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Halvårsrapport 2012 

Consilium utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system med hög kvalitet för säkerhet, navigation och automa-
tion. Våra  produkter skyddar liv, miljö och materiella värden. Genom den unika globala marknadsorganisation som byggts 
upp i egen regi, ges  kunderna lokal service och support. Utifrån vår produkt- och systemkompetens har Consilium anpassat 
sina egenutvecklade produkter och system till angränsande områden, och till marknads segment med likartade kundbehov. 
Vår vision är att kunden ska välja Consilium ”When Safety Matters”.

Consilium AB (publ) • Box 5028 • 131 05 Nacka • www.consilium.se
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Andra kvartalet 2012 för Consilium AB (publ)

n starkt andra kvartal 2012

n Nettoomsättningen uppgick till 240,7 msEK (238,5)

n EBitDA uppgick till 29,6 msEK (28,7)

n EBit uppgick till 20,5 msEK (17,1)

n EBt uppgick till 16,2 msEK (13,0)

n orderingången uppgick till 238,2 msEK (205,2)

n ökad försäljning till eftermarknad ger bra resultat för affärsområde marine & safety

n Kostnadsreduktioner börjar ge betydande effekt

n totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande inflytande uppgick till 0,88 sEK (0,66) 

n  Efter periodens slut: Globalt avtal med honeywell life safety avseende försäljning och service av EltEK:s 
marina produkter; förvärv av aktiemajoritet i brandskyddsföretaget incendium

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.)

Koncernchefens kommentar
Det starka andra kvartalet visar att vi är på rätt väg. 
 Consiliums stora personal- och kostnadsreduktioner inom 
affärsområde Marine & Safety, samt satsningen på efter-
marknaden, börjar trots marknadsläget bära frukt. Det är 
värt att åter igen påpeka att även om de statsfinansiella 
 problemen i Europa och USA naturligtvis påverkar våra 
kunders investeringsvilja, ökar sjötransporterna stadigt. Det 
totala antalet seglande fartyg i världen, och transporterad 
volym har ökat varje år under de senaste 25 åren. Även om 
tillskottet av nybyggda fartyg förväntas minska under de 
närmaste åren, förväntas transporterad volym fortsätta att 
öka. 

Den minskade försäljningen till nybyggnation av fartyg 
kommer att kompenseras genom vår fokusering på efter-
marknad, nischprodukter och genom utbyggnaden av den 
egna globala marknadsorganisationen. Gamla system behö-
ver uppgraderas och bytas ut, och efterfrågan på reservdelar, 
service och tjänster ökar pga att allt fler seglande fartyg har 
Consilium’s utrustning ombord. Ökade säkerhets- och mil-
jökrav skapar dessutom efterfrågan på nya produkter. 

Ett tydligt bevis på att vi antagit en framgångsrik strategi 
är avtalet med Honeywell Life Safety avseende försäljning 
och service av ELTEK:s marina produkter. Det är ett erkän-
nande av Consiliums marina kunnande och marknadsposi-
tion, att förstklassiga leverantörer väljer att arbeta genom 
vårt globala nätverk. Consilium representerar idag flera 
internationellt kända produkter som ett komplement till 
vår egen produktportfölj. 

Vi strävar målmedvetet att växa och bredda våra mark-
nadssegment utifrån den produktbas som byggts upp. Det är 
därför vi har satsat på fler marina nischprodukter, expande-
rat med brandlarm för tåg och tunnelbanor, ökat försälj-
ningen av brandlarm till speciella fastigheter, samt utvecklat 
produkter och system för brandsäkerhet och automation för 
olje- och gasindustrin. Som ett led i denna satsning förvär-
vades efter periodens slut aktiemajoriteten i Incendium; ett 
företag med hög kompetens avseende produkter och sys-
tem för brandskydd, vilka ofta ingår i våra kompletta system. 

Consilium har etablerat en stark global marknadsorgani-
sation. Denna är viktig för lokal service och support till våra 
kunder. Vi har under första halvåret 2012 etablerat nya 
 försäljnings- och servicekontor i Hong Kong, Oman och 
 Saudi  Arabien. Ytterligare ett servicekontor kommer att 
 öppnas i USA. 

