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Rapport för andra kvartalet 2014 

 

Andra kvartalet 2014 

 Försäljningsvolymen var i nivå med föregående år. Intäkterna minskade med 3 procent till 233 (240) 
MEUR, främst som en följd av minskade skrot och legeringstillägg  

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 47 procent till 28 (19) MEUR, i 
huvudsak tack vare förbättrad produktmix och hög produktionstakt  

 Orderingången var oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år 

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 16 (6) MEUR 

 Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 (8) MEUR.  

 I maj genomfördes en omfinansiering. 300 MEUR i seniora säkerställda obligationer med en fast 
ränta på 6,50 procent fram till 2019 emitterades 
 

Januari - juni 2014 

 Försäljningsvolymen ökade med 9 procent jämfört med samma period föregående år, och intäkterna 
med 4 procent. Den lägre ökningen av intäkterna relativt volymen beror främst på minskade skrot 
och legeringstillägg 

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 58 (33) MEUR. Högre volym och bättre 
produktmix är de främsta anledningarna till resultatförbättringen 

 Produktionsvolymen ökade med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år 

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 34 (10) MEUR 

 Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 6 (-6) MEUR.  
 
I rapporten syftar siffror inom parentes på motsvarande period under föregående år. 

 

Koncernens nyckeltal 

  2014 
Kv 2 

2013 
Kv 2 

2014 
Kv 1-2 

2013 
Kv 1-2 

2013 
Helår 

Försäljningsvolym kton 189 191 393 361 675 

Intäkter MEUR 233 240 479 460 850 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MEUR 28 19 58 33 47 

EBITDA marginal % 12,0 % 7,8 % 12,1 % 7,3 % 5,5 % 

Rörelseresultat (EBIT) MEUR 16 6 34 10 -1 

EBIT marginal % 6,7 % 2,6 % 7,0 % 2,2 % 0,0 % 

Nettoresultat MEUR 0 2 9 -2 -21 

Resultat per aktie EUR 8 38 170 -36 -412 

Kassaflöde från löpande verksamhet MEUR 1 8 6 -6 20 

Nettoskuldsättningsgrad % 149 % 146 % 149 % 146 % 160 % 

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 5 % -2 % 5 % -2 % 0 % 

Antal anställda vid periodens slut (FTE) Antal 2 956 3 004 2 956 3 004 2 995 

 

Koncernchefens kommentarer 

”Under andra kvartalet fortsatte den positiva resultatutvecklingen som påbörjades under hösten 2013. 
Effektiviseringsprogrammet för 2014 går enligt plan och produktiviteten har ökat betydligt under första 
halvåret. Utfasningen av produktionen i enheten för kromad stång i Mora har påbörjats och beräknas vara 
klar i slutet av året. En förstärkt inköpsorganisation och bättre samordning inom koncernen har också bidragit 
till resultatförbättringen, främst inom direkt material och logistik. En bättre valutasituation och lägre 
energipriser bidrar också positivt till resultatet. 
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Kapacitetsutnyttjandet i stålverken har varit hög under kvartalet.  Samtidigt har leveransprecisionen 
påverkats negativt av kapacitetsbegränsningar inom efterbehandlingen och ligger nu strax under koncernens 
mål på 90 procent. Installationen av en ny värmeugn i Imatra under hösten kommer att förbättra situationen. 
Vi har planerat en lageruppbyggnad i Smedjebacken inför sommarens stora ombyggnad av 
stränggjutningen. Kundservicen beräknas bli opåverkad av det utökade sommarstoppet i stålverket.  
 
Marknadsutvecklingen under kvartalet var blandad, med en stabil början och en något svagare avslutning 
inför sommaren. Både intäkter och orderingång var i nivå med andra kvartalet 2013. En svag efterfrågan 
inom tunga fordon och gruvsektorn kompenserades av ökade intäkter inom andra områden. Orderboken är 
fortsatt något större än vid motsvarande tid föregående år 
 
Uppbyggnaden av Ovakos Product Management och utvecklingsorganisation börjar nu ge resultat. Efter 
nylanseringen av M-Steel® i fjol har ett antal kundtester bekräftat stora kostnadsbesparingar inom 
maskinbearbetning. I härdat tillstånd är materialegenskaperna ännu mer unika, vilket öppnar nya möjligheter 
för M-Steel. Ett antal nya affärer har tecknats under kvartalet, bland annat inom energisektorn. IQ-Steel® 
fortsätter att stärka sin ställning inom applikationer där belastningen av komponenten är hög, samtidigt som 
en viktminskning är nödvändig. IQ-Steels unika egenskaper har lett till flera nya affärer inom denna typ av 
applikationer, exempelvis transmission. Nya produktlanseringar följer under hösten.  
 
