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Halvårsrapport 2013

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 marknadssegment 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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Halvårsrapport 2013 för Consilium AB (publ)

Andra kvartalet 2013
 ■ Nettoomsättningen uppgick till 233,8 msEK (240,7)
 ■ EBitDA uppgick till 21,9 msEK (29,6)
 ■ EBit uppgick till 14,0 msEK (20,5)
 ■ totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande inflytande uppgicktill 0,36 sEK (0,88) 
 ■ orderingången uppgick till 238,7 msEK (238,2)

första halvåret 2013
 ■ Nettoomsättningen uppgick till 433,1 msEK (456,7)
 ■ EBitDA uppgick till 34,0 msEK (38,5)
 ■ EBit uppgick till 16,6 msEK (21,0)
 ■ totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande inflytande uppgick till 0,03 sEK (0,62) 
 ■ orderingången uppgick till 539,4 msEK (420,2)

stark orderingång under första halvåret 2013 förväntas leda till ökad nettoomsättning 
och resultat under andra halvåret 2013

 ■ orderingången för Consilium-koncernen ökade under första halvåret 2013 med 28 procent till 
539,4 msEK (420,2), och orderstocken ökade med 106,3 msEK. 

 ■ Efter fyra års lågkonjunktur, med lägre orderingång än nettoomsättning varje år, har orderstocken för 
affärsområde marine & safety börjat öka igen. under första halvåret 2013 ökade orderingången med 
18 procent jämfört med föregående år och orderingången var 42,7 msEK högre än nettoomsättningen 
under första halvåret. Nettoomsättningen för affärsområde marine & safety förväntas därför öka under 
andra halvåret 2013. 

 ■ orderingången för affärsområde fire safety & Automation har varit god under första halvåret 2013. 
under första halvåret 2013 ökade orderingången med 73 procent jämfört med föregående år. Netto-
omsättningen för affärsområde fire safety & Automation förväntas därför öka väsentligt under andra 
halvåret 2013. 

stark finansiell ställning
 ■ likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 juni 2013 till 89,6 msEK. Consilium har under 

juli 2013 utnyttjat möjligheten att emittera återstående 75 msEK av tidigare beslutad företagsobligation, 
vilket ytterligare stärkt likvida medel. Consilium har den finansiella kapaciteten att genomföra struktur-
affärer inom sina affärsområden. 

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

Nyckeltal
 
msEK

2013 
kv 2

2012 
kv 2

2013 
kv 1+2

2012 
kv 1+2

2012 
helår

Nettoomsättning  233,8 240,7  433,1 456,7 950,1

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA 21,9   29,6    34,0   38,5   76,1

Rörelseresultat , EBIT 14,0   20,5    16,6   21,0   40,7

Resultat per aktie (SEK) 0,36   0,88    0,03   0,62   0,15

Orderingång 238,7 238,2  539,4 420,2 818,4

Soliditet (%) 32 37 32 37  31
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Koncernchefens kommentar
Ökad nettoomsättning under andra kvartalet 2013, jämfört 
med första kvartalet, slår igenom positivt på resultatet. 
Orderläget har förbättrats markant under första halvåret 
2013, vilket kommer att slå igenom positivt på nettoomsätt
ning och resultat under andra halvåret 2013. Orderingången 
har under första halvåret 2013 ökat med 28 procent jämfört 
med föregående år, och orderstocken har ökat med 106,3 
msek. 

Rörelseresultatet har fortsatt påverkats av lägre volym än 
föregående år och den starka svenska kronan, samtidigt som 
genomförda kostnadsreduktioner påverkat positivt. Ytter
ligare personal och kostnadsreduktioner har genomförts 
under andra kvartalet 2013. 

Efter fyra års lågkonjunktur, med lägre orderingång än 
nettoomsättning varje år, har orderstocken för affärsområde 
Marine & Safety börjat öka igen. Under första halvåret 2013 
ökade orderingången med 18 procent jämfört med föregå
ende år, och orderingången var 42,7 msek högre än netto
omsättningen under första halvåret. Nettoomsättningen för 
affärsområde Marine & Safety förväntas därför öka under 
andra halvåret 2013. 

