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DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012 
Sammandrag 

 
Fokus på likviditetsförbättrande åtgärder har förbättrat det operativa kassaflödet och 

minskat nettolåneskulden. 
Geveko redovisar, beroende på säsongsvariationer, regelmässigt ett 

underskott under årets första halvår. 
 
Kvarvarande verksamheter - Första halvåret 

 Nettoomsättningen uppgick till 409,3 (419,8) mkr.    
 Rörelseresultatet uppgick till -31,4 (-23,4) mkr. Skillnaden jämfört med 

föregående år förklaras bland annat av engångsposter på -3,5 mkr, ökade 
försäljningsomkostnader på 4,0 mkr och försämrat resultat i intressebolag om 2,8 
mkr.    

 Koncernens resultat efter skatt uppgick till -46,0 (-18,5) mkr. 
 Resultatet per aktie uppgick till -2:73 (-1:10) kr.  

 
Kvarvarande verksamheter - Andra kvartalet 

 Nettoomsättningen uppgick till 343,0 (345,7) mkr. 
 Rörelseresultatet uppgick till 45,3 (46,2) mkr. Exklusive engångsposterna skulle 

rörelseresultatet varit 2,6 mkr bättre än samma period föregående år.  
 Koncernens resultat efter skatt uppgick till 14,3 (-35,1) mkr. 

 
Koncernen totalt inklusive verksamheter under avveckling - Första halvåret 

 Nettoomsättningen uppgick till 441,0 (484,8) mkr.    
 Rörelseresultatet uppgick till -46,3 (-49,6) mkr.  
 Koncernens resultat efter skatt uppgick till -61,6 (-46,2) mkr. 
 Resultatet per aktie uppgick till -3:65 (-2:74) kr.  

 
Koncernen totalt inklusive verksamheter under avveckling - Andra kvartalet 

 Nettoomsättningen uppgick till 355,0 (392,8) mkr. 
 Rörelseresultatet uppgick till 43,3 (35,6) mkr.  
 Koncernens resultat efter skatt uppgick till 11,6 (23,7) mkr. 

 
Viktiga händelser under andra kvartalet 

 Stefan Tilk lämnade befattningen som Koncernchef den 27 april och Göran Eklund, 
CFO tillträdde som Koncernchef. Göran Eklund innehar fortsättningsvis även 
tjänsten som CFO. Stefan Tilk fortsätter arbeta i bolaget, då han invaldes som 
ledamot i styrelsen vid årsstämman i april. 

 
 Som ett led i att frigöra kapital har Geveko sålt 20% av aktierna i det delägda 

ungerska dotterbolaget. Gevekos ägarandel uppgår den 30 juni till 44%. 
Redovisningsmässigt uppstod en förlust om 9,7 mkr. 

 
 Det schweiziska dotterbolaget Plastiroutes ägarandel om 20% i det schweiziska 

bolaget Plastiline SA har avyttrats för en köpeskilling om 1 miljon CHF.  
Resultateffekten av transaktionen blev en vinst om 6,2 mkr.  

 
 Geveko har avyttrat industri- och kontorsfastigheter i Göteborg. Denna transaktion 

gav inte upphov till någon resultateffekt. 
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VD Göran Eklunds kommentar 
Arbetet med att koncentrera Geveko till kärnverksamheten fortsätter, senast genom försäljning 
av del av bolagets innehav i ungerska Magyar Plastiroute och försäljning av fastigheterna i 
Göteborg där färgtillverkning tidigare bedrevs. Vidare har avtal tecknats om försäljning av 
bolagen i Tjeckien och Slovakien och i övrigt fortgår arbetet enligt tidigare lagda planer. 
 
Kärnverksamheten uppvisar för 2012 god orderingång både avseende materialförsäljning och 
entreprenad vilket borgar för tillfredsställande volymer. Samtidigt arbetas det vidare på 
effektiviseringar och kostnadsbesparingar för att ytterligare förbättra lönsamheten i bolaget. 
 
Likviditetssituationen är betydligt förbättrad och det säsongsmässiga nettoutflödet av likvida 
medel har vänts till nettoinflöde, vilket gör att vi nu säkrat likviditeten för denna säsong. 
Förbättringen kommer från det program vi startade under fjärde kvartalet 2011 och som 
slutfördes under det gångna kvartalet. Vi nöjer oss dock inte med det uppnådda resultatet utan 
fortsätter oförtrutet vårt arbete med att minska kapitalbindningen. 
 
Den nordiska entreprenadverksamheten har genomfört upphandlingar under våren med 
positivt resultat. Erhållna entreprenadkontrakt varierar från ett- till flerårskontrakt. I Sverige har 
vädersituationen tyvärr försenat utförande av inplanerade vägmarkeringskontrakt vilka 
kommer att utföras så snart vädret tillåter. Övrig entreprenadverksamhet i Norden har haft 
tillfredsställande volymutveckling under första halvåret vilket motverkat förseningen i Sverige 
så att omsättningen under första halvåret ligger i nivå med samma period förra året. Tack vare 
kostnadseffektiviseringar kan konstateras att rörelseresultatet vid samma jämförelse är drygt 5 
mkr bättre.  
 