En omfinansiering av koncernen genomfördes under kvartalet. Den tidigare bankfinansieringen ersattes av 
ett europeiskt obligationslån på 300 MEUR. Obligationen mottogs väl av marknaden och har en löptid på fem 
år till en fast ränta på 6,50 procent.  
 

Utsikter på kort sikt 

Konjunkturen i Europa och efterfrågan på komponentstål förväntas förbli stabila under resten av året. 
Ovakos leveransvolymer för tredje kvartalet bedöms ligga kvar på ungefär samma nivå som i tredje kvartalet 
2013. Resultatet påverkas säsongsmässigt av underhållstopp under juli, med ett förlängt stopp i stålverket i 
Smedjebacken.” 
 

Marknadsutveckling 

Tillväxten i efterfrågan från slutanvändarna har mattats av något under det första halvåret. Eurostat EU:s 
industriproduktionsindex steg med 1,5 procent under första kvartalet 2014 i förhållande till första kvartalet 
2013. Detta är lägre än tillväxten på 1,8 procent som noterades för fjärde kvartalet 2013 jämfört med fjärde 
kvartalet 2012. De tre senast rapporterade månaderna (mars – maj) visar en förbättring på 1,3 procent 
jämfört med samma period 2013. En förklaring till utvecklingen är delsegmentet Fordonsindustri, där 
tillväxten avtagit med 2 procentenheter (från 10 till 8 procent) under de senaste tre rapporterade månaderna 
jämfört med samma period 2013. 
 
För europeiska stångprodukter (där komponentstål ingår) är förhållandena stabila men tillväxten mattas av till 
följd av lägre tillväxt i efterfrågan från slutanvändarna. Enligt den europeiska stålproducentföreningen Eurofer 
ökade EU:s leveranser av stångprodukter under första kvartalet med 14 procent jämfört med samma kvartal 
2013. De tre senast rapporterade månaderna (februari – april) uppvisar en förbättring med 9 procent jämfört 
med samma period 2013. 
 

Intäkter och resultat för andra kvartalet 2014 

Ovakos försäljningsvolym under andra kvartalet uppgick till 189 (191) tusen ton, påverkad av påskens 
placering i andra kvartalet 2014 med färre antal arbetsdagar som följd. Ovakos produktion av råstål under 
samma period uppgick till 275 (229) tusen ton, en ökning med 20 procent jämfört med samma kvartal 
föregående år. Ökningen i produktionsvolym förklaras dels av lageruppbyggnad inför installationen av den 
nya stränggjutningsmaskinen i Smedjebacken under sommaren, dels av en låg produktionstakt 2013 till följd 
av produktionsstörningar i Imatra under andra kvartalet 2013.  
 
Koncernens intäkter uppgick till 233 (240) MEUR, en minskning med 3 procent jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år. Försvagningen förklaras till stor del av minskade skrot och legeringstillägg som en 
följd av lägre råmaterialpriser. 
 
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28 (19) MEUR. Marginalen ökade från 8 procent till 
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12 procent. Jämfört med föregående år har resultatet främst stärkts av en bättre produktmix och högre 
produktionsvolymer, men även av försvagningen av den svenska kronan och lägre energipriser. Den ökade 
produktionsvolymen i Smedjebacken inför det förlängda underhållsstoppet påverkade resultatet under det 
andra kvartalet positivt. En viss negativ effekt förväntas uppstå under det tredje kvartalet på grund av lägre 
produktionsvolymer. 
 
Totala avskrivningar under perioden uppgick till 12 (12) MEUR och rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet blev 
16 (6) MEUR.  
 