Orderingången för affärsområde Fire safety & Automa
tion har varit god under första halvåret 2013. Under första 
halvåret 2013 ökade orderingången med 73 procent jämfört 
med föregående år. Detta har ännu inte slagit igenom i 
nettoomsättning. Nettoomsättningen för affärsområde Fire 
safety & Automation förväntas därför öka väsentligt under 
andra halvåret 2013. 

Lågkonjunktur och statsfinansiella problem i både Europa 
och USA har under en lång period påverkat kundernas 
investeringsvilja. Beställningarna av nya handelsfartyg har 
minskat väsentligt. Consilium har stora marknadsandelar 
och påverkas fullt ut av detta. Ökad försäljning till den 
marina eftermarknaden och specialfartyg har delvis 
 kompenserat för minskade beställningar till nybyggnation. 
Consilium har i en svag nybyggnadsmarknad för handels
fartyg behållit eller ökat sina marknadsandelar. 

Consilium har en stark bas i den marina eftermarknaden. 
Det totala antalet seglande fartyg i världen, och transporte
rad volym, har ökat varje år de senaste 25 åren. Detta för
väntas fortsätta. 

Consilium fortsätter att investera i sin marina eftermark
nadsorganisation och inom marina specialsegment, vilket 
delvis kompenserar för minskad nybyggnation inom han
delssjöfarten. 

Consilium har under 2013 likaså fortsatt sina långsiktiga 
marknadssatsningar och investeringar i produktutveckling 
av brandlarmsystem till tåg och tunnelbanor samt för off
shore. Vi förväntar oss en betydande volymökning från dessa 
områden under kommande år. 

Inom affärsområde Fire safety & Automation har försälj
ningen av brandskyddssystem till olje och gasindustrin 
utvecklats positivt trots lågkonjunkturen. Avgöranden för 
flera större projekt har dock skjutits fram till andra halvåret. 

Medarbetarna inom Consilium har under flera år med
verkat till nödvändiga förändringar och anpassningar i en 
svag världskonjunktur. Vi ser nu tecken på en förbättring av 
konjunkturen och förväntar oss ett betydligt bättre andra 
halvår 2013. 

marknaden för affärsområde marine & safety
Huvuddelen av världens godstransporter sker med fartyg. 
I en allt mer globaliserad ekonomi ökar sjötransporterna 
med en multipel på världsekonomins tillväxt. Det totala 
antalet seglande fartyg i världen och transporterad volym 
har därför ökat stadigt de senaste 25 åren. Denna utveckling 
kommer att hålla i sig, och utgör en långsiktigt stabil bas för 
verksamheten. 

En annan faktor som skapar en stabil bas för verksamhe
ten är den marina eftermarknaden. Vartannat större fartyg i 
världen har någon av Consiliums produkter ombord. Ökad 
global transportvolym och ökat antal seglande fartyg kräver 
mer service och support. Utbyte och uppgraderingar av 
gamla system sker ständigt och efterfrågan på reservdelar, 
service och tjänster ökar i sin tur. Med en livslängd på 25 år 
eller mer för specialfartyg är eftermarknaden mer värd än 
nybyggnationsmarknaden. Ökade säkerhets och miljökrav 
skapar dessutom efterfrågan på nya produkter. 

Nybyggnationen av handelsfartyg har minskat, och under 
första halvåret 2013 gick 26 procent av försäljningen inom 
affärsområde Marine & Safety till nybyggnationsmarkna
den, jämfört med närmare 30 procent för helåret 2012. 

Försäljning till eftermarknaden är fortsatt god och utgjor
de under första halvåret 2013 56 procent av nettoomsätt
ningen, jämfört med 51 procent för helåret 2012. 

Försäljningen till specialnischer uppgick under första 
halvåret 2013 till 13 procent av nettoomsättningen för 
affärsområde Marine & Safety. 

Försäljningen av brandlarm till fastigheter uppgick under 
första halvåret 2013 till 5 procent av nettoomsättningen för 
affärsområde Marine & Safety. 

marknaden för affärsområde fire safety & Automation
Consilium säljer produkter och system för brandsäkerhet 
och automation, huvudsakligen för tankanläggningar inom 
olje och gasindustrin. Slutkunderna utgörs av oljebolag 
samt ägare och operatörer av tankterminaler. Leveranser 
sker ofta till större engineeringbolag i samband med inves
teringar i stora turnkey projekt. 

