ett av de tio främsta stål-
företagen i världen och SKF har levererat produkter 
till många av deras applikationer.

Återförsäljarkonferens och underhållsmässa
• En konferens med 180 SKF-återförsäljare från 

Nordamerika ägde rum i Florida. Konferensen fokus-
erade på SKFs erbjudande till industrisegment, som 
till exempel gruvdrift och livsmedelindustrin. Syftet 

var att tillhandahålla kunskap om respektive industri 
genom presentationer och en utställning med relev-
anta SKF-lösningar och produkter från återförsäljare. 

• SKF deltog i Underhållsmässan i Göteborg. SKFs 
monter drog till sig kunder från alla nordiska länder 
och vann priset Guldskiftnyckeln där kunder röstat 
fram bästa monter med bäst bemötande från 
personalen.

SKF Distributor College
• Alltsedan starten 2002 har SKF Distributor College 

fortsatt att växa och utvecklas. Det har blivit mycket 
populärt och deltagandet har ökat kraftigt under de 
senaste åren. Antalet certifi kat som delas ut har 
stigit snabbt. Under kvartalet fi ck en anställd hos 
en återförsäljare i Uruguay motta certifi kat nummer 
140 000. Nyligen har SKF Distributor College lagt 
till turkiska och vietnamesiska till de språk som 
kurserna fi nns på. Sammanlagt är det nu 14 språk.

Kvartal 1 2012

Europa
Nord-

amerika
Latin-

amerika Asien

Mellan-
östern & 
Afrika

Regional Sales and Service +/- +++ +++ +/- +/-



SKF Speed Sensor Unit
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Försäljningsförändring, i kronor, hänför sig till:
Organisk 

tillväxt Struktur
Valuta-

effekt Totalt

Kvartal 1 2012 -4,2% -0,2% 0,1% -4,3%

Försäljning i lokala valutor exkl. struktur, förändring år-över-år 

Nya affärer
• SKF tecknade ett treårskontrakt med Scania. 

Kontraktet omfattar leveranser av SKF hjullager-
enheter för lastbilar och växellådslager till Scanias 
fabrik i Brasilien. De första leveranserna kommer 
från Europa, men längre fram under året kommer 
leverans att ske från SKFs fabrik i Cajamar, 
Brasilien.

Nya produkter 
• SKF Speed Sensor Unit avsedd för att avläsa motor-

cyklars och skotrars hjulhastighet. Enheten ökar 
säkerheten och minskar bränsleförbrukningen genom 
att känna av hastigheten utan mekanisk friktion. 

• En inbyggd tätning för stötdämpare av typ mono-
tube för motorcyklar. Tätningen förlänger stötdämp-
arens livslängd samtidigt som den ger låg friktion 
under tätningens hela livslängd.

• SKF ställdon för bussdörrar. Lösningen innebär 
övergång till elektromekanik istället för tryckluft för 
att minska energi- och bränsleförbrukningen. 

• SKF Compact Wire Steering Bearing för rattstänger 
för bilar och lätta lastbilar. Den nya kompakta gener-
ationen är konstruerad för att tillgodose 

marknadskraven på hög prestanda och en kompakt, 
lätt konstruktion.

Utmärkelser
• Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd. tilldelade 

SKF utmärkelsen “2011 Supplier Award” grundat på 
kvalitet, kostnad, leveranser, utvecklingstid och 
leverantörsrespons

Kvartal 1 2012

Europa
Nord-

amerika
Latin-

amerika Asien

Automotive --- +++ +/- +/-
Bilar och lätta lastbilar --- +++ +/- +/-
Lastbilar --- + n/a --
Fordonseftermarknaden --- +/- +/- ++
Tvåhjulingar/ Elekrisk industri -- +++ + +/-