Materialförsäljningen har ökat med nästan 10% första halvåret jämfört med samma period 
föregående år tack vare de stora termoplastkontrakt som tecknats i Norden. När det gäller våra 
prefabricerade produkter är omsättningen lägre än i fjol då vi hade stora kontrakt för Deutsche 
Bahn och Stade de France. Även försäljningen till vårt rumänska dotterbolag – som är under 
avveckling – är lägre än förra året. Sammantaget är orderingången på materialsidan tillfreds-
ställande. 
 
I det turkiska intressebolaget har verksamheten utvecklats mycket dåligt. Diskussioner pågår 
med den turkiska majoritetsägaren om framtida verksamhet.  
  
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att kvarvarande verksamheter levererar enligt plan. Den 
beslutade avvecklingen av vissa övriga verksamheter fortgår och det arbetas med likviditets- och 
lönsamhetsförbättrande åtgärder, vilket gör att jag kan se framtiden an med viss tillförsikt.  
 
Göteborg den 16 juli 2012 
 
Göran Eklund 
VD och Koncernchef 
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KONCERNEN 
Verksamhet 
Geveko har marknadsledande positioner i Europa vad avser tillverkning och försäljning av 
horisontella vägmarkeringsprodukter samt är marknadsledande i Norden inom entreprenad-
tjänster. Verksamheten är indelad i två affärsområden: Material och Entreprenad. Produk-
tionsanläggningar ingår i Affärsområde Material.  
 
Affärsidé 
Gevekos affärsidé är att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa genom att erbjuda 
vägmarkeringsprodukter och entreprenadtjänster och därmed bidra till en säker trafikmiljö.   
 
Strategi 
Gevekos strategiska inriktning är att fokusera på miljöanpassade vägmarkeringsprodukter 
och entreprenadtjänster där koncernen har konkurrensfördelar. Tillväxt ska uppnås genom 
att stärka närvaron på befintliga marknader, bredda produktportföljen, rikta insatser mot 
nya kundsegment och marknader samt att vidareutveckla entreprenadtjänster. Affärsorien-
terad organisation med fokus på samverkan mellan de olika enheterna i koncernen möjlig-
gör ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet.    
 
Säsongseffekter 
Vägmarkeringsverksamheten är starkt säsongsbetonad. Utläggning av vägmarkeringar ska 
utföras på torrt underlag, vilket gör verksamheten väderberoende. Det andra och tredje 
kvartalet motsvarar i genomsnitt cirka 70% av total nettoomsättning.  
 
AFFÄRSOMRÅDE MATERIAL 
Försäljning av vägmarkeringsmaterial utgörs av termoplastiskt material, vatten- och 
lösningsmedelsburen färg, 2-komponentprodukter och prefabricerade termoplastprodukter 
samt glaspärlor som ingår i vägmarkeringsmaterial. Materialförsäljning sker till ett 50-tal 
länder, alltså även till marknader där Geveko idag inte är etablerat samt till egen 
entreprenadverksamhet. 
 
Övrigt Material 
I detta segment redovisas tillverkning och försäljning av färg till andra användnings-
områden än vägmarkering. 
 
Marknadsutveckling Affärsområde Material 
Materialförsäljningen ökade under första halvåret jämfört med 2011. Det avtal som tecknats 
med SafeRoad beträffande termoplastmaterial har resulterat i ökade volymer. Försäljningen 
av prefabricerade produkter har minskat något jämfört med 2011 som omfattade större 
enskilda kontrakt för Stade de France och Deutsche Bahn. Lägre försäljningsvolymer 
redovisas även mot det rumänska dotterbolaget som är under avveckling. 
 
För kvarvarande verksamheter uppgick omsättningen inom Affärsområde Material under 
första halvåret till 247,9 (226,9) mkr och rörelseresultatet till 21,2 (22,7) mkr. Försämringen av 
rörelseresultatet beror till stor del på negativ resultatandel från intressebolag. 
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AFFÄRSOMRÅDE ENTREPRENAD 
Geveko bedriver entreprenadverksamhet  med helägda bolag i Danmark, Finland, Norge 
och Sverige samt i intressebolag i Turkiet och Ungern. Verksamheten i det ungerska intresse-
bolaget består förutom av entreprenadtjänster även av försäljning av vägskyltar och elek-
troniska trafiksäkerhetsprodukter. Entreprenadverksamheterna i Tjeckien, Slovakien och 
Rumänien är under avveckling. Entreprenaduppdragen varierar i omfattning från ettårs-
kontrakt till fleråriga funktionsentreprenader. Kunder är främst vägverk, luftfartsverk och 
kommuner, men även län samt större företag inom vägunderhåll.  
 