De senaste åren har kunderna i stor utsträckning skjutit 
fram nyinvesteringar som en följd av osäkerheten kring 
världsekonomins utveckling. Under slutet av 2012 och bör
jan av 2013 har vi dock sett en förbättring av orderingången. 
Vi ser fortfarande förskjutningar av investeringsbeslut, men 
ett stort antal större projekt ligger för avgörande under hös
ten 2013. Med hänsyn till den goda orderingången under 
första halvåret förväntar vi en väsentlig ökning av nettoom
sättningen under 2013. 

Denna nischmarknad har globalt ett stort marknadsvärde. 
Consiliums försäljning har så här långt huvudsakligen varit 
begränsad till större anläggningar i Mellan Östern. Nu 
expanderas verksamheten till Indien och med förvärvet av 
Incendium har marknaden breddats till att även omfatta de 
nordiska länderna. 

Consilium-koncernen – andra kvartalet 2013
Nettoomsättningen minskade under andra kvartalet 2013 
med 3 procent till 233,8 msek (240,7). Genomförda kost
nadsreduktioner påverkar resultatet positivt, medan den 
starka svenska kronan påverkar resultat negativt. EBITDA 
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(resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt) 
uppgick till 21,9 msek (29,6). EBIT (rörelseresultat) upp
gick till 14,0 msek (20,5). EBT (resultat före skatt) uppgick 
till 9,9 msek (16,2). 

Med 95 procent av försäljningen till marknader utanför 
Sverige har den starkare svenska kronan en negativ påver
kan på rörelseresultat. Consilium har under andra kvartalet 
2013 genomfört ytterligare effektiviseringar och kostnads
reduktioner. 

Vi räknar med att den ekonomiska tillväxten i världen 
successivt förbättras under 2013, och ytterligare under 2014. 
Detta förväntas ge en generell positiv effekt på Consiliums 
affärsområden. 

Den finansiella ställningen är stark. Likvida medel och 
kortfristiga placeringar uppgår per 30 juni 2013 till 89,6 
msek. Dessutom finns outnyttjade kreditramar. Soliditeten 
uppgår till 32 procent. 

Affärsområde marine & safety – andra kvartalet 2013
Consilium har bibehållit eller ökat sina marknadsandelar, 
men nettoomsättningen har minskat på grund av den svaga 
globala konjunkturen och minskad nybyggnation av fartyg. 
Den starkare svenska kronan har påverkat både netto
omsättning och rörelseresultat. Orderingången ökade med 
26 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättning 
och rörelseresultat påverkas negativt av förskjutningar av 
leveranser. Nettoomsättningen minskade med 10 procent 
till 188,3 msek (208,3). EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 
13,9 msek (23,1). 

Satsningarna på marina nischmarknader samt brandlarm 
till tåg och tunnelbanor kommer successivt att ge ökad för
säljning. Försäljningen till den marina eftermarknaden fort
sätter att öka. Consilium avser att aktivt att deltaga i möjliga 
strukturaffärer. 

Affärsområde fire safety & Automation – andra kvartalet 
2013
Få större projekt har avgjorts under andra kvartalet.Order
ingången för affärsområde Fire safety & Automation upp
gick till 19,9 msek (65,1). Ett stort antal projekt skall avgöras 
under tredje och fjärde kvartalet. Den goda orderingången 
från december 2012 och första kvartalet 2013 har ännu inte 
fått fullt genomslag i leveranser och nettoomsättning. 
Nettoomsättningen uppgick till 45,5 msek (32,4). Minskade 
kostnader och högre marginaler har påverkat resultatet 
positivt. Nettoomsättning och rörelseresultat har påverkats 
negativt av förskjutningar i större projekt. EBIT (rörelse
resultat) uppgick till 4,0 msek (1,3). 

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Auto
mation förväntas öka väsentligt för helåret 2013, och för
bättra rörelseresultatet. Vi ser en god potential för ytterligare 
tillväxt i ett framtida förbättrat konjunkturläge. Satsningar
na på nya marknader fortsätter som planerat. 

Consilium-koncernen – första halvåret 2013
Orderingången ökade under första halvåret 2013 med 28 
procent till 539,4 msek (420,2). Nettoomsättningen mins
kade med 5 procent till 433,1 msek (456,7). Genomförda 
kostnadsreduktioner påverkar resultatet positivt, medan den 
starka svenska kronan påverkar resultat negativt. EBITDA 
(resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt) 
uppgick till 34,0 msek (38,5). EBIT (rörelseresultat) upp
gick till 16,6 msek (21,0). EBT (resultat före skatt) uppgick 
till 6,1 msek (12,3). 