SKF Automotive

Helårs- och kvartalsvärden
Belopp i Mkr där annat ej anges. Kvartal 1

2011
Kvartal 2

2011
Kvartal 3

2011
Kvartal 4

2011
Helår 
2011

Kvartal 1
2012

Försäljning 4 763 4 638 4 442 4 200 18 043 4 562
Försäljning inkl. intern försäljning 5 836 5 699 5 455 5 158 22 148 5 538
Rörelseresultat 541 482 360 94 1 477 238
Rörelsemarginal * 9,3% 8,5% 6,6% 1,8% 6,7% 4,3%
Tillgångar och skulder, netto 8 129 8 450 8 980 8 686 8 686 8 756
Registrerat antal anställda 14 349 14 782 15 024 14 811 14 811 14 687

* Rörelsemarginalen har beräknats på försäljning inkl. intern försäljning.
Tidigare publicerade siffror har blivit justerade för att överensstämma med den nuvarande organisationsstrukturen 2012. 
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Föregående bedömning av marknadsutsikter: 
Marknadsutsikter för första kvartalet 2012

Efterfrågan jämfört med första kvartalet föregående år
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas 
bli något lägre för koncernen. Den förväntas bli lägre i 
Europa, högre i Nordamerika, relativt oförändrad i 
Asien och något högre i Latinamerika. Efterfrågan 
förväntas bli relativt oförändrad för Industrial Division 
och Service Division, samt påtagligt lägre för 
Automotive Division.
Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2011
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas 
bli relativt oförändrad för koncernen. Den förväntas bli 
något lägre i Europa, relativt oförändrad i Asien och 
Latinamerika, samt högre i Nordamerika. Efterfrågan 
förväntas bli relativt oförändrad för alla divisioner.
Tillverkningsnivå
Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt lägre år 
över år och relativt oförändrad jämfört med fjärde 
kvartalet.

Risker och osäkerheter i verksamheten
SKF-koncernen har verksamhet i många olika industri- 
och fordonssegment, såväl som geografi ska segment, 
som befi nner sig på olika stadier i konjunkturcykeln. 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 orolig-
heter såväl som störningar på världens 
fi nansmarknader och naturkatastrofer ha en negativ 
effekt på efterfrågan på koncernens produkter och 
tjänster. Det fi nns också politiska och regulatoriska 
risker förenade med en omfattande geografi sk närvaro. 
Regulatoriska krav, skatter, tullar och andra handels-
hinder, pris- och valutaregleringar eller andra statliga 
åtgärder kan begränsa SKF-koncernens verksamhet. 

SKF-koncernen är utsatt för både transaktions-
exponering och exponering för omräkning till svenska 
kronor. För de kommersiella fl ödena är SKF-koncernen 
främst exponerad för US-dollarn och US-dollar-
relaterade valutor. Då merparten av vinsten görs 
utanför Sverige är koncernen dessutom exponerad för 
omräkning i alla större valutor. Moderbolaget utför 
tjänster av koncerngemensam karaktär. Moder-
bolagets fi nansiella ställning är beroende av dotter-
bolagens fi nansiella ställning och utveckling. En allmän 
nedgång i efterfrågan på koncernens produkter och 
tjänster kan betyda lägre vinstutdelning till moder-
bolaget såväl som behov av nedskrivningar av värden 
av dotterbolagens aktier.

SKF och andra företag inom lagerbranschen är föremål 
för en utredning av EU-kommissionen om eventuellt 
konkurrensbegränsande samarbete. SKF tillhanda-
håller dessutom begärd information till US Department 
of Justice. Med hänsyn till dessa utredningars beskaff-
enhet, kan utfallet komma att påverka koncernens 
resultat och kassafl öde med en väsentlig summa. Det 
är emellertid alltför tidigt att uppskatta om och när en 
sådan effekt kan inträffa och därmed kan redovisas.