Marknadsutveckling Affärsområde Entreprenad 
Upphandlingar på de nordiska marknaderna är avslutade. Erhållna entreprenadkontrakt 
indikerar en stabil volymutveckling under 2012. Förutom Sverige som har drabbats av dåliga 
väderförutsättningar så uppvisar den nordiska entreprenadrörelsen tillfredsställande resultat 
under första halvåret.    
 
För kvarvarande verksamheter i Affärsområde Entreprenad uppgick omsättningen under första 
halvåret till 197,1 (197,7) mkr och rörelseresultatet till -25,0 (-30,4) mkr. Minskning av förlusten 
jämfört med föregående år beror till stor del på genomförda kostnadseffektiviseringar. 
 
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Kvarvarande verksamhet 
Omsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick under första halvåret 2012 till 409,3 
(419,8) mkr. Rörelseresultatet blev -31,4 (-23,4) mkr. Lägre omsättning beror främst på att 
omsättningen från det ungerska dotterbolaget efter försäljning av aktier ej längre redo-
visas. Rörelseresultatet har påverkats av engångsposter på -3,5 mkr, ökade försäljningsom-
kostnader på 4,0 mkr och försämrat resultat i intressebolag om 2,8 mkr.    
 
Koncernen totalt inklusive verksamheter under avveckling 
Nettoomsättning under första halvåret 2012 minskade jämfört med samma period före-
gående år och uppgick till 441,0 (484,8) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -46,3 (-49,6) mkr.  
Koncernens resultat efter skatt under första halvåret 2012 uppgick till -61,6 (-46,2) mkr.  
Koncernens operativa kassaflöde uppgick till -128,2 (-204,1) mkr. Förbättringen i kassa-
flödet beror främst på genomfört program att frigöra kapital. För tolvmånadersperioden 
1 juli 2011-30 juni 2012 var nettoomsättningen 1 035,6 (997,3) mkr och rörelseresultatet 10,1 
(-0,7) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 1,0 (-0,1)%.  
 
Kvartal 2 
Det andra kvartalet 2012 uppgick omsättningen för kvarvarande verksamheter till 343,0 
(345,7) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 45,3 (46,2) mkr. Exklusive engångsposterna 
skulle rörelseresultatet varit 2,6 mkr bättre än samma period föregående år.  
 
FINANSIERING 
Nettoskuldsättningen uppgick den 30 juni 2012 till 439,5 (494,0) mkr. Soliditeten 
uppgick den 30 juni 2012 till 10,5 (26,6) %.  
 
Koncernens likviditetsbehov tillgodoses genom avtal med Gevekos huvudbanker. 
Gevekos kreditavtal med bankerna har tidigare kopplats till uppfyllande av de finan-
siella nyckeltalen nettoskuldkvot, räntetäckningsgrad och soliditet. Under 2012 har vi 
avtalat med bankerna att inte bedöma Geveko utifrån nyckeltal.  
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Hittills i år har finansieringen skett genom  att nya krediter beviljats av bankerna samt 
genom det program för att frigöra kapital som startade hösten 2011. För att säkerställa 
likviditeten framåt förs diskussioner med bolagets kreditgivare. Samtidigt fortsätter 
Geveko att arbeta med olika projekt i syfte att tillföra likviditet och minska kapitalbehov. 
Beslutet om avyttring av tillgångar och avveckling av vissa verksamheter väntas bidra till 
minskat kapitalbehov och en långsiktigt förbättrad lönsamhet. 
 
FINANSNETTO 
För kvarvarande verksamheter utgörs ränteintäkter och liknande resultatposter av ränteintäkter  
0,4 (0,8) mkr och övriga finansiella intäkter 0,8 (2,6) mkr.  Räntekostnader och liknande resultat-
poster utgörs av räntekostnader 12,7 (10,3) mkr, kursdifferenser och övriga finansiella kostnader  
3,4 (3,3) mkr. 
 
KAPITALBINDNING 
Jämfört med samma period föregående år är lagernivåerna 26% lägre trots i stort sett 
oförändrad omsättning. Kapitalbindningen i kundfordringar är fortsatt otillfredsställande 
till följd av sena betalningar från offentliga beställare i centrala och östra Europa. Av 
förfallna kundfordringar som kvarstår bedöms ingen kreditrisk dels beroende på karaktär 
av kund och dels på att delbetalningar inkommit.  
 
Viktiga händelser under första halvåret 
Stefan Tilk lämnade befattningen som Koncernchef den 27 april och Göran Eklund, CFO 
tillträdde som Koncernchef. Göran Eklund innehar fortsättningsvis även tjänsten som CFO. 
 