Händelser efter periodens utgång
Orderingång och nettoomsättning under januari – juli 2013
Consiliumkoncernens orderingång fortsatte att öka. För 
perioden januari – juli 2013 ökade orderingången med 28 
procent till 618,1 msek (481,6). Consiliumkoncernens 
nettoomsättning för perioden januari – juli 2013 minskade 
med 3 procent till 508,8 msek (525,4). 

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade 
med 25 procent till 479,2 msek (383,2). Nettoomsättningen 
minskade med 7 procent till 423,6 msek (455,7). 

Orderingången för affärsområde Fire safety & Automa
tion ökade med 41 procent till 138,9 msek (98,4). Netto
omsättningen ökade med 22 procent till 85,2 msek (69,7). 

En mer detaljerad rapport har publicerats i särskild press
release. 

Företagsobligation
Consilium har under juli 2013 utnyttjat möjligheten att 
emittera återstående 75 msek av tidigare beslutad företags
obligation, vilket ytterligare stärkt likvida medel. Consilium 
har den finansiella kapaciteten att genomföra strukturaffärer 
inom sina affärsområden. 
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MSEK

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

rörelseresultat per affärsområde
 
Belopp i msEK

Apr–jun 
2013

Apr–jun 
2012

Jan–jun 
2013

Jan–jun 
2012

Helår 
2012

Helår 
2011

Helår 
2010

Helår 
2009

Helår 
2008

Marine & Safety 13,9 23,1 20,9 31,2 53,7 68,2 54,0 56,6 83,1

Fire safety & Automation 4,0 1,3 4,2 –2,2 6,5 5,4 3,1 11,0 4,4

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

Totalt 14,0 20,5 16,6 21,0 40,7 54,9 37,6 51,6 73,5

Nettoomsättning
 
Belopp i msEK

Apr–jun 
2013

Apr–jun 
2012

Jan–jun 
2013

Jan–jun 
2012

Helår 
2012

Helår 
2011

Helår 
2010

Helår 
2009

Helår 
2008

Marine & Safety 188,3 208,3 357,9 396,2 801,5 839,5 757,5 776,4 826,5

Fire safety & Automation 45,5 32,4 75,2 60,5 148,6 138,5 168,8 121,1 95,2

Totalt 233,8 240,7 433,1 456,7 950,1 978,0 926,3 897,5 921,7

Nettoomsättning fördelad på geografisk marknad
  

sverige
övriga 
Europa

Nord-  
amerika

 
Asien

övriga  
marknader

Marine & Safety 7% 45% 7% 39% 2%

Fire safety & Automation 6% 5% 89%

Totalt 7% 38% 6% 48% 1%

MSEK

Marine & Safety Fire safety & Automation 
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Nettoomsättning, rullande 12 månader
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orderingång
 
Belopp i msEK

Apr–jun 
2013

Apr–jun 
2012

Jan–jun 
2013

Jan–jun 
2012

Helår 
2012

Helår 
2011

Helår 
2010

Helår 
2009

Helår 
2008

Marine & Safety 218,8 173,1 400,6 339,9 649,9 746,6 707,4 691,8 993,9

Fire safety & Automation 19,9 65,1 138,8 80,3 168,5 126,6 183,5 151,5 101,2

Totalt 238,7 238,2 539,4 420,2 818,4 873,2 890,9 843,3 1 095,1

MSEK
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Orderingång, rullande 12 månader
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Koncernens resultaträkning
 
Belopp i msEK

Apr–jun 
2013

Apr–jun 
2012

Jan–jun 
2013

Jan–jun 
2012

Helår 
2012

Helår 
2011 

Försäljningsintäkter 233,8 240,7 433,1 456,7 950,1 978,0

Kostnader för sålda varor –147,3 –153,2 –276,7 –297,6 –629,4 –637,7

Bruttovinst 86,5 87,5 156,4 159,1 320,7 340,3

Försäljnings- och marknadsföringskostnader –38,5 –36,0 –74,2 –73,5 –146,2 –151,1

Administrationskostnader –22,0 –20,5 –43,5 –42,7 –89,4 –93,8

Forsknings- och utvecklingskostnader –11,9 –10,5 –22,2 –21,9 –45,1 –42,9

Resultat från andelar i intressebolag 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0