Resultatet för det andra kvartalet visar konturerna av det 
framtida starka Consilium, men vi är inte framme ännu. 
Vartannat större fartyg i världen har någon av  Consiliums 
produkter ombord. Vi fortsätter att utveckla kvalitet i våra 
leveranser och vår globala service och support för  kunderna. 
Vi ska ytterligare anpassa vår logistikhantering till  globala 
krav och kostnaderna ska minskas för att möta global kon-
kurrens. 

Turbulensen i vår omvärld skapar möjligheter till sam-
arbeten och förvärv inom flera marknads- och produktom-
råden. Consilium står väl rustat att ta en aktiv del i denna 
konsolidering.

Nyckeltal
 
msEK

2012 
Kv 2

2011 
Kv 2

2012 
Kv 1–2

2011 
Kv 1–2

2011 
helår

Nettoomsättning 240,7 238,5  456,7  453,2 978,0

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA  29,6  28,7  38,5  53,2 91,3

Rörelseresultat , EBIT  20,5  17,1  21,0  34,1  54,9

Resultat efter finansnetto, EBT  16,2  13,0  12,3  24,5  38,4 

Resultat per aktie (SEK)  0,88  0,66  0,62  1,13  1,06

Orderingång 238,2 205,2  420,2  384,3  873,2

Soliditet (%)   37   36   37    36    36
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Consiliums äldsta verksamhet firar 100 år, vilket vi upp-
märksammar med olika aktiviteter på våra marknader värl-
den runt. Vår förmåga att ständigt utvecklas och den starka 
marknadspositionen vi har uppnått, är resultatet av hårt 
arbete från 600 yrkesskickliga medarbetare i 20 länder, varav 
merparten idag utanför Sverige.

marknad
Cirka 85 procent av Consilium-koncernens totala netto-
omsättning kommer från affärsområde Marine & Safety, 
vars kunder huvudsakligen återfinns inom marinmarkna-
den. Fördelningen på de olika marknaderna för affärsom-
råde Marine & Safety är att ca 30 procent av nettoomsätt-
ningen går till ny bygg nation av handelsfartyg, ca 50 procent 
till eftermarknad, och ca 20 procent till specialnischer och 
till landmarknaden.

Cirka 15 procent av Consilium-koncernens totala netto-
omsättning kommer från affärsområde Fire safety & Auto-
mation, vars kunder huvudsakligen återfinns inom den 
landbaserade olje- och gasindustrin. 

Marinmarknaden
Antalet seglande fartyg ökar kontinuerligt. Mer än 90 pro-
cent av världens godstransporter sker med fartyg. Som en 
följd av den globaliserade ekonomin ökar sjötransporter 
med en multipel på världsekonomins tillväxt. Trots minskad 
nybyggnation under de närmaste åren, förväntas antalet 
seglande fartyg öka. 

Då det byggs allt större fartyg, ökar antalet fartyg något 
långsammare än tillväxten i transporterad volym. Den stora 
nybyggnationen av handelsfartyg under de senaste åren, till-
sammans med den svagare utvecklingen för världsekono-
min, har givit upphov till överkapacitet inom flera fartygs-
segment. Detta har på kort till medellång sikt lett till att 
fraktraterna på spotmarknaden för rederier sjunkit, och att 
nybeställningar av handelsfartyg till varv har minskat. Mins-
kade nybeställningar av handels fartyg har ökat priskonkur-
rensen. Inom vissa fartygssegment, som t.ex. gastankers, är 
dock efterfrågan fortsatt hög. Tillväxten inom offshore fort-
sätter likaså. 

Eftermarknaden följer inte utvecklingen för nybyggna-
tion. Ökad global transportvolym och ökat antal seglande 
fartyg, kräver mer service och support. Utbyte och uppgra-
deringar av gamla system sker ständigt. Internationella 
säkerhets- och miljöförordningar får direkt genomslag. Med 
en livslängd på 25 år, eller mer för specialfartyg, är efter-
marknaden mer värd än nybyggnationsmarknaden. 

