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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ        
1 januari – 31 december 2012 
 

Fjärde kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) 
• Nettoomsättningen var 1 489 Mkr (1 632), vilket är 9% lägre än föregående år. Efterfrågeläget var bättre än 

samma period föregående år i Asien och Sydamerika, men sämre i Europa och Nordamerika. 
Försäljningsvolymen var 2% sämre än föregående år. 

• Rörelseresultatet var 131 Mkr (212) och resultat efter skatt 145 Mkr (152). Lägre försäljningsvolymer, 
reducerade tillverkningsvolymer och engångskostnader om 44 Mkr för personalminskning påverkade resultatet 
negativt. Dessutom hade starkare svensk valuta negativ resultatpåverkan, medan prishöjningar och 
besparingsåtgärder hade positiv effekt. Skattekostnaden har påverkats positivt av omräkning av uppskjuten 
skatt p g a ny lägre skattesats i Sverige fr o m 2013. 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till 4,16 kronor (4,37). 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 320 Mkr (267). Genom omfattande lagerneddragningar 

uppnåddes mycket starkt kassaflöde, trots lägre rörelseresultat. 
1 januari – 31 december 2012 (jämfört med samma period föregående år) 
• Nettoomsättningen var 6 712 Mkr (7 081), vilket är 5% lägre än föregående år. Exklusive engångsleveranserna 

till Hoeganaes Corporation (GKN) 2011, var försäljningsvolymen 3% lägre än föregående år. Inklusive dessa 
engångsleveranser var försäljningsvolymerna 6% lägre. 

• Rörelseresultatet var 903 Mkr (1 071) och resultat efter skatt 698 Mkr (762). 
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för perioden till 20,04 kronor (21,90). 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1 122 Mkr (803).  
• Nettoskuldsättningsgraden var vid periodens utgång 13% jämfört med 25% vid räkenskapsårets början. 
• Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 10,00 kr/aktie (10,00). 
• Utsikterna är i all väsentlighet oförändrade jämfört med den bedömning som lämnades i delårsrapporten för 

tredje kvartalet. Det är fortfarande ovisst i vilken omfattning skuldkrisen kommer att påverka den globala 
industriaktiviteten under 2013. Det underliggande långsiktiga efterfrågeläget bedöms emellertid som 
förhållandevis gynnsamt, med undantag för Europa. 

VD-kommentar – fjärde kvartalet: Fokus på kassaflöde och anpassning av 
organisationen till svagare marknad 
– Marknadsläget var som förväntat förhållandevis ogynnsamt under kvartalet. Bra försäljning noterades på de 
flesta håll i Asien, förutom Japan och Indien, men på andra håll var det tuffare. Den personalminskning som vi 
aviserade i samband med förra delårsrapporten har genomförts. Vi anpassade produktion och lagernivåer under 
kvartalet, vilket påverkade vårt resultat negativt, men bidrog till ett rekordhögt kassaflöde för helåret 2012. Detta 
stärker Höganäs inför 2013. 
Bland övriga ljusglimtar under kvartalet måste nämnas våra framgångar i ytbeläggningssegmentet, där 
försäljningsökningen var riktigt bra över hela världen. Också på den relativt svaga europeiska marknaden växte 
försäljningsvolymerna avsevärt under fjärde kvartalet, inte minst tack vare de nya affärer som vi har inlett med 
TRW, en av världens största Tier 1 leverantörer till bilindustrin. Detta är ytterligare ett bra exempel på ett fall där 
Höganäs fokus på kvalitetsprodukter och överlägsen teknisk support ger resultat. 

Resultatutveckling i sammandrag 

 

Mkr 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 1 489 1 632 6 712 7 081
Rörelseresultat 131 212 903 1 071
Rörelsemarginal, % 8,8 13,0 13,5 15,1

Resultat före skatt 121 199 868 1 024
Skatt 24 -47 -170 -262
Periodens resultat 145 152 698 762

Resultat per aktie före utspädning, kr 4,16 4,37 20,04 21,90
Resultat per aktie efter utspädning, kr 4,16 4,37 20,04 21,90
Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 20,3 24,9

Fjärde kvartalet Ackumulerat

http://www.hoganas.com/
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Affärsområden (rörelsesegment) 

 

Omsättning per geografisk region 

 
 

1B1BHÖGANÄS I KORTHET 
Höganäs AB (publ) är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets 
möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en 
djup applikationskompetens.  

I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att t ex skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter 
till vatten- och avgasrening.  Företaget, som grundades 1797, hade under 2012 en omsättning på 6 712 Mkr och är noterat på 
NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.  

För ytterligare information besök vår hemsida www.hoganas.com. 

Nettoomsättning, Mkr 2012 2011 2012 2011

Components 1 134 1 249 5 119 5 378
Consumables 355 383 1 593 1 703
Totalt 1 489 1 632 6 712 7 081

Resultat, Mkr 2012 2011 2012 2011

Rörelseresultat:
Components 97 152 680 766
Consumables 34 60 223 305
Rörelseresultat 131 212 903 1 071

Finansnetto -10 -13 -35 -47
Resultat före skatt 121 199 868 1 024

Rörelsemarginal, % 2012 2011 2012 2011

Components 8,6 12,2 13,3 14,2
Consumables 9,6 15,7 14,0 17,9
Totalt 8,8 13,0 13,5 15,1

Ackumulerat

Fjärde kvartalet Ackumulerat

Fjärde kvartalet Ackumulerat

Fjärde kvartalet

Nettoomsättning, Mkr 2012 2011 2012 2011

Europa 432 495 2 018 2 284
Amerika 455 500 2 083 2 272
Asien 602 637 2 611 2 525
Totalt 1 489 1 632 6 712 7 081

Fjärde kvartalet Ackumulerat
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Koncernens utveckling 

NETTOOMSÄTTNING OCH VOLYM 

Nettoomsättning och volym per kvartal 

 

Volymutveckling 

 

Metallprisutveckling 

 

Valutakursutveckling 

 

Fjärde kvartalet 2012 
Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 
1 489 Mkr (1 632), vilket är 9% lägre än föregående år. 
Försäljningsvolymerna var 2% lägre. 
Som en effekt av fallande metallpriser var 
metallpristilläggen för samtliga betydande metaller lägre än 
under fjärde kvartalet 2011. Den svenska kronan var fortsatt 
volatil under kvartalet. Totalt sett var valutaeffekten på 
försäljningsvärdet negativ jämfört med föregående år,          
-4,5%. 
Försäljningsvolymerna i Europa var något lägre än fjärde 
kvartalet 2011. Allt svagare inhemska marknader har lett till 
minskad aktivitet i tillverkningsindustrin, inte minst 
bilindustrin, och ytterligare anpassningar av lagernivåer till 
lägre orderläge har gjorts. Ett positivt undantag med ökande 
försäljning var den ryska marknaden. Försäljningen i Asien 
var förhållandevis god, med undantag för Japan och Indien, 
där marknaderna var svaga. I Nordamerika var 
försäljningsvolymen något lägre än föregående år.  Svagare 
exportmarknader, och fallande inhemsk bilförsäljning efter 
en toppnotering i andra kvartalet, innebar lagerjusteringar i 
kundledet, vilket påverkade försäljningsvolymerna negativt. 
I Sydamerika var försäljningen bättre än föregående år, till 
stor del p g a stimulansåtgärder för inhemsk industri, även 
om lagerjusteringar och säsongsmässig avmattning ägde 
rum. 