Finansnettot för perioden uppgick till -15 (-4) MEUR. Som en följd av omfinansieringen har 
finansieringskostnader som periodiserats över det tidigare lånets löptid kostnadsförts, vilket belastat det 
finansiella resultatet med 8 MEUR. Periodens finansnetto har också påverkas negativt med 1 MEUR på 
grund av att förändringen i marknadsvärde på en ränteswap som säkrade räntan på det tidigare lånet har 
redovisats över resultaträkningen. Valutaeffekter har påverkat finansnettot positivt med 2 (4) MEUR.  
 
Resultatet före skatt för perioden uppgick till 1 (3) MEUR och nettoresultatet blev 0 (2) MEUR. Avkastningen 
på sysselsatt kapital (ROCE) ökade till 5 (-2) procent.  
 

Intäkter och resultat för första halvåret 2014 

Ovakos försäljningsvolym under första halvåret uppgick till 393 (361) tusen ton, en ökning med 9 procent. 
Ovakos produktion av råstål under samma period ökade till 542 (448) tusen ton, upp 21 procent jämfört med 
föregående år.  
 
Koncernens intäkter uppgick till 479 (460) MEUR, en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period 
föregående år. Den relativt sett låga ökningen i intäkter förklaras till stor del av minskade skrot och 
legeringstillägg som en följd av lägre råmaterialpriser.  
 
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 58 (33) MEUR. Marginalen ökade från 7 procent till 
12 procent. Jämfört med föregående år har resultatet påverkats positivt främst av de högre försäljnings- och 
produktionsvolymerna, av en bättre produktmix samt av en svagare svensk krona och lägre energipriser.  
 
Totala avskrivningar under perioden uppgick till 24 (24) MEUR och rörelseresultatet (EBIT) blev 34 (10) 
MEUR.  
 
Finansnettot för första halvåret uppgick till -22 (-12) MEUR. Som framgår ovan har omfinansieringen 
inneburit en engångseffekt på - 9 MEUR inklusive en omvärdering av derivat via resultaträkningen på -1 
MEUR. Valutaeffekter har påverkat finansnettot positivt med 2 (2) MEUR.  
 
Resultatet före skatt för perioden uppgick till 12 (-2) MEUR och nettoresultatet blev 9 (-2) MEUR. 
Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ökade till 5 (-2) procent.  
 
Kassaflöde från rörelsen 
 
Kassaflöde från löpande verksamhet under andra kvartalet 2014 uppgick till 1 (8) MEUR och före 
finansieringsverksamhet till -10 (0). Kassaflöde från löpande verksamhet under första halvåret 2014 uppgick 
till 6 (-6) MEUR och före finansieringsverksamhet till -13 (-22). Förbättringen jämfört med föregående år 
förklaras främst av starkare rörelseresultat, men även av lägre ränteutgifter. Räntan på obligationslånet 
betalas halvårsvis i efterskott. Föregående års kassaflöde belastades av effekter av omförhandling av det 
dåvarande finansieringsavtalet. Rörelsekapitalbindningen är något högre än normalt vid denna tid på året, i 
huvudsak på grund av planerad lageruppbyggnad inför installationen av den nya stränggjutningsmaskinen i 
Smedjebacken under sommaren.  
 

Finansiering 

I maj genomförde Ovako en omfinansiering genom att ta upp 300 MEUR i seniora säkerställda obligationer 
som förfaller till betalning år 2019, med en fast ränta på 6,50 procent. Obligationerna emitteras av Ovako AB 
(publ) och garanteras på senior nivå av Ovako Group AB samt utvalda dotterbolag. Obligationerna är 
noterade på Luxembourg Stock Exchange.   
 



 
 

Ovako Group AB – Rapport för andra kvartalet 2014  4 
 

I samband med emissionen tecknades även avtal om en kreditfacilitet på 40 MEUR för checkkredit, garantier 
och kortfristiga lånemöjligheter.  
 
Hela det utestående lånebeloppet (273 MEUR) från det tidigare låneavtalet har återbetalats. Utgifterna för 
refinansieringen beräknas uppgå till ca 10 MEUR, varav 7 MEUR har betalats under kvartalet. Utgifterna 
redovisas som ett avdrag från skulden i balansräkningen och kostnaden periodiseras över lånets löptid.  
 