Consilium ser en tillväxtpotential inom nischsegment för 
övervakning av hamnar och känsliga marina miljöer, radar 
för detektering av oljeutsläpp och offshore, men även inom 
nischsegment som brandlarm för tåg och tunnel banor, som 
har likartade betingelser som just våra marina kunder. 
Marknaden för denna typ av nischprodukter växer mer än 
den traditionella marina marknaden. 

Olje- och gasindustrin
Consilium säljer produkter och system för brandsäkerhet 
och automation för tankanläggningar inom olje- och gas-
industrin. Denna nischmarknad har globalt ett stort mark-
nadsvärde. Consiliums försäljning har så här långt huvud-
sakligen varit begränsad till större anläggningar i Mellan 
Östern. Slutkunderna utgörs huvudsakligen av oljebolag 
samt ägare och operatörer av tankterminaler. På grund av 

osäkerheten kring världsekonomins uteveckling har kun-
derna skjutit fram investeringar. Den starka orderingången 
under andra kvartalet 2012 tyder på en viss förbättring av 
marknaden.

Consilium-koncernen – andra kvartalet 2012
Consiliumkoncernens orderingång uppgick under andra 
kvartalet 2012 till 238,2 msek (205,2). Nettoomsättningen 
uppgick till 240,7 msek (238,5). EBITDA (resultat före 
avskrivningar, finansiella poster och skatt) uppgick till 29,6 
msek (28,7). EBIT (rörelseresultat) uppgick till 20,5 msek 
(17,1). Rörelseresultatet utvecklades starkt under andra 
kvartalet, tack vare ökad eftermarknadsvolym och en 
 successivt ökande effekt av genomförda kostnadsreduktio-
ner. EBT (resultat före skatt) uppgick till 16,2 msek (13,0). 
Consiliums orderstock är fortsatt stark och uppgår per 30 
juni 2012 till 488 msek. 

Affärsområde marine & safety – andra kvartalet 2012 
Affärsområde Marine & Safety redovisar ett starkt resultat 
under andra kvartalet 2012. Rörelseresultatet uppgick till 
23,1 msek (18,0). Liksom prognosticerades efter första kvar-
talet 2012 gav genomförda kostnadsreduktioner, och en mer 
normal produktmix med större andel försäljning till efter-
marknaden, ett bättre utfall under andra kvartalet 2012. 
Nettoomsättningen under andra kvartalet 2012 uppgick till 
208,3 msek (206,9). Orderingången för affärsområde Marine 
& Safety uppgick under andra kvartalet 2012 till 173,1 msek 
(193,6), och för första halvåret 2012 till 339,9 msek (370,2). 
Minskad orderingång för nybyggnation av handelsfartyg, 
och annuleringar av order för nybyggnation, påverkade 
orderingången negativt under första halvåret 2012. 

Försäljning till nybyggnation
Consiliums leveranser till nybyggnation av handelsfartyg 
har även under andra kvartalet varit fortsatt goda, tack vare 
långa ledtider och den stora orderstocken. Redovisad 
orderingång fortsätter som förväntat att vara lägre än netto-
omsättningen, delvis pga annulering av order till nybyggna-
tion av handelsfartyg. Consilium har anpassat organisation 
och marknadsfokus till dessa marknadsförutsättningar. 
 Consilium har i detta svagare marknadsläge bibehållit eller 
ökat sina marknadsandelar. Andra kvartalet noterades en 
något starkare USD, vilket kompenserade något för ökad 
priskonkurrens för nybyggnationsorder. 

Försäljning till eftermarknaden
Försäljningen till eftermarknaden har vuxit till ca 50 pro-
cent av den totala nettoomsättningen för affärsområde 
Marine & Safety. Vinsten för andra kvartalet ökade tack vare 
lägre kostnader och en stark eftermarknad. Consiliums 
investering i en egen global marknadsorganisation stärker 
företagets strategiska satsning inom detta område. Tillväxten 
fortsätter under 2012, trots svagare världsekonomi och det 
generella marknadsläget. 