Övriga rörelseintäkter –0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4

rörelseresultat 14,0 20,5 16,6 21,0 40,7 54,9

Finansiella intäkter samt finansiella kursvinster 6,3 1,2 8,9 2,2 5,5 6,9

Finansiella kostnader samt finansiella kursförluster –10,4 –5,5 –19,4 –10,9 –24,7 –23,4

resultat efter finansiella poster 9,9 16,2 6,1 12,3 21,5 38,4

Inkomstskatter –2,1 –4,3 –0,7 –2,8 –8,0 –10,9

periodens resultat från kvarvarande verksamheter 7,8 11,9 5,4 9,5 13,5 27,5

periodens resultat för avvecklade verksamheter 0,0 0,0 0,0 0,0 –5,0 –7,3

periodens resultat 7,8 11,9 5,4 9,5 8,5 20,2

rörelseresultat

Hänförligt till:

moderbolagets aktieägare 9,1 17,7 9,6 16,8 28,1 42,5

innehav utan bestämmande inflytande 4,9 2,8 7,0 4,2 12,6 12,4

Finansiella poster fördelar sig mellan moderbolagets aktieägare och innehav utan bestämmande inflytande i samma relationer som  rörelseresultatet.  
Skatt belastar däremot i större utsträckning 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. 
PPeriodens resultat för kvarvarande verksamhet fördelar sig därför som följer. 

periodens resultat från kvarvarande verksamheter

Hänförligt till:

moderbolagets aktieägare 4,3 10,4 0,4 7,3 5,3 17,5

innehav utan bestämmande inflytande 3,5 1,5 5,0 2,2 8,2 10,0

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

 
0,36

 
0,88

 
0,03

 
0,62

 
0,45

 
1,50

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

periodens resultat

Hänförlig till:

moderbolagets aktieägare 4,3 10,4 0,4 7,3 1,8 12,4

innehav utan bestämmande inflytande 3,5 1,5 5,0 2,2 6,7 7,8

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

 
0,36

 
0,88

 
0,03

 
0,62

 
0,15

 
1,06

Koncernens rapport över totalresultatet
 
Belopp i msEK

Apr–jun 
2013

Apr–jun 
2012

Jan–jun 
2013

Jan–jun 
2012

Helår 
2012

Helår 
2011 

periodens resultat 7,8 11,9 5,4 9,5 8,5 20,2

övrigt totalresultat

intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital

Kassaflödessäkring –1,8 –4,5 –3,8 2,4 1,2 –8,9

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

Valutakursdifferenser 7,8 6,1 4,1 2,8 –6,5 3,9

summa övrigt totalresultat 6,4 2,8 1,2 4,6 –5,6 –3,1

summa totalresultat för perioden 14,2 14,7 6,6 14,1 2,9 17,1

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare, kvarvarande verksamhet 10,7 13,2 1,6 11,9 –0,3 14,4

Moderbolagets aktieägare, avvecklad verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 –3,5 –5,1

moderbolagets aktieägare 10,7 13,2 1,6 11,9 –3,8 9,3

innehav utan bestämmande inflytande 3,5 1,5 5,0 2,2 6,7 7,8
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Koncernens förändring i eget kapital
 
