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• Studsvik avslutade i mars försäljningen av verksamheten för avfallshantering i USA. Jämförelsetal 
avseende försäljning och resultat exkluderar den avyttrade verksamheten.

• Försäljningen uppgick för första kvartalet till 219,7 (250,9) Mkr, en minskning i lokala valutor 
med 15,6 procent.

• Rörelseresultatet uppgick för första kvartalet till 5,3 (7,3) Mkr.

• Kassafl ödet efter investeringar uppgick till –18,4 (–32,6) Mkr.

Avfallshantering Konsulttjänster Bränsle- och materialteknik

Januari–mars 
2014

Januari–mars 
2013 Helår 2013

Försäljning, Mkr 219,7 250,9 1 001,3

Rörelseresultat, Mkr 5,3 7,3 16,0

Resultat efter skatt, Mkr 1,6 –0,2 –22,9

Resultat per aktie efter skatt, SEK 0,20 –0,02 –2,78

Kassafl öde efter investeringar, Mkr* –18,4 –32,6 –44,7

Eget kapital per aktie, SEK 33,95 56,39 34,83

Räntebärande nettoskuld, Mkr 86,5 151,1 155,7

Nettoskuldsättningsgrad, % 31,0 32,6 54,4
* Avser den totala verksamheten.

Ny organisation gäller från den 1 januari 2014. Rapporten redovisar verksamheten i enlighet med den.
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Koncernens försäljning
Försäljningen under första kvartalet uppgick till 219,7 (250,9) Mkr, en 
minskning i lokala valutor med 15,6 procent. Minskningen i försälj-
ningen beror främst på minskad programvaruförsäljning samt att den 
stora Berkeley Boiler-ordern påverkade intäkterna 2013.

Koncernens resultat
Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 5,3 (7,3) Mkr. Jämförelse-
störande poster påverkar resultatet med 1,3 (–1,4) Mkr. Rensat från 
dessa uppgick rörelsemarginalen till 1,8 (3,5) procent.

Finansnettot uppgick för första kvartalet till –6,6 (–4,9) Mkr. Koncer-
nens skatt för första kvartalet blev 2,9 (–2,6) Mkr. Periodens resultat 
efter skatt blev 1,6 (–0,2) Mkr.

Avfallshantering
Försäljningen uppgick under första kvartalet till 66,8 (92,9) Mkr, en 
minskning med 32,8 procent i lokal valuta. Minskningen förklaras av 
lägre intag av metall för bearbetning, där det i första kvartalet 2014 
togs emot 1 000 ton metall jämfört med 4 100 ton i första kvartalet 
2013. Intaget av metall var osedvanligt stort 2013 till följd av det stora 
Berkeley-projektet. 

Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 9,1 (7,1) Mkr. Rörelse-
marginalen förbättrades markant till 13,7 (7,7) procent  genom  
effek ti vitetsförbättringar främst inom behandlingen av stora metall-
kompo nenter, vilket medfört ett högt kapacitetsutnyttjande. Produk-
tionsproblemen i den engelska anläggningen har åtgärdats under  första 
kvartalet. Under  första kvartalet har 1 608 (1 245) ton metalliskt material 
och 102 (117) ton förbränningsmaterial behandlats. Inom affärsområdet 
pågår projekt för förändring av pris strukturen, effektivisering av produk-
tion och kostnadsbesparingar inom främst administration och inköp.

Orderstocken för metallbearbetning är god, medan orderstocken för 
förbränning påverkas negativt av minskade volymer från Tyskland.

Konsulttjänster
Försäljningen uppgick under första kvartalet till 95,4 (94,5) Mkr, en 
minskning med 4 procent i lokal valuta. Rörelseresultatet för första kvar-
talet ökade till 9,1 (1,1) Mkr. Jämförelsestörande poster påverkar resul-
tatet med 1,7 (–1,4) Mkr. Rensat från dessa uppgick rörelsemarginalen 
till 7,8 (2,6) procent.

Marginalen har förbättrats i Tyskland till följd av minskade personal-
kostnader. I det första kvartalet uppgår resultatandelarna i UK Nuclear 
Waste Management till 4,9 (1,0) Mkr. Inom affärs området pågår projekt 
för ökad utdebiteringsgrad och kostnadsbesparingar.

Orderstocken är god i Sverige och England. I Tyskland ses en fortsatt 
svag efterfrågan och prispress på underhållstjänster, samtidigt som 
mark naden för ingenjörstjänster bedöms växa i takt med att avvecklings-
programmen inleds. Arbetet med att utöka den i USA baserade konsult-
verksamheten fortgår.