Försäljning till specialnischer
Försäljning till specialnischer utgör nu närmare 15 procent 
av nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety. 
Den framtida resultatutvecklingen stärks genom satsningen 
på nischprodukter med en högre tekniknivå som ger högre 
ordervärden och bättre marginaler. 
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Försäljning till landmarknaden
Consiliums försäljning av brandlarm till fastigheter utgör 
mer än 5 procent av nettoomsättningen för affärsområde 
Marine & Safety. Consilium är särskilt starka inom segment 
som liknar de marina special nischerna. Detta gäller t.ex. 
sjukhus och större industrier, med många männsikor och 
stora värden att skydda. 

Affärsområde fire safety & Automation –  
andra kvartalet 2012 
Affärsområde Fire safety & Automation redovisar under 
andra kvartalet 2012 ett rörelseresultat om 1,3 msek (2,1). 
Nettoomsättningen uppgick till 32,4 msek (31,6). Order-
ingången för affärsområde Fire safety & Automation upp-
gick under andra kvartalet 2012 till 65,1 msek (11,6), och för 
första halvåret 2012 till 80,3 msek (14,1). 

En stark orderstock vid årets början och förbättrad order-
ingång under 2012 pekar på ökad orderingång och netto-
omsättning för helåret 2012, jämfört med föregående år. Ett 
par större projekt har skjutits fram av kunder, vilket påver-
kat nettoomsättning och resultat under både första och 
andra kvartalet 2012. Förvärvet av Incendium breddar 
marknaden och ökar det egna produktinnehållet i våra 
leveranser.

Consilium-koncernen – första halvåret 2012
Consilium-koncernens orderingång uppgick under första 
halvåret 2012 till 420,2 msek (384,3). Nettoomsättningen 
uppgick till 456,7 msek (453,2). EBITDA (resultat före 
avskrivningar, finansiella poster och skatt) uppgick till 38,5 
msek (53,2). EBIT (rörelseresultat) uppgick till 21,0 msek 
(34,1). Rörelse resultatet utvecklades starkt under andra 
kvartalet 2012, med ökad eftermarknadsvolym och succes-
siv effekt från kostnadsreduktioner. EBT (resultat före skatt) 
uppgick till 12,3 msek (24,5). 

händelser efter periodens utgång
Inom affärsområde Marine & Safety har Consilium under 
juli 2012 ingått ett avtal med Honeywell Life Safety av-
seende försäljning och service av ELTEK’s marina brand-
larmsprodukter. 

Under juli 2012 förvärvade Consilium majoriteten i det 
svenska brandskyddsföretaget Incendium. Förvärvet kom-
pletterar produktutbudet inom affärsområde Fire Safety & 
Automation. 

Båda verksamheterna förväntas ge en positiv resultat-
effekt redan 2012.

MSEK

Marine & Safety Fire safety & Automation 
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Rörelseresultat per affärsområde, rullande 12 månader

rörelseresultat per affärsområde
 
Belopp i msEK

Apr–jun 
2012

Apr–jun 
2011

Jan–jun 
2012

Jan–jun 
2011

helår 
2011

helår 
2010

helår 
2009

helår 
2008

helår 
2007

Marine & Safety 23,1 18,0 31,2 39,3 68,2 54,0 56,6 83,1 73,8

Fire safety & Automation 1,3 2,1 –2,2 1,3 5,4 3,1 11,0 4,4 3,0

Koncerngemensamt –3,9 –3,0 –8,0 –6,5 –18,7 –19,5 –16,0 –14,0 –12,3

Totalt 20,5 17,1 21,0 34,1 54,9 37,6 51,6 73,5 64,5
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Nettoomsättning
 