I de upphandlingar som genomförts har Geveko tecknat avtal med en stor nordisk kund. 
Avtalet omfattar leverans av 3 000 ton termoplastprodukter under 2012. 
 
Som ett led i att frigöra kapital har Geveko sålt 20% av aktierna i det ungerska dotterbolaget. 
Gevekos ägarandel uppgick den 30 juni till 44%. Köpare är ett ungerskt privatägt företag. 
Köpesumman uppgick till 1,1 miljoner euro. I koncernredovisningen har detta redovisats brutto 
som en försäljning av dotterbolag och ett köp av intressebolag. Nettoeffekten av dessa transak-
tioner är en redovisningsmässig förlust om 9,7 mkr, vilka redovisas som engångsposter i 
koncernresultaträkningen. 
 
Det schweiziska dotterbolaget Plastiroutes ägarandel om 20% i det schweiziska bolaget 
Plastiline SA har avyttrats för en köpeskilling om 1 miljon CHF. Försäljningen ledde till en 
realisationsvinst om 6,2 mkr, vilka redovisas som engångsposter i koncernresultaträkningen.  
 
Geveko har sålt industri- och kontorsfastigheter i Marieholm, Göteborg. Köpare är Torslanda 
Fastigheter, Göteborg. I köpeavtalet ingår även tomträtt och arrendemark. Denna transak-
tion gav inte upphov till någon resultateffekt. 
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
Avtal är undertecknade beträffande försäljning av bolagen i Tjeckien och Slovakien. 
Köpare är närstående, vilket kräver godkännande på extra bolagsstämma i moderbolaget.  
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
Risker och osäkerhetsfaktorer för koncernens bolag omfattar likviditetsrisk, kreditrisker och 
marknadsrisker såsom politiska risker, ändrade planer för satsningar i infrastruktur, 
konkurrens, stigande råvarukostnader och väderleksförhållanden. Den finansiellt instabila 
situationen har tvingat flera länder i Europa till omfattande besparingar inom den offentliga 
sektorn till följd av stora budgetunderskott.  
 
På Gevekos marknader är det särskilt länderna i Central- och Östeuropa. Risk föreligger 
också att verksamheter inte kan avyttras till bokförda värden, vilket skulle kunna ge 
upphov till redovisningsmässiga förluster. Den negativa utvecklingen i det turkiska 
intressebolaget kan medföra att koncernens fordringar på intressebolaget inte kan betalas. 
Vidare möter Geveko finansiella risker som omfattar effekter av ändrade räntesatser och 
valutakurser. Under första halvåret 2012 har koncernens finansiella risker inte förändrats 
jämfört med 2011. För en mer utförlig beskrivning av Gevekos risker och osäkerhetsfaktorer 
hänvisas till sidan 4 samt not 36 i Gevekos årsredovisning för 2011. 
 
Transaktioner med närstående 
Transaktioner med närstående, som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat, 
har inte förekommit under första halvåret 2012. Transaktioner med närstående under 2011 
finns redovisade i not 37 i Gevekos årsredovisning för 2011. 
 
Personal 
Den 30 juni 2012 var 635 (882) personer anställda i koncernen. Härav var 104 (129) kvinnor. 
I utländska koncernbolag uppgick antalet anställda till 497 (730). Under helåret 2011 var i 
medeltal 799 personer anställda i koncernen. I kvarvarande verksamheter uppgick antalet 
anställda till 480 personer.  
 
 
Översikt per kvartal  2010-2012 – kvarvarande verksamheter  
_________________________________________________________________________________________ 
Mkr                                        2012       2011                                            2010                                                
_________________________________________________________________________________________ 
 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1  
Nettoomsättning 343,0 66,3 229,9 396,5 345,7 74,1 206,4 371,1 344,4 115,5 
Rörelseresultat 45,3 -76,7 -12.7 54,2 46,2 -69,6 -25,2 47,9 48,0 -71,0 
Resultat efter skatt 14,3 -60,3 -35,6 27,1 -35,1 -53,6 -66,2 33,5 37,9 -53,2 
Resultat/aktie, kr 1) 0:85 -3:57 -2:10 1:61 2:08 -3:18 -3:92 1:98 2:97 -4:96   
  
Eget kapital/aktie, kr 1) 5:33 7:03 11:25 17:59 16:76 15:19 19:10 23:94 30:03 21:67 
Eget Kapital 89,9 118,7 189,9 296,9 282,8 256,4 322,4 404,1 383,6 232,3 
Balansomslutning 858,8 746,5 779,0 977,1 1 061,5 864,9 900,5 1 106,9 1 139,2 997,9 
Nettolåneskuld 439,5 380,1 333,0 413,6 494,0 394,2       299,9 369,9 427,9 443,1 
Soliditet, % 10,5 15,9 24,4 30,4 26,6 29,6 35,8 36,5 33,7 23,3  
 