Framtidsinriktad information
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som 
baseras på SKF-ledningens nuvarande förväntningar. Även 
om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av 
sådan framtidsinriktad 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 framtidsinrik-
tade 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 förvaltnings-
berättelsen i SKFs senaste årsredovisning (tillgänglig på www.
skf.com) under avsnitten ”Viktiga faktorer som påverkar det 
fi nansiella resultatet”, ”Finansiella risker” och ”Känslighets-
analys” samt i denna kvartalsrapport under avsnittet ”Risker 
och osäkerheter i verksamheten”.

Göteborg den 19 april 2012 
Aktiebolaget SKF
(publ.)

Tom Johnstone 
Vd och koncernchef

Ytterligare information lämnas av:

Ingalill Östman, Group Communications
tel: 031-3373260
mobil: 0706-973260
e-post: ingalill.ostman@skf.com

Marita Björk, Investor Relations
tel: 031-3371994
mobil: 0705-181994
e-post: marita.bjork@skf.com

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med fi  nansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den
19 april 2012 kl. 08.00.
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Bilagor:

Finansiella rapporter
 Koncernens resultaträkningar i sammandrag 1. 
 Koncernens rapporter över totalresultat i sammandrag och koncernens förändringar av eget kapital i sammandrag2. 
 Koncernens balansräkningar i sammandrag3. 
Koncernens kassafl ödesanalyser i sammandrag4. 

Övrig fi nansiell information
Koncernens fi nansiella information i sammandrag - helårs- och kvartalsvärden5. 
 Moderbolagets resultaträkningar, rapporter över totalresultatet, balansräkningar och eget kapital i samman-6. 
drag

SKFs koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards sådana de antagits av EU. 
SKF-koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporterna som i SKF 
Årsredovisning 2011, fi nansiella, miljömässiga och sociala resultat. Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i 
kraft 2012 hade någon betydande påverkan på koncernen.

Koncernens kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34. Rapporten för moderbolaget har upprättats i 
enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2. Rapporten har inte granskats av företagets revisorer.

SKFs halvårsrapport 2012 kommer att publiceras onsdagen den 18 juli 2012.

SKF håller ordinarie årsstämma onsdagen den 25 april 2012 i Göteborg.

Telefonkonferens, ref.nr. 915230 
Den 19 april kl. 09.00 på tel. 08-5052 0114

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

All information angående SKFs rapport första 
kvartalet 2012 fi nns på SKFs webbplats:

investors.skf.com/kvartalsrapportering 
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Mkr
Jan-mars

2012
Jan-mars

2011

Försäljning 16 931 16 702
Kostnad för sålda varor -12 457 -12 007
Bruttoresultat 4 474 4 695

Försäljnings- och administrationskostnader -2 291 -2 151
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto -43 -40
Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag 0 0
Rörelseresultat 2 140 2 504

Rörelsemarginal, % 12,6 15,0

Finansiella intäkter och kostnader, netto -159 -186
Resultat före skatt 1 981 2 318

Skatter -640 -698
Periodens resultat 1 341 1 620

Periodens resultat hänförligt till
Aktieägare i moderbolaget 1 294 1 568
Minoritetsintresse 47 52

Nyckeltal  (defi nitioner, se sidan 15)

Resultat i kronor per aktie efter skatt 2,84 3,44
Resultat i kronor per aktie efter utspädning 2,84 3,44
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 445 397
Registrerat antal anställda 45 709 44 784
Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 

12-månadersperioden, % 21,9 25,6

Bilaga 1

Koncernens resultaträkningar i sammandrag

Mkr
Jan-mars

2012
Jan-mars

2011

Periodens resultat 1 341 1 620

Övrigt totalresultat
Periodens omräkningsdifferenser -421 -939
Finansiella tillgångar som kan säljas 4 -20
Kassafl ödessäkringar 121 -15
Aktuariella vinster och förluster 162 92
Skatt hänförlig till övrigt totalresultat -117 -57

Övrigt totalresultat, netto -251 -939

Periodens totalresultat 1 090 681

Periodens totalresultat hänförligt till
Aktieägare i moderbolaget 1 056 695
Minoritetsintressen 34 -14