Belopp i msEK

Jan–jun 
2013

Jan–jun 
2012

Helår 
2012

Helår 
2011 

Ingående balans 1 januari 266,6 276,0 276,0 265,8

Valutakurseffekt i terminskontrakt (IAS 39) –3,8 2,4 1,2 –8,9

Uppskjuten skatt på kassaflödessäkring 0,9 –0,6 –0,3 1,9

Återköp av teckningsoptioner – – – –0,1

Förvärv av aktier i innehav utan bestämmande inflytande – – – –

Betald utdelning –6,6 –3,6 –5,9 –5,9

Omräkningsdifferenser 4,1 2,8 –6,5 4,0

Innehav utan bestämmande inflytande, andel av eget kapital 3,5 0,5 0,3 6,8

Periodens resultat 0,4 7,3 1,8 12,4

utgående balans för perioden 265,1 284,8 266,6 276,0

Koncernens balansräkning i sammandrag
 
Belopp i msEK

30 jun 
2013

30 jun 
2012

31 dec  
2012

31 dec  
2011

tillgåNgAr

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 30,7 33,1 28,8 32,8

Immateriella anläggningstillgångar 174,7 170,9 173,0 165,9

Finansiella anläggningstillgångar 82,5 66,9 76,2 68,2

summa anläggningstillgångar 287,9 270,9 278,0 266,9

– varav Spärrade likvida medel per respektive periods slut 22,2 17,0 19,2 18,7

omsättningstillgångar

Varulager 167,8 180,4 155,8 166,9

Kortfristiga fordringar 276,1 293,5 296,0 297,2

Kortfristiga placeringar 12,8 0,0 8,4 0,0

Kassa och bank 76,8 29,0 112,9 36,3

summa omsättningstillgångar 533,5 502,9 573,1 500,4

– varav Spärrade likvida medel per respektive periods slut 0,9 2,8 4,9 2,8

summa tillgångar 821,4 773,8 851,1 767,3

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 –30,2 –21,2 –31,4 –25,8

Balanserat resultat, inkl. periodens resultat –2,6 11,4 3,6 7,7

Innehav utan bestämmande inflytande 33,2 29,9 29,7 29,4

summa eget kapital 265,1 284,8 266,6 276,0

sKulDEr

Icke räntebärande långfristiga avsättningar 25,3 23,5 25,8 22,0

Räntebärande långfristiga skulder 331,1 113,0 332,3 109,0

Icke räntebärande kortfristiga skulder 167,3 208,0 188,3 227,3

Räntebärande kortfristiga skulder 32,6 144,5 38,1 133,0

summa skulder 556,3 489,0 584,5 491,3

summa eget kapital och skulder 821,4 773,8 851,1 767,3

ställda säkerheter 29,1 170,6 30,1 170,6

Ansvarsförbindelser 2,5 25,8 2,5 25,8
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
 
Belopp i msEK

Jan–jun 
2013

Jan–jun 
2012

Helår 
2012

Helår 
2011 

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 16,6 21,0 40,7 54,9

Avskrivningar 17,4 17,5 35,4 36,4

Övriga ej likviditetspåverkande poster –4,0 1,1 –18,3 –19,1

Total förändring av rörelsekapital –13,1 –29,2 –26,7 –13,1

Erhållna räntor och liknande poster 1,5 0,2 1,5 0,4

Erlagda räntor och liknande poster –13,1 –6,1 –17,4 –10,1

Övriga finansiella poster och betalda inkomstskatter –0,3 –2,7 –8,1 –8,5

Kassaflöde från den kvarvarande verksamheten 5,0 1,8 7,1 40,9

Kassaflöde från avvecklad verksamhet 0,0 0,0 –5,0 –7,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,0 1,8 2,1 33,6

investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –4,5 –4,7 –4,9 –3,2

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –16,5 –18,1 –33,6 –27,4

Spärrade medel –3,0 1,7 –0,5 –4,8

Kortfristiga placeringar –4,3 0,0 –8,4 8,4

Övrigt 0,5 0,1 –0,2 –0,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten –27,8 –21,0 –47,6 –27,4

finansieringsverksamheten

Nettoförändring av lån –6,7 15,5 128,4 –0,2

Utdelning –6,6 –3,6 –5,9 –5,9

Övrigt 0,0 0,0 –0,4 –0,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –13,3 11,9 122,1 –6,2

förändring av likvida medel –36,1 –7,3 76,6 0,0

Likvida medel vid periodens ingång 112,9 36,3 36,3 36,3

Likvida medel vid periodens slut 76,8 29,0 112,9 36,3
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moderbolagets resultaträkning i sammandrag
 