Rullande 12 månader 
Nettoomsättning            1 035,6 1 038,4 1 046,2 1 022,7 997,3 996,0 1 037,4  1 015,1 1 031,8 1 092,1 
Rörelseresultat   10,1 11,0 18,1 5,6 -0,7 1,1 -0,3 -6,3 -3,7 28,8 
Rörelsemarginal, %  1,0 1,1 1,7 0,5 -0,1 0,1 0,0 -0,6 -0,4 2,6 
Resultat efter skatt -54,7 -33,7 -27,0 -57,6 -51,2 -48,4 -48,0 -13,6 -0,3 8,2 
Avkastning  
eget kapital, % -60,6 -28,4 -14,2 -19,4 -18,1 -18,9 -14,9 -3,4 -0,1 3,5 
1) Justerat för nyemission under andra kvartalet 2010 
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Flerårsöversikt – Helår 2007-2011 1) 
________________________________________________________________________________________  
Mkr         2011 1) 2010 1) 2009 2008 2007  
Nettoomsättning 1 046,2 1 037,4 1 435,0 1 427,5 1 078,8    
Rörelseresultat 2) 18,1 -0,3 -40,0 24,3 18,6    
Rörelsemarginal, % 1,7 0,0 -2,8 1,7 1,7    
EBITA 19,4 -0,6 -8,4 46,4 32,3    
Resultat efter skatt -27,0 -48,0 -57,0 -53,6 -24,6    
Balansomslutning 779,0 900,5 1 089,3 1 294,7 1 276,9    
Eget kapital 189,9 322,4 326,3 401,9 472,6    
Avkastning eget kapital, % -14,2 -14,9 -15,7 -12,5 -3,8    
Avkastning operativt kapital, % -5,3 -7,8 -4,9 3,3 6,8    
Nettolåneskuld 333,0 299,9 411,8 429,1 216,0    
Soliditet, % 24,4 35,8 30,0 31,0 37,0     
Aktiedata     
Resultat/aktie,kr 3) -1:60 -3:36 -5:55 -5:19 -1:90    
Kassaflöde/aktie, kr 3) 2:70 2:34 -6:20 0:35 -2:90    
Börskurs Geveko B-aktien, kr 4) 5:00 12:80 26:13 27:65 51:--   
Antal aktier 3) 16 878 132 16 878 132 10 717 613 10 717 613 10 717 613  
Antal anställda 480 485 884 832 638  
1) 2011 och 2010 redovisas för kvarvarande verksamhet 
2) Inklusive kostnader för Värdepappersförvaltning, 3) Justerat för nyemission under andra kvartalet 2010.  
4) Antal aktier har justerats för nyemission under andra kvartalet 2010 och uppgick justerat under 
    2007, 2008 och 2009 till 10 717 613 st.  Fr o m 1 juni 2010 uppgår antalet aktier till 16 878 132 st.  
    Koncernen har utestående teckningsoptioner, men inga utestående konverteringslån. 
 
Moderbolaget 
Verksamheten i moderbolaget AB Geveko består i huvudsak av koncernledning och 
administration av gemensamma funktioner. Tillgångarna består huvudsakligen av aktier i 
dotterbolag och likvida placeringar. 
 
Resultat 
Finansiella intäkter och kostnader uppgick netto till 3,2 (6,0) mkr. Moderbolagets resultat efter 
skatt uppgick under perioden januari-juni 2012 till -8,9 (-10,5) mkr. Under andra kvartalet var 
motsvarande siffror -2,5 (0,8) mkr. 
 
Årsstämma 
Årsstämma 2012 hölls den 26 april i Göteborg. Årsstämman beslutade om en utdelning till 
aktieägarna om 0 kr per aktie. Styrelseledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Finn 
Johnsson, Eva Kaijser, Christer Simrén och Åsa Söderström Jerring omvaldes. Stefan Tilk 
nyvaldes som ledamot. Finn Johnsson valdes till styrelsens ordförande.  
 
Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt 
IAS 34 Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer.  
De redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget är oförändrade 
jämfört med de som tillämpades vid upprättande av årsredovisningen för 2011. 
 
Revisorsgranskning 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
Nästa rapport 
Delårsrapport för januari-september publiceras den 25 oktober 2012. 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt 
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt  
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och  

de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 

Göteborg den 16 juli 2012  
AB GEVEKO (publ) 

 
 

Finn Johnsson 
Styrelseordförande 

 
 
 

David Bergendahl    Klas Dunberger Åsa Söderström Jerring 
                      Styrelseledamot                      Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
 
   Eva Kaijser                     Christer Simrén               
                                           Styrelseledamot                        Styrelseledamot 

 
 
 