Koncernens rapporter över totalresultat i sammandrag
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Antal aktier
Mars 2012 Mars 2011

Totalt antal aktier 455 351 068 455 351 068
- varav A-aktier 42 749 482 44 630 604
- varav B-aktier 412 601 586 410 720 464

Totalt antal aktier efter utspädning 455 351 068 455 351 068

Totalt genomsnittligt antal aktier efter utspädning 455 351 068 455 351 068

Koncernens förändringar av eget kapital i sammandrag
Mkr Jan-mars 2012 Jan-mars 2011

Ingående balans 1 januari 22 455 19 894
Periodens totalresultat 1 090 681
Kostnader för prestationsbaserade aktieprogram 14 7

Totala utdelningar 0 -6

Utgående balans eget kapital 23 559 20 576

Bilaga 2

Avstämning av koncernens resultat före skatt

Mkr Jan-mars 2012 Jan-mars 2011

Rörelseresultat:

SKF Industrial Market, Strategic Industries 1 019 1 264
SKF Industrial Market, Regional Sales and Service 805 740
SKF Automotive 238 541
Övrig verksamhet utanför affärsområdena 105 93

Ofördelade koncerngemensamma aktiviteter och justeringar, netto -27 -134

Finansnetto -159 -186

Koncernens resultat före skatt 1 981 2 318
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Mkr Mars 2012 December 2011

Goodwill 5 817 5 992
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 981 4 165
Materiella anläggningstillgångar 12 855 13 076
Uppskjutna skattefordringar 1 240 1 299
Övriga materiella anläggningstillgångar 1 520 1 494
Anläggningstillgångar 25 413 26 026

Varulager 13 601 14 191
Kundfordringar 11 663 10 713
Övriga kortfristiga fordringar 3 487 3 107
Övriga kortfristiga fi nansiella tillgångar 6 113 5 337
Omsättningstillgångar 34 864 33 348

Summa tillgångar 60 277 59 374

Eget kapital hänförligt till aktieägare i AB SKF 22 508 21 436

Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen 1 051 1 019

Långfristiga fi nansiella skulder 12 384 12 500
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 8 336 8 634
Uppskjutna skatteskulder 760 938
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 530 1 602
Långfristiga skulder 23 010 23 674

Leverantörsskulder 4 750 4 698
Kortfristiga fi nansiella skulder 813 1 113
Övriga kortfristiga skulder och avsättningar 8 145 7 434
Kortfristiga skulder 13 708 13 245

Summa eget kapital och skulder 60 277 59 374

Bilaga 3

Koncernens balansräkningar i sammandrag
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Koncernens kassafl ödesanalyser i sammandrag

Mkr

Jan-mars
2012

Jan-mars
2011

Operativa aktiviteter:
Rörelseresultat 2 140 2 504
Avskrivningar och nedskrivningar 441 445
Nettoförlust/vinst (-) vid försäljning av materiella 

anläggningstillgångar och verksamheter -24 -32
Skatter -554 -610
Övrigt inklusive ej kassapåverkande poster -191 43
Förändring av rörelsekapital -701 -1 563
Nettokassafl öde från rörelsen 1 111 787

Investeringsaktiviteter:
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar  

och verksamheter -476 -405
Försäljning av materiella anläggningstillgångar och verksamheter 61 -10

Nettokassafl öde från investeringsaktiviteter -415 -415
Nettokassafl öde efter investeringar, före fi nansiering 696 372

Finansieringsaktiviteter:
Förändring av kortfristiga och långfristiga lån -13 -22
Förändring av fi nansiella leasingskulder 1 -3
Utdelning 0 -6
Investeringar i kortfristiga fi nansiella tillgångar -29 -54
Försäljning av kortfristiga fi nansiella tillgångar 70 98
Nettokassafl öde från fi nansieringsaktiviteter 29 13
Nettokassafl öde 725 385