Perioden januari – december 2012 
Nettoomsättningen under året uppgick till 6 712 Mkr         
(7 081), vilket är 5% lägre än föregående år. Exklusive 
engångsleveranserna till Hoeganaes Corporation (GKN) 
2011 var försäljningsvolymen 3% lägre än föregående år. 
Inklusive dessa engångsleveranser var försäljnings-
volymerna 6% lägre. Generella prishöjningar genomfördes i 
början av året, vilket har givit positiv påverkan på 
omsättningen, medan lägre metallpristillägg har haft en 
negativ effekt. Valutaeffekten på försäljningsvärdet var 
0,3% positiv jämfört med föregående år. 
Försäljningsvolymerna i Europa noterade en märkbar 
återhämtning under första kvartalet, efter det svaga fjärde 
kvartalet 2011. Därefter har emellertid försäljningen 
försvagats märkbart för varje kvartal. Försäljningen i Asien 
kännetecknades överlag av återhämtning efter tsunami och 
översvämningar under 2011, med en tydligt svag marknad 
endast i Indien. I Nordamerika noterades i stort sett 
oförändrad försäljningsvolym jämfört med föregående år, 
korrigerat för engångsvolymerna till Hoeganaes 
Corporation. Utsikterna är fortsatt försiktigt optimistiska, 
men utvecklingen kommer sannolikt att vara volatil. I 
Sydamerika ledde höga lagernivåer i kundledet till 
förhållandevis svag försäljning under första halvåret. De 
tillväxtstimulerande åtgärder som den brasilianska 
regeringen har vidtagit under året för att skydda inhemsk 
produktion och arbetstillfällen i Brasilien gav en märkbar 
positiv effekt under andra halvåret.   
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RESULTAT OCH AVKASTNING 

Bruttoresultat per kvartal  

 

Bruttoresultat per ton 

 

Rörelseresultat per kvartal 

 

Fjärde kvartalet 2012 
Bruttoresultatet uppgick till 323 Mkr (392). Den negativa 
avvikelsen orsakades framför allt av reducerade 
tillverkningsvolymer samt av kostnader för avgångsvederlag 
och avtalspensioner relaterade till personalminskningen, -21 
Mkr. Resterande del av kostnaderna för personal-
minskningen finns i försäljnings-, administrations- och 
FoU-kostnader. Det förhållandevis svaga efterfrågeläget och 
fokus på minskning av varulager föranledde en minskning 
av tillverkningsvolymerna. Detta innebar lägre 
produktionstakt och svagare kostnadsabsorbtion i 
anläggningarna jämfört med motsvarande period föregående 
år. Dessutom hade lägre försäljningsvolymer och starkare 
svensk valuta viss negativ påverkan. Ytterligare en negativ 
avvikelse vid jämförelsen mot föregående år utgjordes av ett 
mycket positivt lagerinventeringsresultat 2011. De 
prishöjningar som genomfördes i början av året 2012 har 
haft en positiv effekt liksom olika besparingsåtgärder. 

Materialkostnaderna har varit fortsatt volatila under 
perioden. Metallpristilläggen var betydligt lägre än fjärde 
kvartalet 2011, men överlag bedöms de ha kompenserat 
råvaruprisförändringarna under perioden. Sammantaget gav  
prisvolatiliteten för de metaller som säkras ett negativt 
säkringsutfall om endast -2 Mkr (21) under kvartalet, vilket 
motverkades av lagervinster i samma storleksordning.  

Den svenska kronan försvagades något mot euron men 
förstärktes betydligt mot den japanska yenen under 
ytterligare ett kvartal med hög volatilitet. Resultatet från 
terminskontrakt på valutor avsedda att säkra 
balanspositioner i utländsk valuta uppgick till 3 Mkr (7), 
men motverkades av negativa valutadifferenser vid 
värdering till balansdagskurs. Resultateffekten av detta var 
sammanlagt något negativ. De genomsnittliga 
valutakurserna under kvartalet var mindre gynnsamma än 
motsvarande period 2011, vilket genererade en negativ 
resultateffekt på löpande betalningsflöden. De 
terminskontrakt som syftar till att säkra betalningsflöden 
gav därmed ett positivt resultat, 21 Mkr (1). Den 
sammantagna valutaeffekten på rörelseresultatet beräknas 
ha försämrat resultatet med cirka 12 Mkr jämfört med 
föregående år. 

Försäljnings- och administrationskostnaderna påverkades 
negativt av kostnader för avgångsvederlag och 
avtalspensioner relaterade till personalminskningen, -21 
Mkr. 

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader uppgick 
sammanlagt till 11 Mkr (2). De negativa valutadifferenserna 
under kvartalet översteg motsvarande resultat på 
terminskontrakt något, men motverkades av erhållna 
forskningsbidrag om 5 Mkr och en försäljning av CO2 
utsläppsrätter om 5 Mkr.  

Rörelseresultatet uppgick till 131 Mkr (212). 
Rörelsemarginalen för det fjärde kvartalet var lägre än 
motsvarande period föregående år, 8,8% (13,0), främst på 
grund av lägre volymer, sämre kostnadsabsorbtion och 
engångskostnaderna för personalminskningen. Resultatet 
före skatt uppgick till 121 Mkr (199). Resultatet efter skatt 
uppgick till 145 Mkr (152). Årets skattekostnad har 
påverkats positivt med 34 Mkr av omräkning av uppskjuten 
skatt med hänsyn till ny lägre skattesats för svensk 
bolagsbeskattning fr o m 2013. Effekten har tillgodoräknats 
skattekostnaden i fjärde kvartalet.   
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Resultat före skatt 

 

Vinst per aktie

 