Belopp i msEK

Apr–jun 
2012

Apr–jun 
2011

Jan–jun 
2012

Jan–jun 
2011

helår 
2011

helår 
2010

helår 
2009

helår 
2008

helår 
2007

Marine & Safety 208,3 206,9 396,2 404,3 839,5 757,5 776,4 826,5 705,2

Fire safety & Automation 32,4 31,6 60,5 48,9 138,5 168,8 121,1 95,2 38,0

Totalt 240,7 238,5 456,7 453,2 978,0 926,3 897,5 921,7 743,2

Nettoomsättning fördelad på geografisk marknad
  

sverige
övriga 
Europa

Nord-  
amerika

 
Asien

övriga  
marknader

Marine & Safety 6% 35% 8% 48% 3%

Fire safety & Automation 100%

Totalt 5% 31% 7% 55% 2%

MSEK

Marine & Safety Fire safety & Automation 
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Nettoomsättning, rullande 12 månader

orderingång
 
Belopp i msEK

Apr–jun 
2012

Apr–jun 
2011

Jan–jun 
2012

Jan–jun 
2011

helår 
2011

helår 
2010

helår 
2009

helår 
2008

helår 
2007

Marine & Safety 173,1 193,6 339,9 370,2 746,6 707,4 691,8 993,9 805,0

Fire safety & Automation 65,1 11,6 80,3 14,1 126,6 183,5 151,5 101,2 44,4

Totalt 238,2 205,2 420,2 384,3 873,2 890,9 843,3 1095,1 849,4

MSEK

Marine & Safety Fire safety & Automation 
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Orderingång, rullande 12 månader
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Koncernens resultaträkning
 
Belopp i msEK

Apr–jun 
2012

Apr–jun 
2011

Jan–jun 
2012

Jan–jun 
2011

helår 
2011

helår 
2010 

Nettoomsättning 240,7 238,5 456,7 453,2 978,0 926,3

Kostnad sålda varor –153,2 –150,1 –297,6 –274,2 –637,7 –607,5

Bruttoresultat 87,5 88,4 159,1 179,0 340,3 318,8

Försäljningskostnader –36,0 –39,8 –73,5 –80,8 –151,1 –145,2

Administrationskostnader –20,5 –21,6 –42,7 –42,9 –93,8 –95,6

Forskning- och utvecklingskostnader –10,5 –12,3 –21,9 –23,6 –42,9 –40,4

Övriga rörelseintäkter 0,0 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0

rörelseresultat 20,5 17,1 21,0 34,1 54,9 37,6

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1,2 0,8 2,2 3,4 6,9 2,9

Räntekostnader och liknande resultatposter –5,5 –4,9 –10,9 –13,0 –23,4 –17,8

resultat efter finansiella poster 16,2 13,0 12,3 24,5 38,4 22,7

Skatt –4,3 –3,0 –2,8 –6,0 –10,9 –6,1

periodens resultat från kvarvarande verksamheter 11,9 10,0 9,5 18,5 27,5 16,6

periodens resultat för avvecklade verksamheter 0,0 –2,0 0,0 –3,0 –7,3 –2,6

periodens resultat 11,9 8,0 9,5 15,5 20,2 14,0

rörelseresultat

Hänförligt till:

moderbolagets aktieägare 17,7 14,7 16,8 28,5 42,5 31,4

innehav utan bestämmande inflytande 2,8 2,4 4,2 5,6 12,4 6,2

Finansiella poster fördelar sig mellan moderbolagets aktieägare och innehav utan bestämmande inflytande i samma relationer som  rörelseresultatet. Skatt belastar 
 däremot  huvudsakligen moderbolagets aktieägare. Medan flera innehav utan bestämmande inflytande lokalt har en mycket låg skattebelastning, beskattas Consilium fullt 
ut i Sverige för sin andel av vinsten i dessa bolag.  
Periodens resultat för kvarvarande verksamhet fördelar sig därför som följer.

periodens resultat från kvarvarande verksamhet

Hänförligt till:

moderbolagets aktieägare 10,4 9,0 7,3 15,2 17,5 10,6

innehav utan bestämmande inflytande 1,5 1,0 2,2 3,3 10,0 6,0

resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, exkl. innehav utan 
 bestämmande inflytande

 
0,88

 
0,77

 
0,62

 
1,30

 
1,50

 
0,91

Kostnader för avvecklad verksamhet belastar huvudsakligen moderbolagets aktieägare. 
Periodens nettoresultat fördelar sig därför som följer. 