Förändringar i likvida medel:
Likvida medel 1 januari 4 825 2 395
Kassafl ödeseffekt, exkl. förvärvade/sålda verksamheter 725 458
Kassafl ödeseffekt, förvärvade/sålda verksamheter 0 -73
Valutakurseffekt -53 -90
Likvida medel 31 mars 5 497 2 690

Bilaga 4

Förändring av räntebärande nettoskuld
Utg. balans 

31 mars 
2012

Kassa-
påverkande 

förändringar

Förvärvade/
sålda verk-

samheter

Icke kassa-
påverkande 

förändringar
Valutakurs-

effekt

Ing. balans 
1 januari 

2012

Lån, lång- och kortfristiga 12 726 -13 0 -19 -93 12 851
Ersättningar till anställda efter avslutad 

anställning, netto 8 288 -123 0 7 -195 8 599
Övriga fi nansiella tillgångar -976 41 0 -14 18 -1 021
Likvida medel -5 497 -725 0 0 53 -4 825

Räntebärande nettoskuld 14 541 -820 0 -26 -217 15 604
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Belopp i Mkr där annat ej anges.
Kvartal 1

2011
Kvartal 2

2011
Kvartal 3

2011
Kvartal 4

2011
Helår 
2011

Kvartal 1
2012

Försäljning 16 702 16 712 16 545 16 257 66 216 16 931
Kostnad för sålda varor -12 007 -11 768 -11 866 -12 003 -47 644 -12 457
Bruttoresultat 4 695 4 944 4 679 4 254 18 572 4 474
Bruttomarginal, % 28,1 29,6 28,3 26,2 28,0 26,4

Försäljnings- och administrationsomkostnader -2 151 -2 315 -2 258 -2 256 -8 980 -2 291
   - i % av försäljningen 12,9 13,9 13,7 13,9 13,6 13,5

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto -40 -7 58 25 36 -43
Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag 0 1 0 -17 -16 0
Rörelseresultat 2 504 2 623 2 479 2 006 9 612 2 140
Rörelsemarginal, % 15,0 15,7 15,0 12,3 14,5 12,6
Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 15,0 15,7 15,0 13,0 14,7 12,6

Finansiella intäkter och kostnader, netto -186 -177 -134 -183 -680 -159
Resultat före skatt 2 318 2 446 2 345 1 823 8 932 1 981
Vinstmarginal före skatt, % 13,9 14,6 14,2 11,2 13,5 11,7

Skatter -698 -703 -689 -618 -2 708 -640
Periodens resultat 1 620 1 743 1 656 1 205 6 224 1 341

Periodens resultat hänförligt till
Aktieägare i moderbolaget 1 568 1 709 1 603 1 171 6 051 1 294
Minoritetsintressen 52 34 53 34 173 47

Nyckeltal  (defi nitioner, se sidan 15)

Rörelseresultat exkl. avskrivningar av immateriella tillgångar 2 567 2 682 2 544 2 067 9 860 2 200

Resultat i kronor per aktie efter skatt 3,44 3,76 3,52 2,57 13,29 2,84
Resultat i kronor per aktie efter utspädning 3,44 3,76 3,52 2,57 13,29 2,84

Utdelning i kronor per aktie, kr - 5,00 - - 5,00 -

Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 
12-månadersperioden, % 25,6 25,9 25,1 23,6 23,6 21,9

Skuldsättningsgrad, % 47,2 48,6 50,2 48,9 48,9 47,1

Soliditet, % 37,5 36,3 36,1 37,8 37,8 39,1

Substansvärde per aktie, kr 43 43 45 47 47 49

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar 397 394 451 597 1 839 445

Registrerat antal anställda 44 784 45 678 46 236 46 039 46 039 45 709

Koncernens fi nansiella information i sammandrag - helårs- och kvartalsvärden 
Bilaga 5
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag
Mkr Mars 2012 December 2011