Perioden januari – december 2012 
Bruttoresultatet uppgick till 1 651 Mkr (1 778). Lägre 
försäljningsvolymer samt valutaeffekter påverkade 
bruttoresultatet negativt, medan genomförda prishöjningar 
och besparingsåtgärder hade positiv effekt. Produktions-
takten i anläggningarna var under första halvåret ungefär i 
nivå med motsvarande period föregående år. Under tredje 
kvartalet justerades produktionstakten ned, med hänsyn till 
sjunkande efterfrågan. Under fjärde kvartalet drogs 
produktionen ned ytterligare, för att reducera lagernivåerna. 
Totalt sett bedöms metallpristilläggen i all väsentlighet ha 
kompenserat råvaruprisförändringarna under perioden. 
Fallande metallpriser för de metaller som säkras gav ett 
positivt säkringsutfall om 17 Mkr (28) under året, vilket 
motverkades av lagerförluster i samma storleksordning.  
Den svenska kronan har totalt sett stärkts mot andra valutor 
under ett år med hög volatilitet. Resultatet från 
terminskontrakt på valutor avsedda att säkra 
balanspositioner i utländsk valuta uppgick till 21 Mkr (-7), 
men motverkades av negativa valutadifferenser vid 
värdering till balansdagskurs. Resultateffekten av detta var 
obetydlig. De genomsnittliga valutakurserna under året var 
emellertid något mer gynnsamma än motsvarande period 
2011, vilket genererade en positiv resultateffekt på löpande 
betalningsflöden. De terminskontrakt som syftar till att 
säkra betalningsflöden borde därmed i normalfallet ha givit 
ett negativt resultat, men p g a hög valutavolatilitet och 
försäljningsprognosändringar under 2012 uppnåddes totalt 
sett ett positivt resultat, 17 Mkr (81). Den sammantagna 
valutaeffekten på rörelseresultatet beräknas ha försämrat 
resultatet med cirka 52 Mkr jämfört med föregående år och 
har uppstått framför allt p g a skillnaden i resultat från dessa 
terminskontrakt. Avvikelsen i genomsnittliga valutakurser 
under 2011 jämfört med 2010 var betydligt större och 
genererade därigenom avsevärt större resultat från 
terminskontrakt under jämförelseperioden 2011. 
Försäljnings- och administrationskostnaderna var högre än 
föregående år p g a kostnader för personalminskningen i 
fjärde kvartalet samt till följd av kostnader relaterade till 
personaloptionsprogrammet 2007-2009. Dessutom har vissa 
omklassificeringar av kostnader från försäljningskostnader 
till administrationskostnader gjorts. Övriga rörelseintäkter 
och rörelsekostnader uppgick sammanlagt till 16 Mkr (13). 
Rörelseresultatet uppgick till 903 Mkr (1 071). 
Rörelsemarginalen var lägre än föregående år, 13,5% (15,1). 
Det beror till övervägande del på lägre volymer, sämre 
kostnadsabsorbtion, kostnader för personalminskning och 
valutaeffekter. Resultatet före skatt uppgick till 868 Mkr    
(1 024). Resultatet efter skatt uppgick till 698 Mkr (762). 
Årets skattekostnad har påverkats positivt med 34 Mkr av 
omräkning av uppskjuten skatt med hänsyn till ny skattesats 
för svensk bolagsbeskattning fr o m 2013.

Avkastning 

 

 

Avkastning på sysselsatt kapital 
Avkastning på sysselsatt kapital för de senaste 12 månader-
na uppgick till 20,3% (24,9). Exklusive engångskostnaderna 
i fjärde kvartalet var avkastningen 21,3%. Avkastningen är 
fortsatt på en god nivå tack vare starkt fokus på 
kapitalbindningen. Negativ resultateffekt p g a svagare 
efterfrågan har motverkats av lägre kapitalbindning, trots att 
vissa kapacitetshöjande investeringar i den mindre 
kapitalintensiva delen av värdekedjan har gjorts.
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Utveckling i Höganäs affärsområden (rörelsesegment) 

COMPONENTS 

Affärsområde Components, som står för cirka 75% av koncernens omsättning, omfattar allt pulver som vidare-

förädlas till komponenter. Höganäs levererar högvärdiga metallpulver som förädlas till komponenter av färdig, eller 

nära färdig, form hos komponenttillverkarna. Dessa levererar i sin tur komponenter via produkt- eller system-

tillverkare eller direkt till OEM-företag (Original Equipment Manufacturers). 

Omsättning 
Nettoomsättningen för året uppgick till 5 119 Mkr (5 378), 
vilket var 5% lägre än föregående år, drivet av 6% lägre 
försäljningsvolymer. Exklusive engångsleveranserna till 
Hoeganaes Corporation (GKN) under 2011 var 
försäljningsvolymen knappt 2% lägre än föregående år. 
Prishöjningar och valutaeffekter hade positiv påverkan på 
nettoomsättningen, medan lägre metallpristillägg hade 
negativ effekt. 

Året kännetecknades framför allt av en god återhämtning i 
Asien och en efterhand allt svagare marknad i Europa. 

I Europa innebar detta mer betydande lagerjusteringar än 
föregående år. Efter ett svagt fjärde kvartal 2011 ökade 
försäljningsvolymerna sekventiellt med mer än 15% under 
första kvartalet 2012. Därefter ledde kontinuerligt sjunkande 
bilproduktionssiffror, tillsammans med lägre 
industriproduktion och allt dystrare utsikter, till 
nedskruvade försäljningsprognoser hos kunderna, vilket gav 
upphov till lagerjusteringar och påverkade Höganäs 
försäljning negativt främst under fjärde kvartalet men också 
under tredje kvartalet. Samtliga betydande marknader, utom 
Ryssland och Spanien, försvagades påtagligt under året. I 
Ryssland gjorde Höganäs betydande framsteg hos inhemska 
komponenttillverkare under andra halvåret, genom lyckade 
lanseringar av den senaste generationens metallpulver-
lösningar. I Spanien förefaller botten ha nåtts under första 
halvåret 2012, och svag tillväxt ägde rum under andra 
halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. 

I Nordamerika var försäljningen ungefär i linje med 
föregående år, korrigerat för de engångsvolymer som 
levererades till Hoeganaes Corporation under 2011. 
Efterfrågeläget var gott hos kunder med exponering mot 
bilindustrin. Svagare exportmarknader, och fallande 
inhemsk bilförsäljning efter en toppnotering i andra 
kvartalet, innebar emellertid att lagernivåerna hos vissa 
tillverkare steg. Under andra halvåret rapporterades därför 
om lagerjusteringar också här, vilket påverkade 
försäljningsvolymerna negativt. Dessutom hölls 
försäljningen ned något av ett fortsatt relativt svagt 
efterfrågeläge hos kunder exponerade mot annan industri än 

fordonsindustri, såsom underleverantörer till 
trädgårdsprodukter, hushållsmaskiner etc.  

Försäljningsvolymerna i Sydamerika var bättre än 
föregående år under andra halvåret, men svagare under 
första halvåret p g a höga lagernivåer i bilindustrin vid årets 
inledning. Under andra halvåret fick regeringens 
stimulansprogram genomslag och ökande  
produktionssiffror rapporterades för inhemsk 
tillverkningsindustri. Biltillverkningen påverkades positivt 
av skattelättnadsprogrammet för inhemska bilar. Detta 
program skulle ursprungligen löpa till slutet av augusti 2012 
men har förlängts till juli 2013. 