periodens resultat

Hänförlig till:

moderbolagets aktieägare 10,4 7,7 7,3 13,2 12,4 8,8

innehav utan bestämmande inflytande 1,5 0,3 2,2 2,3 7,8 5,2

resultat per aktie före och efter utspädning, exkl. innehav utan 
 bestämmande inflytande

 
0,88

 
0,66

 
0,62

 
1,13

 
1,06

 
0,75

Koncernens rapport över totalresultatet
 
Belopp i msEK

Apr–jun 
2012

Apr–jun 
2011

Jan–jun 
2012

Jan–jun 
2011

helår 
2011

helår 
2010 

periodens resultat 11,9 8,0 9,5 15,5 20,2 14,0

övrigt totalresultat

intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital

Kassaflödessäkring –4,5 –7,6 2,4 –4,6 –8,9 15,4

Uppskjuten skatt på kassaflödessäkring 1,2 1,3 –0,6 0,8 1,9 –4,1

Valutakursdifferenser 6,1 0,1 2,8 –6,4 3,9 –17,9

övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 2,8 –6,2 4,6 –10,2 –3,1 –6,6

summa totalresultat för perioden 14,7 1,8 14,1 5,3 17,1 7,4

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare, kvarvarande verksamhet 13,2 2,9 11,9 5,1 14,4 4,0

Moderbolagets aktieägare, avvecklad verksamhet 0,0 –1,4 0,0 –2,1 –5,1 –1,8

moderbolagets aktieägare 13,2 1,5 11,9 3,0 9,3 2,2

innehav utan bestämmande inflytande 1,5 0,3 2,2 2,3 7,8 5,2
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Koncernens förändring i eget kapital
 
Belopp i msEK

Jan–jun  
2012

Jan–jun  
2011

helår  
2011

helår  
2010

Ingående balans 1 januari 276,0 265,8 265,8 300,0
Valutakurseffekt i terminskontrakt (IAS 39) 2,4 –4,6 –8,9 15,4
Uppskjuten skatt på kassafödessäkring –0,6 0,8 1,9 –4,1
Återköp av teckningsoptioner 0,0 0,0 –0,1 –0,2
Förvärv av aktier i innehav utan bestämmande inflytande – – – –22,7
Betald utdelning –3,6 –1,7 –5,9 –4,1
Omräkningsdifferenser 2,8 –6,4 4,0 –17,9
Innehav utan bestämmande inflytande, andel av eget kapital 0,5 1,9 6,8 –9,4
Periodens resultat 7,3 13,2 12,4 8,8

utgående balans för perioden 284,8 269,0 276,0 265,8

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
 
Belopp i msEK

Jan–jun  
2012

Jan–jun  
2011

helår  
2011

helår  
2010

Kassaflöde från kvarvarande verksamheten före 
förändring av  rörelsekapital och investeringar

 
30,9

 
17,6

 
54,0

 
64,4

Förändring av rörelsekapital –29,1 14,5 –4,7 –42,6

Kassaflöde från den kvarvarande  verksamheten 1,8 32,1 49,3 21,8

Kassaflöde från avvecklad verksamhet 0,0 –3,0 –7,3 –2,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,8 29,1 42,0 19,2

Investeringsverksamhet –21,0 –20,6 –35,8 –62,4

Kassaflöde efter investeringar –19,2 8,5 6,2 –43,2

Finansieringsverksamheten 15,5 –7,1 –0,3 41,9
Betald utdelning –3,6 –1,7 –5,9 –10,4

förändring av likvida medel –7,3 –0,3 0,0 –11,7

Likvida medel vid periodens ingång 36,3 36,3 36,3 48,0
Likvida medel vid periodens slut 29,0 36,0 36,3 36,3