   Stefan Tilk  Göran Eklund 
                     Styrelseledamot                   Verkställande Direktör 
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Koncernresultaträkning 
_________________________________________________________________________ 
Mkr April-Juni        April-Juni        Jan-Juni       Jan-Juni          Jan-Dec 
 2012 2011         2012 2011 2011 
KVARVARANDE VERKSAMHETER    
Nettoomsättning 343,0 345,7 409,3 419,8 1 046,2  
Kostnad sålda varor -240,2 -252,0 -333,1 -349,9 -840,9  
Bruttoresultat 102,8 93,7 76,2 69,9 205,3 
 
Utvecklingskostnader -6,6 -4,6 -11,3 -8,8 -17,4  
Försäljningskostnader -20,6 -19,1 -40,6 -36,6 -78,9  
Administrationskostnader  -27,2 -23,3 -52,5 -48,6 -100,5  
Resultatandel från intressebolag -1,7 -0,4 -2,8 - 1,2  
Övriga intäkter och kostnader i rörelsen*)   -1,4 -0,1     -0.4 0,7 8,3 
Rörelseresultat  45,3 46,2 -31,4 -23,4 18,1 
 
Utdelningsintäkter - 0,4 0,6 0,4 0,4  
Värdeförändring Värdepapper - - - - 0,9  
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,2 0,3 1,2 3,4 6,9  
Räntekostnader och liknande resultatposter -10,3 -3,3  -16,1 -13,6 -36,6  
Resultat före skatt 35,2 43,6 -45,7 -33,2 -10,3 
  
Skatt -20,9 -8,5 -0,3 14,7 -16,7  
Resultat efter skatt 14,3 -35,1 -46,0 -18,5 -27,0  
   
VERKSAMHETER UNDER AVVECKLING 
Nettoomsättning 12,0 47,1 31,7 65,0 177,7  
Rörelseresultat  -1,9 -10,6 -14,9 -26,2 -89,4  
Resultat före skatt -2,8 -11,8 -15,7 -28,4 -93,1  
   
Skatt     0,2 0,4 0,1 0,7 -0,9  
Resultat efter skatt -2,6 -11,4 -15,6 -27,7 -94,0  
 
KONCERNEN TOTALT 
Netttoomsättning 355,0 392,8 441,0 484,8 1 223,9  
Rörelseresultat 43,3 35,6 -46,3 -49,6 -71,3  
Resultat före skatt 32,3 31,8 -61,5 -61,6 -103,4  
 
Skatt 20,7 -8,1 -0,2 15,4 -17,6  
Resultat efter skatt 11,6 23,7 -61,6 -46,2 -121,0  
 
Årets resultat hänförligt till:- 
Moderföretagets aktieägare 10,7 24,1 -60,4 -43,2 -116,6  
Innehav utan bestämmande inflytande 0,9 -0,4 -1,2 -3,0 -4,4  
Resultat per aktie, kr                    __________________________________ ___ 
Kvarvarande verksamheter 0:85 2:08 -2:73 -1:10 -1:60  
Verksamheter under avveckling -0:15 -0:68 -0:92 -1:64 -5:57  
Resultat per aktie, kr 0:69 1:40 -3:65 -2:74 -7:17 
 
*) I övriga intäkter och kostnader i rörelsen ingår engångsposter som består av redovisningsmässig förlust 
vid försäljning av aktier i det ungerska dotterbolaget om 9,7 mkr samt realisationsvinst vid försäljning av 
aktier i Plastiline SA om 6,2 mkr. 
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Rapport över totalresultat 
________________________________________________________________________________________ 
 April-Juni April-Juni Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec 
 2012 2011 2012 2011 2011 
 
Periodens resultat 11,6 23,7 -61,6 -46,2 -121,0  
Övrigt totalresultat för perioden  
Valutakursdifferenser 1,4 2,7 0,7 6,6 -11,5 
Övrigt totalresultat för perioden, 
netto efter skatt 1,4 2,7 0,7 6,6 -11,5 
  
Summa totalresultat för perioden 10,2 26,4 -60,9 -39,6 -132,5 
 
Summa totalresultat hänförligt till:      
Moderföretagets aktieägare 10,9 25,2 -59,7 -40,1 -123,0  
Innehav utan bestämmande inflytande -0,7 1,2 -1,2 0,5 -9,5 
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Koncernbalansräkning,  Mkr 
_________________________________________________________________________ 
Sammandrag   30 Juni  30 Juni 31 December 
 2012 2011 2011 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar  85,3 84,2 85,8  
Materiella anläggningstillgångar     
  Mark och byggnader   45,5 74,7 68,7   
  Maskiner och inventarier   112,3 146,3 129,7   
  Pågående nyanläggningar     15,8   20,5      15,2   
Summa materiella anläggningstillgångar  173,6 241,5 213,6  
 
Finansiella anläggningstillgångar 
   Andelar i intressebolag   46,0 23,6 21,4  
   Andra aktier och värdepapper   9,1 10,3 9,9  
   Andra långfristiga fordringar   0,2 5,9 4,2  
   Uppskjutna skattefordringar     3,7   17,2 3,7  
Summa finansiella anläggningstillgångar  59,0 57,0 39,2  
Summa anläggningstillgångar   317,9 382,7 338,6  
      