I Asien visade försäljningen god tillväxt under året. 
Återhämtningseffekten var betydande i Japan och 
Sydostasien efter fjolårets produktionsstörningar till följd av 
tsunamin och översvämningarna. Återhämtningseffekten i 
Japan klingade emellertid av under tredje kvartalet och 
under fjärde kvartalet noterades som väntat en betydande 
försäljningsminskning jämfört med föregående år. En 
omställning till lägre produktionstakt rapporterades från 
många kunder och oron över den japansk-kinesiska ö-
konflikten ledde till produktionsminskningar hos japanska 
biltillverkare i Kina. Efterfrågan i Indien har påverkats 
negativt av upprepade räntehöjningar i kombination med 
stigande bränslepriser. Bilförsäljningen under andra halvåret 
var långt under branschens förväntningar. Detta innebar att 
vissa biltillverkare stoppade produktionen periodvis för att 
anpassa produktionstakten till marknadsläget. Bedömningen 
är trots detta att lagernivåerna i bilindustrin i Indien var 
höga mot slutet av året. 

Resultat 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 680 Mkr (766) 
och rörelsemarginalen till 13,3% (14,2).  

Lägre försäljningsvolymer, stark svensk valuta, lägre 
kostnadsabsorbtion i produktionsanläggningarna och 
kostnader för personalminskning, 33 Mkr, påverkade 
resultatet negativt. Genomförda prishöjningar och 
besparingsåtgärder hade positiv effekt, men kunde ej fullt ut 
kompensera.

Mkr 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 1 134 1 249 5 119 5 378
Rörelseresultat 97 152 680 766
Rörelsemarginal, % 8,6 12,2 13,3 14,2

Tillgångar 4 542 4 708
Skulder 709 826
Investeringar 97 123 334 356
Avskrivningar 64 60 246 223
Återföring av nedskrivning - 8 - 8

Fjärde kvartalet Ackumulerat
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CONSUMABLES 

Affärsområde Consumables, som står för cirka 25% av koncernens omsättning, omfattar de pulver som används i 

processer såsom lödning, svetsning och ytbeläggning samt inom kemisk och metallurgisk processindustri. 

Höganäs levererar bland annat till producenter av svetsmaterial, till användare av lödnings- och ytbeläggnings-

teknik samt till tillverkare av livsmedel och foder. 

  
Omsättning 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 593 Mkr      
(1 703), en minskning med 6% jämfört med 2011.  

Volymminskningen på 5% påverkade omsättningen 
negativt. Dessutom hade sjunkande priser för 
legeringsmetaller en negativ effekt på omsättningen, medan 
valutakursförändringar påverkade omsättningen något 
positivt. 

I Europa var försäljningsvolymerna totalt sett lägre än 
föregående år i de flesta marknadssegmenten och i 
merparten av länderna. Lägre aktivitet inom stora delar av 
industrin innebar totalt sett svagare efterfrågan än 2011. En 
viss förbättring ägde emellertid rum under fjärde kvartalet, 
som var bättre än tredje kvartalet och ungefär i linje med 
andra kvartalet. Försäljningen till prioriterade segment 
såsom ytbeläggning och lödning visade stark 
försäljningstillväxt jämfört med det svaga fjärde kvartalet 
2011. Men också andra segment såsom svetspulver ökade 
och totalt sett var försäljningsvolymerna under fjärde 
kvartalet 8% högre än 2011. 

I Nordamerika minskade försäljningsvolymerna något p g a  
den fortsatta nedgången i försäljning av friktionsprodukter, 
som en följd av att tillverkningen omlokaliseras från 
Nordamerika till Asien och Mexiko. Inom andra viktiga 
segment, däribland järnpulver till svetsindustri och till 
ytbeläggning, ökade volymerna jämfört med föregående år.  

I Sydamerika noterades tillväxt jämfört med föregående år 
fr o m andra kvartalet. Under första kvartalet stördes 
jämförelsen mot föregående år av att vi har slutat att sälja en 
viss typ av inköpta järnlegeringar till metallindustrin i 
Brasilien. Dessa affärer, med produkter som tillverkades av 
tredje part och importerades till Brasilien, visade försämrad 
lönsamhet under 2011 p g a fluktuationer i pris på 
legeringsmetaller och valuta, och avslutades följaktligen. 
Det största segmentet, järnpulver till ferro-
niobiumtillverkning (för mikrolegering av höghållfast stål) 
ökade väsentligt jämfört med föregående år. En betydande 
säsongsmässig nedgång ägde emellertid rum under fjärde 

kvartalet, precis som under föregående år, då en viktig kund 
drog ned produktionen avsevärt under december p g a 
lageranpassningar med hänsyn till svagare exportmarknad, 
vilket påverkade Höganäs försäljning i Sydamerika 
väsentligt. 

Försäljningen i Asien var totalt sett lägre än 2011, och 
uppvisade en blandad bild. Tillväxten inom prioriterade 
segment såsom ytbeläggning och lödning var god. Däremot 
sjönk försäljningen inom andra segment, t ex till 
svetsindustrin. I detta segment har generellt sett noterats en 
försvagning av efterfrågeläget. I Indien har rapporterats om 
fördröjningar i större infrastrukturprojekt och höga 
lagernivåer hos distributörerna. I Korea har minskad 
skeppsbyggnad lett till svagare efterfrågan på svetspulver, 
och vissa kunder har gjort lagerjusteringar under andra 
halvåret. Försäljningen till segmentet för syre-
absorptionsprodukter, som visade stark tillväxt i Asien 
under 2011, var volatil under 2012. Inledningen på året var 
dämpad p g a höga lagernivåer hos kunderna, medan god 
tillväxt noterades under fjärde kvartalet. Totalt sett 
minskade försäljningen emellertid under året. 

Resultat 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 223 Mkr (305) 
och rörelsemarginalen till 14,0% (17,9).  

Försäljningsvolymminskningen och starkare svensk krona 
påverkade resultatet negativt. Den negativa valutaeffekten 
är emellertid mindre för Consumables än för Components, 
då affärsområdets förädlingsvärde har en lägre exponering 
mot den svenska valutan. Genomförda prishöjningar och 
besparingsåtgärder hade positiv effekt.  

Volymminskningen har lett till lägre kostnadsabsorption i 
produktionsanläggningarna jämfört med motsvarande 
period föregående år. Kostnader för personalminskning om 
11 Mkr belastade resultatet. 

Fallande metallpriser gav ett positivt metallsäkringsutfall, 
som motverkades av lagerförluster i samma storleksordning.

Mkr 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 355 383 1 593 1 703
Rörelseresultat 34 60 223 305
Rörelsemarginal, % 9,6 15,7 14,0 17,9

Tillgångar 1 148 1 129
Skulder 176 215
Investeringar 29 41 106 110
Avskrivningar 18 18 73 70
Återföring av nedskrivning - 3 - 3

Fjärde kvartalet Ackumulerat
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Händelser på koncernnivå (under rapportperioden) 

FJÄRDE KVARTALET 

Höganäs höglegerade pulver stärker sin position inom ventiler 
TRW Engine Components har valt Höganäs som en viktig leverantör av höglegerade metallpulver. Leveranserna startade 
under hösten 2012 och en kvalitetsrevision under slutet av året visade mycket tillfredsställande resultat. TRW:s huvudprodukt 
är, bland några andra, ventiler för motorer. Företaget tillverkar omkring 500 miljoner stycken per år. 