Koncernens balansräkning i sammandrag
 
Belopp i msEK

30 jun 
2012

30 jun 
2011

31 dec  
2011

31 dec  
2010

tillGåNGAr
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 33,1 37,9 32,8 40,3
Immateriella anläggningstillgångar 170,9 165,7 165,9 164,2
Finansiella anläggningstillgångar (inkl. spärrade medel 17,0 MSEK) 66,9 75,0 68,2 74,6

summa anläggningstillgångar 270,9 278,6 266,9 279,1

omsättningstillgångar
Varulager 180,4 155,2 166,9 154,7
Kortfristiga fordringar (inkl spärrade medel 2,8 MSEK) 293,5 271,6 297,2 296,3
Andelar i intresseföretag 0,0 0,0 0,0 8,4
Kassa och bank 29,0 36,0 36,3 36,3
summa omsättningstillgångar 502,9 462,8 500,4 495,7
summa tillgångar 773,8 741,4 767,3 774,8

EGEt KApitAl oCh sKulDEr
Aktiekapital 58,5 58,5 58,5 58,5
Övrigt tillskjutet kapital 206,2 206,2 206,2 206,2
Övriga reserver –21,2 –34,7 –25,8 –22,8
Balanserat resultat, inkl. årets resultat 11,4 14,5 7,7 1,3
Innehav utan bestämmande inflytande 29,9 24,5 29,4 22,6

summa eget kapital 284,8 269,0 276,0 265,8

sKulDEr
Icke räntebärande långfristiga avsättningar 23,5 28,9 22,0 37,5
Räntebärande långfristiga skulder 113,0 126,3 109,0 127,4
Icke räntebärande kortfristiga skulder 208,0 208,4 227,3 229,3
Räntebärande kortfristiga skulder 144,5 108,8 133,0 114,8
summa skulder 489,0 472,4 491,3 509,0
summa eget kapital och skulder 773,8 741,4 767,3 774,8

ställda säkerheter 170,6 187,3 170,6 187,3

Ansvarsförbindelser 25,8 31,1 25,8 57,1
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moderbolagets resultaträkning i sammandrag
 