Koncernens lån uppgick till 300 (december 2013: 272) MEUR. Den totala räntebärande nettoskulden efter 
avdrag för finansieringskostnader uppgick till 262 (december 2013: 242) MEUR. Det egna kapitalet uppgick 
till 175 (december 2013: 151) MEUR. Nettoskuldsättningsgraden uppgick därmed till 149 (december 2013: 
160) procent.  
  
Koncernens likviditetsbuffert uppgick till 67 (december 2013: 71) MEUR, bestående av likvida medel på 29 
(december 2013: 21) MEUR och outnyttjade kontrakterade kreditlöften på 38 (december 2013: 50) MEUR. 
 

Investeringar 

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 7 (8) MEUR under det första kvartalet 2014 respektive 14 
(16) MEUR för halvåret. Av årets investeringar avser 8 MEUR process- och kapacitetsförbättringar, såsom 
stränggjutningsmaskinen i Smedjebacken och ny värmebehandlingsugn i Imatra, och 6 MEUR löpande 
underhållsinvesteringar. Den nya stränggjutningen i Smedjebacken kommer att ge ett större 
dimensionsprogram, bättre kvalitet, samt en något förbättrad kostnadsposition. Den nya 
värmebehandlingsugnen i Imatra kommer öka kapaciteten i efterbehandlingen.  
 
Ovako har tillsammans med en grupp av franska industrialister och investerare i maj månad förvärvat det 
franska stålföretaget Ascometal. Ovakos investering på 5 MEUR avser en mindre minoritetsandel.  
 

Moderbolaget  

De konsoliderade siffrorna i rapporten presenteras på koncernnivå för Ovako Group AB. Moderbolaget 
Ovako Group AB (org.nr 556813-5361) innehar direkt och indirekt 100 procent av aktierna i samtliga 
dotterbolag inom koncernen. Nettoresultatet i Ovako Group AB för kvartalet uppgick till 0,1 (0,2) MEUR. 
 

De största riskerna och osäkerhetsfaktorerna 

För information om de väsentligaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna hänvisas till beskrivningen i 
årsredovisningen 2013. Företaget anser inte att det under rapportperioden skett några betydande 
förändringar av de risker och osäkerhetsfaktorer som presenterades i årsredovisningen. Den 
makroekonomiska osäkerhet som för närvarande råder, kan komma att påverka verksamhetens utveckling. 
 

Transaktioner med närstående 

Koncernen står under bestämmande inflytande från Triako Holdco AB, moderbolaget till Ovako Group AB. 
Triako Holdco AB står under bestämmande inflytande från Triton Fund III. Det förekommer inga väsentliga 
transaktioner med företag i vilka Triton Fund III har ett betydande eller bestämmande inflytande. 
 

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten för 
moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 
Redovisning för juridiska personer.  
 
Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de har antagits av EU och 
den svenska Årsredovisningslagen. Segmentinformation presenteras baserat på företagsledningens 
perspektiv och rörelsesegment identifieras utifrån den interna rapporteringen till Ovakos högste verkställande 
beslutsfattare. Ovako har identifierat koncernchefen som dess högste verkställande beslutsfattare och den 
interna rapporteringen som används av denne för att följa upp verksamheten och fatta beslut om 
resursfördelning ligger till grund för segmentsindelningen. Ovako har slagits samman sina segment 
(business units) till ett rapporterande rörelsesegment i enlighet med reglerna för sammanslagning.  
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De redovisningsprinciper som tillämpas i delårsrapporten är desamma som de som tillämpats i koncernens 
årsredovisning för 2013 med undantag för följande nya eller omarbetade standarder och tolkningar med 
tillämpning från 1 januari 2014: 
  
Ändringar i IAS 32 Kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder: Standarden förtydligar befintliga 
tillämpningsproblem avseende kraven på kvittning av finansiella tillgångar och skulder. Ändringarna träder i 
kraft 1 januari 2014 och har inte haft någon väsentlig inverkan på avlämnad rapport för Ovako.  
 
IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang, IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra 
företag, IAS 27 Separata finansiella rapporter (omarbetad 2011) och IAS 28 innehav av intresseföretag och 
joint ventures (omarbetad 2011): Inom EU börjar dessa standarder gälla för räkenskapsår som börjar den 1 
januari 2014 eller senare. De har inte haft någon väsentlig inverkan på koncernredovisningen för Ovako.   
 