Idag är Höganäs den största aktören inom pulver för ytbeläggning till ventiler. Företaget besitter en djupgående kunskap om 
applikationen för såväl bil- som marinindustrin. Därigenom kan Höganäs bistå kunderna att förbättra sina processer.  

Samarbetet med TRW startade genom försök med Höganäs pulver anpassade till TRW:s specifikationer och kraven på både 
kvalitet och prestanda för ytbeläggning av ventiler uppfylldes med god marginal. 

Den kortsiktiga potentialen för TRW:s europeiska produktionsanläggningar uppskattas ge en ökning med 5-10% av Höganäs 
totala försäljningsvolymer av ytbeläggningspulver, som uppgår till drygt 2 000 ton. Den globala potentialen för leveranser till 
TRW uppskattas till de dubbla procenttalen. 

TRW Engine Components, med tillverkning i Tyskland, Frankrike, Tjeckien, Kina, Thailand, USA, Mexiko och Brasilien, är 
en del av TRW, en av världens största Tier 1-systemleverantörer till fordonsindustrin med säte i USA. TRW levererar till 
samtliga större fordonstillverkare. 

TREDJE KVARTALET 

Anpassning av produktionskapacitet och organisation 
För att möta en vikande efterfrågan på världsmarknaden anpassar Höganäs produktionskapacitet och organisation. Som en 
följd av de nödvändiga kapacitetsanpassningarna har bolaget, utöver en personalminskning om 15 personer under tredje 
kvartalet, inlett förhandlingar med berörda fackförbund gällande personalneddragningar avseende ca 100 anställda i Sverige, 
USA, Belgien och Brasilien. Dessutom förväntas vissa anläggningar hålla produktionen temporärt stängd under en längre 
period i december.  

Utsikterna på bilmarknaden har under hösten förvärrats och konjunkturavmattningen har intensifierats. Efterfrågan hos 
bolagets kunder har minskat. Det finns i dagsläget tyvärr inga tecken på att denna situation kommer att förbättras på kort sikt. 
Av denna anledning behöver Höganäskoncernen anpassa bemanningen vid sina anläggningar till rådande marknadssituation. 
Av totalt cirka 100 berörda, är ca 30 temporärt anställda. Ca 75 personer av de berörda avser Sverige. Av dessa är ca 40 
tjänstemän och övriga kollektivanställda. 

Denna åtgärd beräknas sänka rörelsekostnaderna med ca 60 Mkr årligen fr o m 2013. Engångskostnaden för åtgärden beräknas 
till ca 60 Mkr och kommer att belasta rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2012. Mot bakgrund av det svaga efterfrågeläget 
har dessutom ett arbete inletts för att identifiera ytterligare kostnadsbesparingar 2013. 

Höganäs förvärvar Fcubic AB – går in i området Additive manufacturing 
Höganäs utnyttjade i september en option att förvärva 100 procent av bolaget Fcubic AB med säte i Göteborg. Fcubic, som 
huvudsakligen består av ett antal patent, utvecklar teknologi för Additive manufacturing, även kallat 3D printing. Höganäs 
kallar denna nya verksamhet för Digital Metal®. Tillträdesdag var den 1 november 2012. 

Additive manufacturing är en process där komponenter byggs upp i lager direkt från en tredimensionell CAD-ritning. Tekniken 
eliminerar behovet av komplexa och dyra verktyg, prototyper och programmering. Detta kortar ner utvecklingstiden, 
minimerar spill och erbjuder högre precision i design och toleranser. Idag används tekniken främst för så kallad rapid 
prototyping och för tillverkning av små komponenter.  

Genom att kombinera Additive manufacturing med metallpulver öppnar Höganäs upp för nya möjligheter. Digital Metal® har 
stora förutsättningar att stärka metallpulvermarknaden eftersom det förväntas bli en viktig teknik för komponent- och 
systemtillverkning. Det kommer att tillföra stort värde för kunder som kräver ständigt bättre prestanda, minimal utvecklingstid 
och kundanpassade komponenter i stor skala. Genom den här affären förvärvar Höganäs den bästa tillgängliga teknologin inom 
området. Höganäs avser nu att använda sin expertis och know-how inom metallpulverindustrin till att expandera 
användningsområdet för Additive manufacturing av komponenter. Ett stort antal komplexa komponenter, ända upp till 1 kilo 
tunga, inom branscher som industri, tandvård, medicin och luftfart kan tillverkas av metallpulver. Andra aktuella områden är 
design och smycken, där produkter anpassas till enskilda konsumenter. 

Genom förvärvet av Fcubic tar Höganäs ett första steg mot att forma den framtida marknaden för Additive manufacturing. 
Marknadspotentialen uppskattas idag till 1 miljard US dollar och då framför allt inom konsumentdesign, medicin, tandvård, 
luftfart och industri. Dock är marknaden fortfarande i sin linda, vilket gör det svårt att kvantifiera den verkliga potentialen. 
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ANDRA KVARTALET 

Höganäs tar fram nya material för formsprutade komponenter (MIM)  
Höganäs har gjort betydande framsteg avseende sammansättning av material för metallformsprutade komponenter, så kallad 
metal injection molding (MIM). Som ett resultat av vårt arbete med att skaffa oss kunskaper om hela värdekedjan för dessa 
komponenter, har vi funnit att unika legeringar i kombination med rätt bindemedel gör det möjligt att använda grövre pulver 
till metallformsprutade komponenter. Detta innebär att det blir möjligt att tillverka större komponenter genom formsprutning 
samtidigt som kostnaden minskar avsevärt jämfört med traditionella, finkornigare MIM-pulver.  

MIM är en komponenttillverkningsteknologi lik den som används för tillverkning av plastkomponenter. MIM används i 
dagsläget för att tillverka små - i storleksordningen 10 gram tunga - komponenter med komplex geometri, typiskt sett för 
användning inom tandteknik och kirurgi. Traditionellt sett behöver MIM-processen utgå från finkornigt metallpulver med 
partiklar så små som 20 mikron (0,02 mm). Dessa pulver är mycket dyra att tillverka, vilket begränsar användningsområdena 
till små komplexa komponenter där ingen lämpligare teknologi finns.  