Belopp i msEK

Apr–jun 
2012

Apr–jun 
2011

Jan–jun  
2011

Jan–jun  
2010

helår 
2011

helår 
2010

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,6 0,0 1,6 2,4 3,2

Administrationskostnader –5,2 –4,1 –10,3 –10,2 –21,7 –25,6

rörelseresultat –5,2 –3,5 –10,3 –8,6 –19,3 –22,4

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0

Räntekostnader och liknande resultatposter –0,6 –1,0 –1,7 –1,9 –3,9 –3,3

resultat för skatt –5,7 –4,4 –11,9 –10,4 –22,9 –25,7

Skatt på årets resultat 1,5 1,1 3,1 2,7 6,0 2,7

årets resultat –4,2 –3,3 –8,8 –7,7 –16,9 –23,0

moderbolagets balansräkning i sammandrag
 
Belopp i msEK

30 jun 
2012

30 jun 
2011

31 dec  
2011

31 dec  
2010

tillGåNGAr

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,1 0,2

Finansiella anläggningstillgångar 134,2 127,7 131,2 125,2

summa anläggningstillgångar 134,3 127,9 131,3 125,4

omsättningstillgångar

Fordringar 173,2 196,1 183,3 203,9

Andelar i intresseföretag 0,0 0,0 0,0 8,4

Likvida medel 0,1 0,3 0,4 0,1

summa omsättningstillgångar 173,3 196,4 183,7 212,4

summa tillgångar 307,6 324,3 315,0 337,8

EGEt KApitAl oCh sKulDEr

Aktiekapital 58,5 58,5 58,5 58,5

Reservfond 31,7 31,7 31,7 31,7

Överkursfond 130,9 130,4 130,5 130,5

Balanserat resultat –24,7 –7,7 –7,8 14,8

Periodens resultat –8,8 –7,7 –16,9 –23,0

summa eget kapital 187,6 205,2 196,0 212,5

Långfristiga skulder till kreditinstitut 74,0 74,1 74,0 77,2

Övriga långfristiga skulder 40,0 40,0 40,0 40,0

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0,5 0,0 0,0 3,2

Övriga kortfristiga skulder 5,5 5,0 5,0 4,9

summa skulder 120,0 119,1 119,0 125,3

summa eget kapital och skulder 307,6 324,3 315,0 337,8

Nyckeltal
Jan-jun 

2012
Jan–mar  

2011
helår  
2011

helår  
2010

EBITDA, MSEK, kvarvarande verksamhet 38,5 53,2 91,3 72,0

EBIT, MSEK, kvarvarande verksamhet 21,0 34,1 54,9 37,6

Rörelsemarginal, %, kvarvarande verksamhet 4,6 7,5 5,6 4,1

EBT, MSEK, kvarvarande verksamhet 12,3 24,5 38,4 22,7

Vinstmarginal, % , kvarvarande verksamhet 2,7 5,4 3,9 2,5

Avkastning på operativt kapital, % 8,8 13,8 12,0 7,8

Avkastning på eget kapital, % 6,7 13,8 10,2 7,1

Soliditet, % 37 36 36 34

Resultat per aktie kvarv. verksamhet, SEK,  
exkl. innehav utan bestämmande inflytande

 
0,62

 
1,30

 
1,50

 
0,91

Eget kapital per aktie, före utspädning, SEK 24,3 23,0 23,6 22,7

Investeringar för kvarvarande verksamhet, MSEK 21,0 20,6 35,8 62,4

Antal anställda, kvarvarande verksamhet 595 585 602 560

Antal aktier 11 702 203 11 702 203 11 702 203 11 702 203

Teckningsoptioner 600 000 600 000 600 000 600 000
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redovisningsprinciper
Koncernen
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med interna-
tionella (International Financial Reporting Standards – 
IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen (EU). 
Utformningen av delårsrapporten följer IAS 34, Delårsrap-
portering och årsredovisningslagen.

Redovisningsprinciper och beräkningsgrunderm är 
oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2011. 
Redovis ningen har inte påverkats av nya Standards som 
antagits under perioden.

Moderbolaget
Moderbolaget,Consilium AB, tillämpar Årsredovisnings-
lagen och Rådet för Finansiell Rapportering rekommenda-
tion RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Redovis-
ningsprinciperna överensstämmer med föregående år samt 
med koncernens redovisningsprinciper i tilllämpliga delar.

risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer består 
av bland annat affärsmässiga risker och finansiella risker. 
Affärsmässiga risker kan avse större kundexponeringar mot 
enskilda branscher eller företag. Finansiella risker avser 
främst valutarisker som uppstår genom att över 90 procent 
av försäljningen sker utanför Sverige medan cirka två tred-
jedelar av produktionen sker i Sverige. Hanteringen av de 
finansiella riskerna finns beskriven i 2011 års årsredovisning 
not 13. Beträffande de affärsmässiga riskerna är bedömning-
en att koncernen har en riskspridning på regioner, bran-
scher och företag (även om marinbranschen är viktig). För-
säljningen till marinmarknaden har en god riskspridning 
mellan nybyggnation och eftermarknad, liksom mellan 
 olika fartygstyper. Den globala ekonomiska utvecklingen är 
en osäkerhetsfaktor för samtliga affärssegment.

orderingång och nettoomsättning t.o.m. juli 2012
Nettoomsättningen för Consilium totalt minskade med 2 
procent jämfört med föregående år och uppgick till 525,4 
msek (535,1). Orderingången ökade med 8 procent till 481,6 
msek (444,0). Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 
31 juli 2012 till 481 msek.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety 
minskade med 3 procent jämfört med föregående år. Order-
ingången minskade med 9 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & 
 Automation ökade med 4 procent jämfört med föregående 
år. Orderingången är väsentligt högre jämfört med före-
gående år.

Kommande rapporter
Månadsrapport avseende nettoomsättning och order ingång 
t o m augusti 2012 kommer att publiceras den 19 september 
2012. Delårsrapporten för tredje kvartalet 2012 kommer att 
publiceras den 28 november 2012.

Kompletterande information avseende koncernen finns 
på Consilium hemsida www.consilium.se

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,  
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,  
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Nacka den 28 augusti 2012

Consilium AB (publ)

 Carl Rosenblad Ove Hansson
 Ordförande Verkställande direktör

 Anne-Marie Åström Peter Carlberg

 Fredrik Nygren Erik Lindborg Carl Adam Rosenblad

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Vi anser att halvårsrapporten januari – juni 2012 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 bedöms stå inför.
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