IFRS 9 Finansiella instrument: Standarden är tänkt att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning 
och värdering, och behandlar klassificeringen och värderingen av finansiella instrument. Den kommer 
sannolikt att påverka Ovakos redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Datum för 
ikraftträdandet är ännu inte bestämt, men kommer inte att vara tidigare än 1 januari 2017. Ett samlat 
ställningstagande avseende hur Ovakos redovisning kommer att påverkas kommer att tas i samband med att 
alla delar av projektet är publicerade i slutlig version. EU har skjutit upp godkännandet av standarden på 
obestämd framtid. 
   
IFRS 15 Redovisning av intäkter: Standarden kommer att ersätta samtliga nuvarande standarder för 
redovisning av intäkter. Datum för ikraftträdande är 1 januari 2017. Inverkan på koncernens resultat och 
ställning av den nya standarden har ännu inte utretts.  
 
Ett antal andra standarder, ändringar av standarder och tolkningar än de som noterats ovan träder i kraft för 
rapportperioder som börjar efter 1 januari 2014. Koncernen planerar inte att förtidstillämpa dessa standarder 
och de bedöms inte ha väsentlig inverkan på koncernens resultat och ställning. 
 
Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av IAS och IFRS liksom de tolkningar av dessa 
standarder som publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och Internal Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC). 
 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.  
 
 
Stockholm den 28 juli 2014 
 
 
 
Tom Erixon 
VD och Koncernchef  
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SAMMANDRAG AV KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

MEUR 
2014 
Kv 2 

2013 
Kv 2 

2014 
Kv 1-2 

2013 
Kv 1-2 

2013 
Helår 

INTÄKTER 233,3 239,7 479,2 459,9 849,9 
      

Kostnad för sålda varor  -202,3 -222,2 -416,6 -425,4 -806,6 

BRUTTORESULTAT 31,0 17,5 62,6 34,5 43,3 
      

Försäljningskostnader -7,2 -5,9 -12,8 -11,3 -22,0 

Administrationskostnader -8,3 -7,9 -17,3 -16,6 -32,0 

Övriga rörelseintäkter 0,2 2,5 1,2 3,3 10,1 

RÖRELSERESULTAT 15,7 6,2 33,7 9,9 -0,6 
      

Finansiella intäkter 0,2 0,2 0,4 0,3 0,6 

Finansiella kostnader -14,9 -3,8 -22,0 -12,4 -26,8 

RESULTAT FÖRE SKATT 1,0 2,6 12,1 -2,2 -26,8 
      

Skatt -0,6 -0,7 -3,6 0,4 6,2 

PERIODENS RESULTAT 0,4 1,9 8,5 -1,8 -20,6 

      

Periodens nettoresultat hänförligt till      

Moderbolagets aktieägare 0,4 1,9 8,5 -1,8 -20,6 

Minoritetsägare - - - - - 

 

SAMMANDRAG AV KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

MEUR 
2014 
Kv 2 

2013 
Kv 2 

2014 
Kv 1-2 

2013 
Kv 1-2 

2013 
Helår 

Periodens resultat 0,4 1,9 8,5 -1,8 -20,6 
      

Poster som kommer omklassificeras till årets 
resultat    

Valutakursdifferenser -0,8 -2,1 -0,8 -0,9 -1,9 

Kassaflödessäkringar 2,5 -1,9 1,7 0,1 2,6 

Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar -0,6 0,4 -0,4 0,0 -0,6 

 1,1 -3,6 0,5 -0,8 0,1 
     

Poster som inte kommer att omklassificeras till 
året resultat      

Omvärdering av pensionsförpliktelser, netto - - - - 13,0 
Skatt hänförlig till omvärdering av 
pensionsförpliktelser - - - - -2,9 

 - - - - 10,1 
      

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 1,1 -3,6 0,5 -0,8 10,2 
      

TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 1,5 -1,7 9,0 -2,6 -10,4 

 

NYCKELTAL 

MEUR 
2014 
Kv 2 

2013 
Kv 2 

2014 
Kv 1-2 

2013 
Kv 1-2 

2013 
Helår 

      