Omsättningstillgångar 
Varulager   136,0 185,5 88,1  
Kundfordringar   279,5 258,3 151,8  
Övriga kortfristiga fordringar   38,4 66,7 26,1  
Likvida medel   7,6              -  21,4      
Tillgångar i verksamheter under avveckling    84,4 218,2 153,0 
Summa omsättningstillgångar   540,9 728,7 440,4  
Summa tillgångar   858,8 1 111,4 779,0  
 
Eget kapital 
Kapital och reserver som kan hänföras till 
moderföretagets aktieägare 
Aktiekapital   202,5 202,5 202,5   
Övrigt tillskjutet kapital   82,6 82,6 30,0  
Reserver   -75,6 -41,1 -0,5  
Balanserat resultat   -125,5 -21,0   -91,8 
Innehav utan bestämmande inflytande     5,9 59,8 49,8  
Summa eget kapital   89,9  282,8   190,0  
 
Långfristiga skulder 
Räntebärande långfristiga skulder  36,1 52,4 -  
Uppskjutna skatteskulder   10,7 11,4 9,8  
Pensionsförpliktelser   1,9 1,9 2,0  
Övriga avsättningar     5,6 11,5         8,2 
Summa långfristiga skulder   54,3 77,2 20,0   
 
Kortfristiga skulder 
Räntebärande kortfristiga skulder  409,2 439,8 352,5  
Övriga kortfristiga skulder     267,2 238,9 163,0  
Skulder i verksamheter under avveckling    38,2 72,7 53,5 
Summa kortfristiga skulder   714,6 751,4 569,0  
 
Summa eget kapital och skulder  858,8 1 111,4 779,0 
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Kassaflödesanalys, koncernen, Mkr 
__________________________________________________________________________________ 
Sammandrag Jan-juni  Jan-juni Jan-dec     
 2012 2011 2011 
___________________________________________________________________________________________ 
Kassaflöde i den löpande verksamheten före    
förändringar av rörelsekapital -23,9 21,0 28,1  
 
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -114,2 -193,4 -4,2  
Kassaflöde från den löpande verksamheten -138,1 -172,4 23,9  
 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar, netto -4,0 -6,2 -10,3  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar, netto -10,8 -24,3 -27,6  
 
Förändring av övriga anläggningstillgångar -      9,7         11,3  
Kassaflöde från verksamheter under avveckling 24,6 -10,9 -17,3 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  9,9 -31,7 -43,9 
 
Förändring av räntebärande skulder 94,8 183,1 48,3  
    
Periodens kassaflöde -33,5 -21,1 28,3  
 
Likvida medel vid periodens början   36,7 9,6 9,5  
Kursdifferens i likvida medel      5,2  11,5 -1,1    
 
Likvida medel vid periodens slut   8,4 - 36,7 
Varav kvarvarande verksamheter    7,6 - 21,4 
Varav verksamheter under avveckling   0,8 - 15,3 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Förändring av eget kapital, Mkr Jan-juni Jan-juni Jan-dec  
  2012  2011  2011 
 
Ingående balans 189,9 322,4 322,4 
Förändrad koncernstruktur -37,0 - -  
Övrigt -2,1 - - 
Periodens totalresultat  -60,9 -39,6 -132,5 
  
Utgående balans 89,9 282,8 189,9  
_________________________________________________________________________________ 
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Resultaträkning, Moderbolaget, Mkr 
___________________________________________________________________________ 
 Jan-juni Jan-juni Jan-december 
Sammandrag  2012 2011 2011 
Förvaltningskostnader        -12,1 -16,4 -19,8 
Övriga rörelsekostnader -0,1 -0,1       - 
Rörelseresultat -12,2 -16,5 -19,8 
   
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11,2 11,3  24,7 
Räntekostnader och liknande resultatposter -7,9 -5,3    -25,5 
Resultat före skatt  -10,5 -20,6 
Skatt                                                                              -             - - 
 
Periodens resultat -8,9 -10,5 -20,6 
 
 
 
Balansräkning, Moderbolaget, Mkr  
______________________________________________________________________ 
 30 juni 30 juni 31 december 
Sammandrag 2012 2011 2011 
Anläggningstillgångar 95,3 88,6 93,4 
Omsättningstillgångar 446,6 489,3 440,9 
Summa tillgångar 541,9 577,9 534,3 
 
Eget kapital 302,8 323,8 313,7 
Långfristiga skulder                                        48,5 13,8 52,6 
Kortfristiga skulder 190,6 240,3 168,0 
 
Summa eget kapital och skulder 541,9 577,9 534,3 
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Segmentsredovisning 