Höganäs har tillsammans med partner lyckats formspruta och sintra (värmebehandla) material baserade på grövre partiklar, 45 
mikron. Detta förändrar kostnadsbilden märkbart, vilket möjliggör tillverkning av större komponenter (flera hundra gram) med 
denna teknologi. I utvecklingsarbetet deltar potentiella kunder tillsammans med Höganäs. Tester genomförs med Höganäs 
pulverblandningar och så kallad feed-stock (färdigblandade mixer av metallpulver och bindemedel). Höganäs bidrar i denna 
process med know-how inom tillverkningsprocessen, inställningar av utrustning, verktyg, formsprutningstryck och sintring, 
varvid också bindemedlet avlägsnas. 

Den nuvarande marknaden för MIM-komponenter bedöms uppgå till 1 miljard USD. Höganäs utgångspunkt är att resultatet av 
det utvecklingsarbete som nu bedrivs är att denna marknad ska kunna fördubblas över tiden. 

FÖRSTA KVARTALET 

Höganäs levererar metallpulver för ytbehandling av ventilsäten med laser 
Under första kvartalet inledde Höganäs leveranser av ett nickelbaserat metallpulver till Geometrix Laser Solutions Private Ltd. 
i Hyderabad i Indien för ytbeläggning med så kallad laser cladding-teknik på ventilsäten för industriella applikationer. Detta är 
ett nytt marknadssegment för Höganäs och detta är första gången som laser cladding används på denna typ av ventilsäten.  

Geometrix Laser Solutions har i samarbete med Höganäs utvecklat en teknik för att med hjälp av laser smälta 
ytbeläggningspulver på ventilsätesmaterialet. Traditionellt används påsvetsning med tråd, men den nya lasertekniken innebär, 
förutom avsevärt lägre kostnad och högre driftsäkerhet, stora fördelar i form av mindre materialåtgång, mindre värmepåverkan 
på det underliggande materialet, högre produktionseffektivitet och färre kassationer.  

Ventiler används för att stoppa eller reglera flöden av vätskor eller slurries, som olja, vatten eller kemikalier, och det ställs 
höga krav på korrosions- och nötningsbeständighet. Ventilsätet är den yta mot vilken ventilen vilar i stängt läge. Med den 
snabba utvecklingen av modern laserteknik minskar priset på utrustningen och antalet applikationer för metallpulver förväntas 
öka snabbt. Marknaden för den här typen av ventiler för industriella applikationer beräknas till 300 Mkr. I förlängningen kan 
man tänka sig att denna teknik kan användas också inom andra applikationsområden, till exempel energisektorn eller för stora 
dieselmotorer.  

Höganäs levererar sedan tidigare pulverprodukter till andra ventilsätessegment, men också till ventiler för exempelvis 
bilindustrin och marina motorer, där pulver sprayas på ventilerna med så kallad PTA-teknik (plasma transferred arc).  

Övrig finansiell information 

FINANSIELL STÄLLNING 
Soliditeten uppgick vid årets utgång till 65,7%, att jämföras med 59,2% vid utgången av 2011. Eget kapital per aktie uppgick 
till 108,23 kronor att jämföras med 100,96 kronor vid utgången av 2011. 

Koncernens finansiella nettoskuld uppgick vid årets utgång till 485 Mkr, en minskning med 394 Mkr sedan föregående 
årsskifte, p g a starkt kassaflöde. Förutom minskningen av nettoskulden har kassaflödet finansierat kontantutdelning (348 Mkr) 
och förhållandevis hög investeringsnivå i anläggningstillgångar. Nettoskuldsättningsgraden var vid årets utgång 13%, jämfört 
med 25% vid utgången av 2011. 

Finansnettot blev -35 Mkr (-47). Höganäs räntekostnader har påverkats negativt sedan föregående år på grund av något högre 
räntesatser för korta krediter. Detta har motverkats av lägre skuldsättning. Omvärderingseffekten av korta krediter i utländsk 
valuta hade under perioden en 5 Mkr negativ påverkan på finansnettot, jämfört med en negativ effekt om 20 Mkr för 
motsvarande period 2011. 

Likvida medel uppgick till 148 Mkr jämfört med 82 Mkr vid utgången av 2011. Anledningen till att detta belopp var 
förhållandevis högt vid årets utgång var ett kapitaltillskott till det nya bolag som bildats för etableringen av den nya 
blandningsanläggningen i Korea. Utöver likvida medel finns ett outnyttjat kreditutrymme om 1 913 Mkr, varav 1 637 Mkr 
utgörs av en ny 5-årig kreditfacilitet som löper från och med december 2012.  
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KASSAFLÖDE 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 122 Mkr (803). Kassaflödet förbättrades eftersom den betydande 
volymtillväxten i första kvartalet 2012 jämfört med fjärde kvartalet 2011 kunde hanteras utan större rörelsekapitalökning, och 
rörelsekapitalet har sedan reducerats i takt med lägre efterfrågan. Jämförelsen påverkas dessutom positivt av att 
fyllnadsinbetalningen av skatt var hög i första kvartalet 2011 p g a det kraftigt ökade resultatet under 2010.  

Finansieringsverksamheten påverkade kassaflödet med -615 Mkr (-353). Utnyttjandet av bekräftade kreditfaciliteter minskade 
under perioden med 98 Mkr, medan utnyttjandet av övriga kreditfaciliteter minskade med 169 Mkr. Kontantutdelning med 348 
Mkr genomfördes. 

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR 
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 437 Mkr (472). Avskrivning av anläggningstillgångar 
uppgick till 319 Mkr (293). 

MEDARBETARE 
Vid periodens utgång var antalet medarbetare 1 656, vilket kan jämföras med 1 707 vid utgången av 2011, eller med 1 744 vid 
halvårsskiftet 2012. 

AKTIEKAPITAL 
Den 31 december 2012 uppgick aktiekapitalet i Höganäs oförändrat till 175 494 660 kr fördelat på 981 000 A-aktier och 
34 117 932 B-aktier, samtliga med ett kvotvärde om 5,00 kr/aktie. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker i form av hög expone-
ring mot bilindustrin. Till detta kommer finansiella risker som i huvudsak är valutakurs- och metallprisrisker. Utöver de risker 
som beskrivs i Höganäs årsredovisning 2011 bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit (se avsnitt Riskhantering samt 
not 31 för utförligare beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering). 

UTSIKTER 
Utsikterna är i all väsentlighet oförändrade jämfört med den bedömning som lämnades i delårsrapporten för tredje kvartalet 
den 24 oktober. Det är fortfarande ovisst i vilken omfattning skuld- och likviditetskrisen kommer att påverka den globala 
industriaktiviteten under 2013. Det underliggande långsiktiga efterfrågeläget ter sig starkt i Sydamerika och i Asien. På kort 
sikt kommer försäljningen i Asien emellertid att påverkas negativt av att återhämtningseffekten i Japan under 2012, efter ett 
svagt 2011 till följd av tsunamin, inte kommer att upprepas under 2013. Dessutom är konjunkturen fortfarande förhållandevis 
svag i Indien och den asiatiska exportindustrin berörs av det svaga marknadsläget i Europa. På kort sikt är det vår bedömning 
att efterfrågan kommer att förbättras i Nordamerika, men återhämtningstakten kommer att vara fortsatt volatil. Det europeiska 
marknadsläget var märkbart svagare under 2012 p g a sjunkande inhemsk efterfrågan, och förutsättningarna för en snabb 
förbättring tycks vara få. Metallpriser och valutakurser förväntas vara fortsatt volatila, vilket också kommer att påverka 
resultatutvecklingen.  