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 27,9 18,6 57,8 33,4 46,5 

Avskrivningar -7,3 -7,3 -14,4 -13,8 -27,7 
Rörelseresultat före avskrivningar på 
förvärvsövervärden (EBITA) 20,6 11,3 43,4 19,6 18,8 

Avskrivningar på förvärvsövervärden -4,9 -5,1 -9,7 -9,7 -19,4 

Rörelseresultat (EBIT) 15,7 6,2 33,7 9,9 -0,6 

      

Antal aktier 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Resultat per aktie (EUR) 8 38 170 -36 -412 
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SAMMANDRAG AV KONCERNENS BALANSRÄKNING 

 2014 2013 2013 

MEUR 30 Jun 30 Jun 31 Dec 
    

Materiella anläggningstillgångar 336,6 347,7 347,4 

Immateriella anläggningstillgångar 8,2 2,8 7,4 

Övriga finansiella anläggningstillgångar 6,5 2,0 1,9 

Derivatfordringar 0,6 1,1 1,0 

Uppskjutna skattefordringar 11,4 14,7 11,7 

Anläggningstillgångar 363,3 368,3 369,4 

    

Varulager 224,6 192,1 198,7 

Kundfordringar och andra fordringar 155,1 148,4 108,7 

Aktuella skattefordringar 0,9 4,0 1,4 

Derivatfordringar 1,4 0,5 2,1 

Likvida medel 28,6 34,5 20,6 

Omsättningstillgångar 410,6 379,5 331,5 

    
    

TILLGÅNGAR 773,9 747,8 700,9 

    

    

Eget kapital 175,4 161,0 150,7 

    

Långfristiga räntebärande skulder 290,3 240,0 221,5 

Derivatskulder 1,9 7,7 3,0 

Uppskjutna skatteskulder 49,5 54,0 47,7 

Övriga avsättningar 78,8 93,7 82,1 

Övriga långfristiga skulder 0,3 0,3 0,3 

Långfristiga skulder 420,8 395,7 354,6 

    

Kortfristiga räntebärande skulder 0,1 29,5 40,7 

Derivatskulder 6,9 4,9 7,7 

Leverantörsskulder och andra skulder 170,3 143,7 131,3 

Aktuella skatteskulder 0,4 0,5 0,3 

Övriga kortfristiga skulder  0,0 12,5 15,6 

Kortfristiga skulder 177,7 191,1 195,6 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER 773,9 747,8 700,9 

 
 
 

NYCKELTAL 

MEUR 
 2014 

Kv 2 
2013 
Kv 2 

2013 
Helår 

     

Eget kapital  175,4 161,0 150,7 

Nettoskuld  261,8 235,0 241,6 

Nettoskuldsättningsgrad (%)  149 % 146 % 160 % 

Avkastning på sysselsatt kapital (%)  5 % -2 % 0 % 
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SAMMANDRAG AV KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS  

MEUR 
 2014 

Kv 2 
2013 
Kv 2 

2014 
Kv 1-2 

2013 
Kv 1-2 

2013 
Helår 

     

 
 

Rörelseresultat  15,7 6,2 33,7 9,9 -0,6 

Justering för av- och nedskrivningar  12,2 12,4 24,1 23,5 47,1 

Justering för övriga icke kassaflödespåverkande poster 0,0 0,7 -0,1 -0,5 2,4 

Erhållna och betalda räntor  -2,8 -7,9 -8,8 -13,3 -25,0 

Betald inkomstskatt  -0,3 -0,8 -1,1 -2,2 0,1 

Förändring av rörelsekapital  -23,8 -2,2 -41,8 -23,8 -4,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1,0 8,4 6,0 -6,4 19,8 

      

 

Förvärv av verksamhet  - - - - -0,7 

Förvärv av anläggningstillgångar  -6,6 -8,4 -14,1 -15,8 -45,1 

Förvärv av aktier  -4,5 - -4,5 - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -11,1 -8,4 -18,6 -15,8 -45,8 

      

 

Kassaflöde före finansieringsverksamhet  -10,1 0,0 -12,6 -22,2 -26,0 

      

 