 
April-Juni 2011    

Mkr Material 
Övrigt 

Material  
Entreprenad 

Norden 
Verksamheter

under avveckling Ofördelat Eliminering Koncernen
    
Omsättning 175,7 21,6 193,8 47,1 20,1 -65,6 392,8
Rörelsens kostnader -139,0 -18,6 -170,3 -52,4 -20,3 65,6 -337,8
Resultatandel från 
intressebolag -0,5 - - - - - -0,4
Rörelseresultat före 
avskrivningar 36,2 3,0 23,5 -5,3 -2,9 - 54,5
Rörelseresultat 32,6 3,2 16,4 -10,7 -6,0 - 35,6
    

 

 
April-Juni 2012    

Mkr Material 
Övrigt 

Material  
Entreprenad 

Norden 
Verksamheter

under avveckling Ofördelat Eliminering Koncernen
    
Omsättning 200,3 19,3 189,0 12,0 -11,4 -54,2 355,0
Rörelsens kostnader -153,9 -18,4 -165,1 -13,6 -1,5 54,2 -298,2
Resultatandel från 
intressebolag -2,2 - - - 0,5 - -1,7
Rörelseresultat före 
avskrivningar 44,3 0,9 24,0 -1,6 -12,4 - 55,1
Rörelseresultat 40,0 - 18,4 -1,9 -13,1 . 43,3
    

 

 
Januari-Juni  2011    

Mkr Material 
Övrigt 

Material  
Entreprenad 

Norden 
Verksamheter

under avveckling Ofördelat Eliminering Koncernen
    
Omsättning 226,9 31,8 197,7 65,1 40,0 -76,7 484,8
Rörelsens kostnader -195,6 -30,5 -213,8 -80,6 -53,5 76,7 -497,2
Resultatandel från 
intressebolag -0,9 - - - 1,0 - -
Rörelseresultat före 
avskrivningar 30,3 1,3 -16,0 -15,5 -12,5 - -12,4
Rörelseresultat 22,7 0,9 -30,4 -26,2 -16,6 - -49,6
    

 

 
Januari-juni 2012    

Mkr Material 
Övrigt 

Material  
Entreprenad 

Norden 
Verksamheter

under avveckling Ofördelat Eliminering Koncernen
    
Omsättning 247,9 25,9 197,1 31,7 - -61,6 441,0
Rörelsens kostnader -214,9 -27,9 -210,5 -43,9 -21,8 61,6 -457,3
Resultatandel från 
intressebolag -3,3 - - - 0,5 - -2,8
Rörelseresultat före 
avskrivningar 29,7 -2,0 -13,4 -12,1 -21,3 - -19,1
Rörelseresultat 21,2 -3,9 -25,0 -14,9 -23,7 - -46,3
    

 
Anm.:  
Geveko har under andra kvartalet 2012 minskat ägandet i det ungerska bolaget från 64% till 44%.  
Företagsledningen bedömer därefter inte den finansiella informationen för det tidigare segmentet 
”Entreprenad Ungern” som betydelsefull, varför verksamheten i intressebolaget redovisas i kolumn 
”Ofördelat”. 
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Helår 2011     

Mkr Material 
Övrigt 

Material 
Entreprenad 

Norden 
Entreprenad

Ungern
Verksamheter 

under avveckling Ofördelat Eliminering Koncernen

     
Omsättning 782,0 48,6 562,4 106,0 177,7 - -452,8 1 223,9
Rörelsens kostnader -723,0 -55,0 -532,8 -105,5 -217,5 -8,9 452,8 -1 192,9
Resultatandel från 
intressebolag 0,3 - - 0,9 - - - 1,2
Rörelseresultat före 
avskrivningar 59,3 -6,4 29,5 -1,5 -39,8 -8,9 - 32,2
Rörelseresultat 43,1 -10,7 0,6 -4,1 -89,4 -10,7 - -71,3
     
Anläggningstillgångar 104,7 16,2 139,2 39,8 - 38,6 - 338,6
Omsättningstillgångar 196,1 8,9 54,1 52,6 153,0 - -24,3 440,4
     
     
Skulder 37,3 4,0 21,0 41,7 53,5 407,1 24,3 589,0

 
Anm.: För jämförbarhetens skull har balansposterna för 2011 fördelats på samma sätt som för 2012 dvs att 
            verksamheter under avveckling särredovisas.  
 
 
 
Informationstillfällen 2012-2013 
Delårsrapport januari-september             25 oktober 2012 
Bokslutskommuniké 2012   26 februari 2013 
Årsredovisning 2012  april 2013 
 
 
Kontaktinformation   
Göran Eklund, Koncernchef  
Tel.: 031-3374153, 0727-325054 
goran.eklund@geveko.se 
 
 
 
 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen 
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.  
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2012 kl. 12.00.  
 
 
 
 
 
AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844   
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se  www.geveko.se  