Tidigare utsikter löd: ”Det är fortfarande ovisst i vilken omfattning skuld- och likviditetskrisen kommer att påverka den 
globala industriaktiviteten bortom 2012, men nedgången under senare hälften av 2012 förväntas nu bli mer påtaglig än tidigare 
och drabba alla regioner. Det underliggande långsiktiga efterfrågeläget ter sig starkt i Sydamerika och i Asien. På kort sikt 
kommer försäljningen i Asien emellertid att påverkas negativt av att återhämtningen i Japan efter ett svagt 2011, till följd av 
tsunamin, nu till stor del är slutförd. Konjunkturen är fortfarande förhållandevis svag i Indien och den asiatiska exportindustrin 
berörs av det svaga marknadsläget i Europa. På kort sikt är det vår bedömning att efterfrågan kommer att förbättras i 
Nordamerika, men återhämtningstakten kommer att vara fortsatt volatil. Det europeiska marknadsläget har varit märkbart 
svagare under 2012 p g a sjunkande inhemsk efterfrågan, och förutsättningarna för en snabb förbättring tycks vara få. 
Metallpriser och valutakurser förväntas vara fortsatt volatila, vilket också kommer att påverka resultatutvecklingen.” 

MODERBOLAGET 
Moderbolaget (Höganäs AB) innefattar endast koncerngemensam verksamhet, medan den rörelsedrivande delen som avser 
Europaregionen drivs i ett separat dotterbolag, Höganäs Sweden AB. 

Kommentarer om moderbolagets nettoomsättning, resultat, finansiella ställning samt transaktioner med närstående anses inte 
vara av väsentlig betydelse för att förstå utvecklingen av företagets ställning och resultat. Transaktioner med närstående är i allt 
väsentligt oförändrade jämfört med redogörelsen i årsredovisningen för 2011. Moderbolagets resultat och finansiella ställning 
redovisas sist i denna rapport. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga 
bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 
9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste 
årsredovisningen. Moderbolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år med undantag av 
redovisning av koncernbidrag. Dessa redovisades tidigare i resultat från andelar i koncernföretag. Numera redovisas 
koncernbidragen som bokslutsdispositioner. Jämförelsetalen för moderbolaget har justerats. 

VALBEREDNING OCH ÅRSSTÄMMA  
I enlighet med beslut vid årsstämman i maj har en valberedning bildats och konstituerats. Den utgörs av:  

Jenny Lindén Urnes, Lindéngruppen AB och valberedningens ordförande, Anders G Carlberg, ordförande Höganäs AB, 
Anders Nyberg, AB Industrivärden, Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder AB samt Birger Gezelius, Swedbank Robur 
Fonder.  

Årsstämma äger rum den 29 april 2013 kl 15.00 i HB-hallen, Höganäs. 

UTDELNING 
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 10,00 kr/aktie (10,00). Avstämningsdag är beräknad till den 3 maj 2013. 

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN 
Årsredovisning avses publiceras under vecka 15 2013, på företagets webplats www.hoganas.com 
Delårsrapport för första kvartalet 2013 den 24 april 
Årsstämma äger rum den 29 april 2013 
Delårsrapport för andra kvartalet 2013 den 18 juli 
Delårsrapport för tredje kvartalet 2013 den 23 oktober 

WEBBSÄND PRESSKONFERENS 
Alrik Danielson, VD och koncernchef, och Sven Lindskog, Finansdirektör, presenterar rapporten vid en telefonkonferens den 
6 februari 2013 kl 10.30. 

Presskonferensen kommer att webbsändas på; www.hoganas.com / Investor Relations / Conference Call. Denna är öppen för 
journalister, analytiker och investerare. Deltagare är välkomna att ringa in på +46 (0)8 505 56474, +44 (0)203 364 5371 eller 
+1 877 679 2993. 
 
Höganäs den 6 februari 2013 

Höganäs AB (publ) 

 

Alrik Danielson 

VD och koncernchef 

 

0B0BNotera 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Höganäs AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-
marknaden. Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen lämnades för offentlig-
görande den 6 februari 2013 kl. 09.00. 

YTTERLIGARE INFORMATION 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Alrik Danielson, VD och koncernchef, 042-33 80 00 
Sven Lindskog, Finansdirektör, 042-33 80 00 
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Resultaträkning för koncernen   

 

Rapport över koncernens totalresultat  

 

Mkr 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 1 489 1 632 6 712 7 081
Kostnad för sålda varor -1 166 -1 240 -5 061 -5 303
Bruttoresultat 323 392 1 651 1 778

Försäljningskostnader -68 -67 -270 -279
Administrationskostnader -91 -80 -325 -284
Forsknings- och utvecklingskostnader -44 -35 -169 -157
Övriga rörelseintäkter 13 3 20 15
Övriga rörelsekostnader -2 -1 -4 -2
Rörelseresultat 131 212 903 1 071

Finansiella intäkter 2 4 10 11
Finansiella kostnader -12 -17 -45 -58
Resultat före skatt 121 199 868 1 024

Skatt 24 -47 -170 -262
Periodens resultat 145 152 698 762

Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 145 152 698 762
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0

Periodens resultat 145 152 698 762

Periodens resultat per aktie:
före utspädning, kr 4,16 4,37 20,04 21,90
efter utspädning, kr 4,16 4,37 20,04 21,90

Genomsnittligt antal utestående aktier:
före utspädning ('000) 34 805 34 805 34 805 34 805
efter utspädning ('000) 34 805 34 805 34 805 34 805

Antal egna aktier vid periodens utgång ('000) 294 294 294 294
Genomsnittligt antal egna aktier ('000) 294 294 294 294

Fjärde kvartalet Ackumulerat

Mkr 2012 2011 2012 2011

Periodens resultat 145 152 698 762
Övrigt totalresultat
Periodens omräkningsdifferenser -13 1 -293 21
Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet 3 -14 142 -59
Kassaflödessäkringar 4 -23 108 -148
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 26 -20 -54 47
Periodens övrigt totalresultat 20 -56 -97 -139

Periodens totalresultat 165 96 601 623

Periodens totalresultat per aktie:
före utspädning, kr 4,74 2,76 17,27 17,90
efter utspädning, kr 4,74 2,76 17,27 17,90

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 165 96 601 623
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0

Fjärde kvartalet Ackumulerat
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Rapport över finansiell ställning för koncernen – i sammandrag   

 

Rapport över förändring i koncernens eget kapital – i sammandrag 
 

 