Belopp i msEK

Apr–jun 
2013

Apr–jun 
2012

Jan–jun 
2013

Jan–jun 
2012

Helår 
2012

Helår 
2011 

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

Administrationskostnader -5,0 -6,2 -9,7 -11,9 -24,0 -21,7

rörelseresultat -5,0 -5,2 -9,7 -10,3 -20,9 -19,3

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4,6 0,1 9,1 0,1 4,0 0,3

Räntekostnader och liknande resultatposter                                -7,1 -0,6 -14,1 -1,7 -8,5 -3,9

resultat före skatt -7,5 -5,7 -14,7 -11,9 -25,4 -22,9

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

årets resultat -5,8 -4,2 -11,4 -8,8 -22,7 -16,9

moderbolagets balansräkning i sammandrag
 
Belopp i msEK

30 jun 
2013

30 jun 
2012

31 dec  
2012

31 dec  
2011

tillgåNgAr

Anläggningstillgångar

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

Finansiella anläggningstillgångar 145,3 134,2 142,1 131,2

summa anläggningstillgångar   145,3 134,3 142,1 131,3

omsättningstillgångar

Fordringar  344,8 173,2 327,1 183,3

Kortfristiga placeringar 12,8 0,0 8,4 0,0

Likvida medel   27,5 0,1 70,0 0,4

summa omsättningstillgångar  385,1 173,3 405,5 183,7

summa tillgångar 530,4 307,6 547,6 315,0

EgEt KApitAl oCH sKulDEr

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

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

Överkursfond 127,4 130,9 130,4 130,5

Balanserat resultat –47,4 –24,7 –24,7 –7,8

Periodens resultat –11,4 –8,8 –22,7 –16,9

summa eget kapital 158,8 187,6 173,2 196,0

Långfristiga skulder till kreditinstitut 325,0 74,0 325,0 74,0

Övriga långfristiga skulder 40,0 40,0 40,2 40,0

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0,0 0,5 0,0 0,0

Övriga kortfristiga skulder 6,6 5,5 9,2 5,0

summa skulder 371,6 120,0 374,4 119,0

summa eget kapital och skulder 530,4 307,6 547,6 315,0

Nyckeltal
Jan–jun 

2013
Jan–jun 

2012
Helår 
2012

Helår 
2011 

EBITDA, MSEK, kvarvarande verksamhet 34,0 38,5 76,1 91,3

EBIT, MSEK, kvarvarande verksamhet 16,6 21,0 40,7 54,9

Rörelsemarginal, %, kvarvarande verksamhet 3,8 4,6 4,3 5,6

EBT, MSEK, kvarvarande verksamhet 6,1 12,3 21,5 38,4

Vinstmarginal, % , kvarvarande verksamhet 1,4 2,7 2,3 3,9

Avkastning på operativt kapital, % 6,5 8,8 8,5 12,0

Avkastning på eget kapital, % 4,0 6,8 5,0 10,2

Soliditet, % 32 37 31 36

Resultat per aktie kvarv. verksamhet, SEK, exkl. innehav utan bestämmande inflytande 0,03 0,62 0,45 1,50

Eget kapital per aktie, före utspädning, SEK 22,7 24,3 22,8 23,6

Investeringar för kvarvarande verksamhet, MSEK 21,0 22,8 38,5 30,6

Antal anställda, kvarvarande verksamhet 594 595 605 602

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

Teckningsoptioner 0 600 000 0 600 000
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redovisningsprinciper
Koncernen
Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med inter
nationella (International Financial Reporting Standards – 
IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen (EU). 
Utformningen av delårsrapporten följer IAS 34, Delårsrap
portering och årsredovisningslagen.

Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är oför
ändrade jämfört med årsredovisningen för 2012. 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 
 tredjedelar av produktionen sker i Sverige. Hanteringen av 
de finansiella riskerna finns beskriven i 2012 års årsredo
visning not 13. Beträffande de affärsmässiga riskerna är 
bedömningen att koncernen har en riskspridning på regio
ner, branscher och företag (även om marinbranschen är 
 viktig). Försäljningen till marinmarknaden har en god risk
spridning mellan nybyggnation och eftermarknad, liksom 
mellan  olika fartygstyper. Den globala ekonomiska utveck
lingen är en osäkerhetsfaktor för samtliga affärssegment.

Kommande rapporter
Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång 
t o m augusti kommer att publiceras den 17 september 2013.

Kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2013 kommer att 
publiceras den 28 november 2013.

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,  
epost: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,  
epost: anna.holmgren@consilium.se

Nacka den 28 augusti 2013

Consilium AB (publ)

 Carl Rosenblad Ove Hansson
 Ordförande Verkställande direktör

 AnneMarie Åström Carl Adam Rosenblad

 Erik Lindborg  Fredrik Nygren

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.
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