Aktier och andelar i dotterföretag 22 702 22 634
Fordringar hos dotterföretag 11 837 11 952
Övriga anläggningstillgångar 452 412
Anläggningstillgångar 34 991 34 998

Fordringar hos dotterföretag 910 2 154
Övriga fordringar 403 102

Omsättningstillgångar 1 313 2 256

Summa tillgångar 36 304 37 254

Eget kapital 11 231 11 780

Obeskattade reserver 1 541 1 540

Avsättningar 266 194

Långfristiga skulder 11 964 12 085

Kortfristiga skulder 11 302 11 655

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 36 304 37 254

Ställda säkerheter 0 0
Ansvarsförbindelser 5 5

Mkr
Jan-mars

2012
Jan-mars

2011

Intäkter 1 063 470
Kostnad för intäkter -1 491 -470
Övriga management- och administrationskostnader -248 -27
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto 1 -2
Rörelseresultat -675 -29

Finansiella intäkter och kostnader, netto -93 -64
Resultat före skatt -768 -93

Skatter 201 31

Periodens resultat -567 -62

Moderbolagets rapporter över totalresultat

Mkr
Jan-mars

2012
Jan-mars

2011

Periodens resultat -567 -62

Övrigt totalresultat
Finansiella tillgångar som kan säljas 4 -20
Övrigt totalresultat, netto 4 -20

Periodens totalresultat -563 -82

Bilaga 6

Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag

Från och med 1 januari 2012 har AB SKFs affärsmodell ändrats från att vara en tjänsteleverantör till att bli huvudman som äger alla 
immateriella rättigheter.
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Ordlista

Friktion
En kraft som motarbetar rörelsen mellan två kontakty-
tor. Friktion är komplext och beräknas med hjälp av en 
empirisk faktor. Friktion förbrukar energi och alstrar värme 
i roterande maskiner.

Hjullagerenhet
Lättmonterad, kompakt lagerenhet för bilhjul. Den består 
av ett tvåradigt vinkelkontaktkullager med inbyggda tätnin-
gar och kan förses med sensorer för system för låsningsfria
bromsar och antisladd bland annat.

Integrerad underhållslösning
Ett integrerat underhållskontrakt är en utökning av kon-
ceptet för problemfri drift och omfattar bl.a. utbildning, 
installationsövervakning, felorsaksanalys och tillstånd-
sövervakning av roterande maskindelar.

Kullager gentemot rullager
Den stora skillnaden när det gäller dessa två lagertyper är 
att kullager alstrar mindre friktion än rullager, medan rul-
lager har högre bärförmåga.

Linjära produkter
Vanlig benämning på komponenter, enheter och system 
för linjär rörelse. De omfattar linjärlager, skenstyrningar, 
kulbussningar m.m.

Livscykelanalys
Systematisk analys av all miljöpåverkan som en produkt 
ger upphov till under hela sin livscykel, dvs. från råvara till 
slutdeponering efter brukbarhetstidens slut.

Sfäriskt kullager
Lagertyp som uppfanns av SKFs grundare Sven Wingquist 
1907 och som löste ett av de största problemen inom in-
dustrin vid den tiden – de ständiga avbrotten i produktionen
på grund av att lagren skar. Axlarna var inte tillräckligt 
noggrant uppriktade för de stela kullager som normalt 
användes och lagren skar på grund av snedställning. Det 
tvåradiga sfäriska kullagret klarade av snedställning utan 
att minska brukbarhetstiden och löste därmed problemet.

SKF Business Excellence
SKF Business Excellence lanserades 2010 och innebär att 
man drar nytta av de anställdas och samarbetspartners
kunskap samt företagets teknik för att på det mest effektiva 
sättet leverera värde till kunderna. Det bygger vidare på
många av de initiativ som har startats av SKF-koncernen 
under ett antal år, det senaste var SKF Manufacturing 
Excellence. Med Business Excellence utvidgar SKF erfar-
enheten från tillverkningssidan till andra processer och 
verksamheter inom koncernen. Business Excellence
handlar mer än om bara resultat – det utmanar organisa-
tionen att tänka efter om man åstadkommer rätta resultat 
på bästa möjliga sätt. SKF Manufacturing Excellence 
fokuserar på att minska spill och få bort aktiviteter som inte 
tillför något värde. Själva hjärtat i systemet är de anställda 
inom produktionsprocessen.