 

  

31-Dec 31-Dec
Mkr 2012 2011

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 326 301
Materiella anläggningstillgångar 2 546 2 556
Långfristiga fordringar 89 88
Uppskjutna skattefordringar 32 35
Summa anläggningstillgångar 2 993 2 980

Varulager 1 564 1 701
Kortfristiga fordringar 1 030 1 173
Likvida medel 148 82
Summa omsättningstillgångar 2 742 2 956
Summa tillgångar 5 735 5 936

Eget kapital och skulder

Eget kapital 3 767 3 514

Långfristiga räntebärande skulder 474 819
Övriga långfristiga skulder 48 40
Avsättningar 22 23
Uppskjutna skatteskulder 418 370
Summa långfristiga skulder 962 1 252

Kortfristiga räntebärande skulder 151 133
Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder 855 1 037
Summa kortfristiga skulder 1 006 1 170
Summa skulder 1 968 2 422
Summa eget kapital och skulder 5 735 5 936

Ställda säkerheter 51 59
Eventualförpliktelser 75 85

31-Dec 31-Dec
Mkr 2012 2011

Ingående eget kapital 3 514 3 239
Periodens totalresultat 601 623
Utdelningar -348 -348
Utgående eget kapital 3 767 3 514
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Rapport över koncernens kassaflöde – i sammandrag 

 

Nyckeltal 

 
¹ Beräknad på 34 805 132 aktier (34 805 132) vilket motsvarar antalet utestående aktier per 31 december 2012 (31 december 2011), efter 
utspädning.  

Resultaträkning per kvartal – i sammandrag 

 

 

 

 

Mkr 2012 2011 2012 2011

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 200 188 1 047 991
Förändring av rörelsekapitalet 120 79 75 -188
Kassaflöde från den löpande verksamheten 320 267 1 122 803

Kassaflöde från investeringsverksamheten -135 -176 -437 -472
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -121 -108 -615 -353
Periodens kassaflöde 64 -17 70 -22

Likvida medel vid periodens ingång 83 99 82 106
Kursdifferens i likvida medel 1 0 -4 -2
Likvida medel vid periodens utgång 148 82 148 82

Fjärde kvartalet Ackumulerat

<

Mkr 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 1 489 1 632 6 712 7 081
Rörelseresultat 131 212 903 1 071
Rörelsemarginal, % 8,8 13,0 13,5 15,1

Sysselsatt kapital - - 4 400 4 475
Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 20,3 24,9
Eget kapital - - 3 767 3 514
Avkastning på eget kapital, % - - 19,2 22,6

Räntebärande nettoskuld - - 485 879
Skuldsättningsgrad, ggr - - 0,13 0,25
Räntetäckningsgrad, ggr - - 25,8 22,8

Nyckeltal per aktie¹
Resultat per aktie, kr 4,16 4,37 20,04 21,90
Eget kapital per aktie, kr - - 108,23 100,96
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 9,19 7,67 32,24 23,07

Fjärde kvartalet Ackumulerat

2012 2011 2010
Mkr Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1

Nettoomsättning 1 489 1 602 1 808 1 813 1 632 1 810 1 869 1 770 1 612 1 728 1 783 1 548
Kostnad för sålda varor -1 166 -1 224 -1 333 -1 338 -1 240 -1 373 -1 385 -1 305 -1 198 -1 277 -1 261 -1 094
Bruttoresultat 323 378 475 475 392 437 484 465 414 451 522 454

Försäljnings- och administrationskostnader -159 -127 -153 -156 -147 -129 -146 -141 -130 -146 -149 -146
Forsknings- och utvecklingskostnader -44 -42 -44 -39 -35 -38 -44 -40 -40 -39 -40 -26
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 11 -4 7 2 2 5 8 -2 -6 -5 0 0
Rörelseresultat 131 205 285 282 212 275 302 282 238 261 333 282

Finansiella poster, netto -10 -5 -12 -8 -13 -24 -8 -2 -5 -11 -6 -8
Resultat före skatt 121 200 273 274 199 251 294 280 233 250 327 274

Resultat efter skatt 145 148 202 203 152 185 217 208 162 189 246 207
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Moderbolagets resultaträkning* – i sammandrag 

   
 

Rapport över moderbolagets totalresultat 

 

* Moderbolagets redovisningsprinciper för koncernbidrag har förändrats under 2012, vilket innebär att erhållna/lämnade koncernbidrag 
numera redovisas i resultaträkningens ”bokslutsdispositioner”. Under 2011 redovisades dessa som ”resultat från andelar i koncernföretag”. 
Jämförelsetalen har således justerats för dessa erhållna koncernbidrag om netto 490 Mkr. 

Mkr 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 43 40 169 169

Försäljningskostnader -14 -13 -51 -54
Administrationskostnader -48 -40 -167 -150
Forsknings- och utvecklingskostnader -48 -52 -186 -172
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 5 5 6 7
Rörelseresultat -62 -60 -229 -200-110 -105 -404 -376
Resultat från andelar i koncernföretag 9 14 123 131
Finansiella intäkter och kostnader, netto 12 5 154 -64
Resultat efter finansiella poster -41 -41 48 -133

Bokslutsdipositioner 410 487 410 487
Resultat före skatt 369 446 458 354

Skatt -92 -93 -93 -66
Periodens resultat 277 353 365 288

Periodens avskrivningar 9 8 35 31

Fjärde kvartalet Ackumulerat

Mkr 2012 2011 2012 2011

Periodens resultat 277 353 365 288

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar 0 4 3 4
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 -1 -1 -1
Periodens övrigt totalresultat 0 3 2 3

Periodens totalresultat 277 356 367 291

Fjärde kvartalet Ackumulerat
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Moderbolagets balansräkning – i sammandrag 

 

Förändring av moderbolagets eget kapital – i sammandrag  

 
 

31-Dec 31-Dec
Mkr 2012 2011

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 65 75
Materiella anläggningstillgångar 129 104
Finansiella anläggningstillgångar 3 920 3 841
Summa anläggningstillgångar 4 114 4 020

Kortfristiga fordringar 133 154
Likvida medel 3 0
Summa omsättningstillgångar 136 154
Summa tillgångar 4 250 4 174

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 583 1 564
Obeskattade reserver 149 61
Avsättningar 12 5

Långfristiga räntebärande skulder 755 1 095
Övriga långfristiga skulder 859 769
Summa långfristiga skulder 1 614 1 864

Kortfristiga räntebärande skulder 515 304
Leverantörsskulder och andra rörelseskulder 377 376
Summa kortfristiga skulder 892 680
Summa eget kapital och skulder 4 250 4 174

Ställda säkerheter 10 10
Eventualförpliktelser 303 344

31-Dec 31-Dec
Mkr 2012 2011

Ingående eget kapital 1 564 1 621
Periodens totalresultat 367 291
Utdelningar -348 -348
Utgående eget kapital 1 583 1 564
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