Amortering  -273,0 - -282,0 -5,4 -15,1 

Nyupptagna lån  300,0 20,0 310,0 20,0 20,0 

Övrigt  -6,9 0,0 -6,9 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  20,1 20,0 21,1 14,6 4,9 

      

 

Periodens kassaflöde  10,0 20,0 8,5 -7,6 -21,1 

      

 

Likvida medel vid periodens början  19,0 15,4 20,6 42,6 42,6 

Kursdifferenser i likvida medel  -0,4 -0,9 -0,5 -0,5 -0,9 

Likvida medel vid periodens slut  28,6 34,5 28,6 34,5 20,6 
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SAMMANDRAG AV KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 

 
 

Hänförligt till moderbolagets aktieägare  

2014 
Aktie- 

kapital 
Omräknings- 

reserv 
Kassaflödes- 

säkringsreserv 
Balanserad 

vinst 
Summa 

eget kapital MEUR 
      

Ingående balans 1 jan 0,0 0,7 -5,9 155,9 150,7 
      

Totalresultat      

Periodens resultat - - - 8,5 8,5 

Övrigt totalresultat - -0,8 1,3 - 0,5 
      

Summa totalresultat - -0,8 1,3 8,5 9,0 

      

Erhållet aktieägartillskott - - - 15,7 15,7 
      

Utgående balans 30 jun 0,0 -0,1 -4,6 180,1 175,4 

 
 
 

 
 

Hänförligt till moderbolagets aktieägare  

2013 
Aktie- 

kapital 
Omräknings- 

reserv 
Kassaflödes- 

säkringsreserv 
Balanserad 

vinst 
Summa 

eget kapital MEUR 
      

Ingående balans 1 jan 0,0 2,6 -7,9 168,9 163,6 
      

Totalresultat      

Periodens resultat - - - -1,8 -1,8 

Övrigt totalresultat - -0,9 0,1 - -0,8 
      

Summa totalresultat - -0,9 0,1 -1,8 -2,6 
      

Utgående balans 30 jun 0,0 1,7 -7,8 167,1 161,0 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING  

MEUR 
 2014 

Kv 2 
2013 
Kv 2 

2014 
Kv 1-2 

2013 
Kv 1-2 

2013 
Helår 

INTÄKTER  - - - - - 
       

Administrationskostnader  -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,2 

RÖRELSERESULTAT  -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,2 
       

Ränteintäkter från koncernföretag  0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER 
OCH SKATT  0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 
       

Koncernbidrag  - - - - -0,3 

Skatt  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PERIODENS NETTORESULTAT  0,1 0,2 0,2 0,3 0,0 

 
 

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

MEUR 
 2014 

Kv 2 
2013 
Kv 2 

2014 
Kv 1-2 

2013 
Kv 1-2 

2013 
Helår 

Periodens nettoresultat  0,1 0,2 0,2 0,3 0,0 
       

Övrigt totalresultat  - - - - - 
       

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN  0,1 0,2 0,2 0,3 0,0 

 
 

SAMMANDRAG AV MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

MEUR 
   2014 

30 Jun 
2013 

30 Jun 
2013 

31 Dec 

Andelar i dotterföretag  
  

139,8 139,8 139,8 

Fordringar från koncernföretag    23,4 23,0 22,6 

Anläggningstillgångar    163,2 162,8 162,4 
  

  

   

Kortfristiga fordringar från koncernföretag    15,8 12,8 16,3 

Omsättningstillgångar    15,8 12,8 16,3 

  

  

   

TILLGÅNGAR    179,0 175,6 178,7 

  
  

   

Eget kapital    178,5 163,0 162,7 

  

  

   

 
Kortfristiga skulder till koncernföretag  

  
0,5 12,6 16,0 

Kortfristiga skulder    0,5 12,6 16,0 

  

  

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER    179,0 175,6 178,7 

       

Ställda säkerheter    Inga Inga Inga 

Ansvarsförbindelser    Inga Inga Inga 
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UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA INSTRUMENT - KONCERNEN 

 

Verkligt värde på finansiella instrument: 

Ovakos finansiella instrument innefattar derivat, onoterade aktier, lånefordringar, kundfordringar och likvida 
medel, räntebärande skulder, leverantörsskulder och övriga skulder. Derivat är värderade till verkligt värde 
inom nivå 2, enligt definitionen i IFRS 13, det vill säga verkligt värde fastställt utifrån värderingstekniker med 
observerbara marknadsdata, antingen direkt (som pris) eller indirekt (härlett till pris). Övriga finansiella 
instrument värderas till upplupet anskaffningsvärde. Räntebärande skulder redovisas netto efter avdrag för 
periodiserade finansieringskostnader. Tabellen nedan visar redovisat värde respektive verkligt värde på 
finansiella instrument.  
 