SKF Care
Hållbarhet är en av SKFs fem drivkrafter tillsammans med 
lönsamhet, kvalitet, innovation och snabbhet. SKFs syn på 
hållbar fi nansiell och operativ prestanda fokuserar på be-
greppet SKF Care, innefattande affärsomsorg, miljöomsorg, 
medarbetaromsorg och samhällsomsorg.

SKF Manufacturing Excellence
Konceptet SKF Bridge of Manufacturing Excellence fokuser-
ar på att minska spill och öka effektiviteten i tillverkning-
sprocessen. Konceptet bygger på fem principer: Standardis-
erat arbetssätt, Rätt från mig, Vi bryr oss, Behovsstyrt
fl öde och Ständiga förbättringar. Konceptets kärna handlar 
om att medarbetarna i tillverkningen använder dessa princi-
per varje dag för att förbättra arbetet.

SKF Solution Factory
SKF Solution Factory kombinerar SKFs expertis inom alla 
teknikplattformar med verkstadsservice och tillhandahåller 
skräddarsydd service och lösningar till kunder. Därmed förs 
många av SKFs lagertjänster och integrerade värdehöjande 
lösningar närmare kunderna, till exempel rekonditionering
och kundanpassning, inbyggnadstekniska tjänster, spindel-
reparationer, smörjapplikationer och mekanisk service –
montering, uppriktning och balansering – samt fjärröver-
vakning och utbildning.

Smörjmedel
Fett, olja eller annat ämne som underlättar ytors rörelser i 
förhållande till varandra, till exempel i ett lager.

Stora lager
Sortimentet omfattar både standardlager och lager skräd-
darsydda för specifi ka inbyggnader. Lager med en ytter-
diameter på mer än 420 mm anses som stora. Lagren
fi nns i både metriska mått och tummått.

Superprecisionslager
SKFs omfattande sortiment av superprecisionslager är kon-
struerat för verktygsmaskinspindlar och andra applikationer 
som kräver extra hög precision vid extremt höga varvtal. 
Varje lagertyp har inbyggda unika egenskaper som gör dem 
lämpade för olika specifi ka driftförhållanden.

Teknik för elektroniskt styrda system (by-wire)
I elektroniska styrsystem ersätts den mekaniska styrningen 
av elektronisk styrning.

Tillståndsövervakning
Genom att regelbundet mäta vibrationer i lager och maski-
ner kan man kontrollera underhållsfaktorer som påverkar 
lagrens brukbarhetstid och maskinens gång. Instrument
och programvaror för tillståndsövervakning bidrar till tidig 
upptäckt av lager- och maskinproblem och gör det möjligt
för tekniker att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra 
problem som kan resultera i oplanerad stilleståndstid.

Tribologi
Tribologi är den tekniska vetenskapen om ytor som nöts mot 
varandra under rörelse och som undersöker principerna för
friktion, smörjning och nötning.
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Defi nitioner

1. Andel eget riskbärande kapital 
Eget kapital och avsättningar för uppskjutna skatter, i procent 
av balansomslutningen.

2. Soliditet
Eget kapital, i procent av balansomslutningen.

3. 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.

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

5. Nettoskuldsättning/eget kapital
Lån och avsättningar till anställda efter avslutad anställning, 
netto, minus kortfristiga fi nansiella tillgångar exklusive 
derivat, i procent av eget kapital.

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

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

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

9. Rörelsemarginal
Rörelseresultat, i procent av försäljningen.

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

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

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

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

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 fl er än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 
platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. 
www.skf.com.