 30 Jun 2014  30 Jun 2013  31 Dec 2013 

 Redovisat Verkligt  Redovisat Verkligt  Redovisat Verkligt 

MEUR värde värde  Värde värde  värde värde 
         

Derivat 2,0 2,0  1,6 1,6  3,1 3,1 
Finansiella anläggningstillgångar 6,3 6,3  1,9 1,9  1,8 1,8 
Kundfordringar och övriga fordringar 136,4 136,4  126,5 126,5  87,8 87,8 
Likvida medel 28,6 28,6  34,5 34,5       20,6      20,6 

Summa tillgångar 173,3 173,3  164,5 164,5  113,3 113,3 

         
Derivat 8,8 8,8  12,6 12,6  10,7 10,7 
Räntebärande skulder 290,3 300,2  269,5 282,2  262,2 272,3 
Leverantörsskulder och övriga skulder 103,3 103,3  93,5 93,5  99,5 99,5 

Summa skulder 402,4 412,3  375,6 388,3  372,4 382,5 

 

Finansiella tillgångar respektive skulder som kvittas eller som omfattas av ett rättsligt bindande 
ramavtal för kvittning eller liknande avtal: 

Finansiella tillgångar och skulder som kan kvittas mot varandra består av elderivat, räntederivat och 
valutaderivat som täcks av juridiskt bindande ramavtal om nettning. 

 

 30 Jun 2014  30 Jun 2013  31 Dec 2013 

 Finansiella Finansiella  Finansiella Finansiella  Finansiella  Finansiella 

MEUR tillgångar skulder  tillgångar skulder  tillgångar skulder 
         

Bruttobelopp,derivat 
2,0 8,8  1,6 12,6  3,1 10,7 

Belopp som har kvittats 
- -  - -  - - 

Redovisat i balansräkningen 2,0 8,8  1,6 12,6  3,1 10,7 

         
Belopp som omfattas av avtal 
om nettning -1,8 -1,8  -1,5 -1,5  -2,3 -2,3 

Nettobelopp efter avtal om 
nettning 0,2 7,0  0,1 11,1  0,8 8,4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ovako Group AB – Rapport för andra kvartalet 2014  12 
 

 

DEFINITIONER AV NYCKELTAL  

 

Intäkter  Försäljning exklusive moms, rabatter och returer 

Bruttoresultat  Intäkter minus kostnad för sålda varor 

EBITDA  Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar 

EBITA  Resultat före räntor, skatter, avskrivningar på förvärvsövervärden och nedskrivningar   

Rörelseresultat (EBIT)  Resultat före räntor och skatter  

Rörelsemarginal  Rörelseresultat i procent av intäkter 

Nettoskuld  Räntebärande skulder (exklusive pensionsskulder) minus likvida medel 

Nettoskuldsättningsgrad  (Nettoskuld/Eget kapital) x 100 

Resultat per aktie före och efter    
utspädning  Periodens nettoresultat/vägt genomsnittligt antal aktier under perioden 
 
Avkastning på sysselsatt kapital  EBIT rullande 12 månader/Eget kapital plus finansiella skulder (medelvärdet 
(ROCE)  av ingående och utgående balans för perioden). 
 
 

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96  
 
Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager- transport- och 
tillverkningsindustrin. Produktionen är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, 
ringar och förkomponenter. Ovako finns respresenterat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, 
Nordamerika och Asien. Omsättningen 2013 uppgick till 850 miljoner euro och antalet anställda var i slutet 
av året 2995. För mer information besök oss på www.ovako.com 
 
 

 
 
 
Ovako AB 

Box 1721 
SE-111 87 Stockholm, Sweden 

Besöksadress: Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm 
 
Tel: +46 (0)8 622 13 00 
 