Bränsle- och materialteknik
Försäljningen under första kvartalet uppgick till 51,7 (56,4) Mkr, en 
minskning med 8,7 procent i lokal valuta. Rörelseresultatet för första 
kvartalet uppgick till –0,8 (4,7) Mkr. Rörelsemarginalen blev –1,6 (8,4) 
procent.

Minskningen är relaterad till försäljningen av programvara, där ett fort-
satt kostnadsfokus inom energisektorn i Europa och USA tenderar att 
förlänga säljcykeln. 

Inom Materialteknik är försäljningen i nivå med föregående år. Margi-
nalen har dock förbättrats till 8,4 (–0,2) procent, drivet av såväl för bätt-
rade bruttomarginaler som sänkta omkostnader. Inom affärs området 
pågår projekt för ytterligare kostnadsbesparingar. 

Orderstocken är något lägre än föregående år främst inom Material-
teknik.

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick till 4,4 (4,9) Mkr. 

Kassafl öde
Kassafl ödet från den löpande verksamheten före förändring av rörel-
sekapital uppgick under första kvartalet till –2,5 (–3,8) Mkr. Rörelse-
kapitalet ökade under första kvartalet med 11,5 (23,9) Mkr. Kassafl ödet 
efter investeringar uppgick under första kvartalet till –18,4 (–32,6) Mkr. 
Försäljningen av den amerikanska avfallshanteringsverksamheten gav 
därutöver ett positivt kassafl öde på 82,9 Mkr.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 191,5 (187,8) 
Mkr. De räntebärande skulderna uppgick vid utgången av kvartalet till 
278,0 (374,5) Mkr. Under kvartalet amorterades dollar nomi nerade lån 
med 25,4 Mkr. Den räntebärande nettoskulden uppgick till 86,5 (151,1) 
Mkr, vilket innebär att nettoskuldsättningsgraden minskade till 31,0 
(32,6) procent.

Personal
Medelantalet anställda var 915 (987). Minskningen är huvudsakligen 
hänförlig till affärsområdet Konsulttjänster.

Transaktioner med närstående
Under kvartalet har utdelning på 1,3 Mkr mottagits från UK Nuclear 
Waste Management Ltd.

Moderbolaget
Verksamheten i moderbolaget består av koncernsamordnande upp gifter 
och tillgångarna består huvudsakligen av aktier i dotterbolag. Moder-
bolagets försäljning under första kvartalet uppgick till 3,5 (3,2) Mkr. 
Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till –12,0 (–7,5) Mkr. Resul-
tatet har belastats med –2,9 Mkr relaterat till arbete med den organisa-
tionsförändring till affärs områden som genomförts under det första 
kvartalet samt –0,6 Mkr i ökade bankkostnader för fi nansiering, främst 
rela terat till obliga tionslånet. Resul tatet efter fi nansnetto uppgick under 
första kvartalet till –15,3 (–8,3) Mkr. 

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 110,9 
(191,4) Mkr och räntebärande skulder till 269,3 (281,3) Mkr.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Efter avyttring av den amerikanska verksamheten har koncernens totala 
riskexponering minskats.

Studsvik agerar på en internationell, konkurrensutsatt marknad och 
är därmed exponerat för såväl affärsmässiga som fi nansiella risker och 
säkerhetsfaktorer.

Till de affärsmässiga osäkerhetsfaktorerna hör att Studsvik och Studs-
viks kunder hanterar radioaktivt material och avfall, som förutsätter 
tillstånd från myndigheter. Tillstånd krävs för produktionsanläggningar, 
men också för enskilda aktiviteter som transport och förfl yttning av 
material.  Det gör att Studsviks och Studsviks kunders verksamheter är 
exponerade för förseningar i dessa tillståndsprocesser eller att tillstånd 
dras in, vilket kan medföra förskjutningar i leverans- och produktions-
planer. 

Även lagring och slutdeponering av kärntekniskt avfall omgärdas i 
alla länder av strikta regelverk, som bland annat fastställer kriterier som 
avfallet  måste uppfylla fysiskt och kemiskt när det går till slutdepone-
ring. Förändringar i dessa regelverk skulle kunna innebära att det affärs-
mässiga konkurrensläget för vissa av Studsviks tjänster förändras. 

Frågor som rör kärnteknik kan bli föremål för olika former av opinions-
yttringar och debatt. Det kan i ett sådant sammanhang inte uteslutas 
att en opinion växer fram i frågor som direkt eller indirekt förändrar 
Studsviks affärsmässiga handlingsutrymme.



Studsvik delårsrapport januari–mars 2014

4

De fi nansiella riskerna och osäkerhetsfaktorerna omfattar huvudsakligen 
fl uktuationer i valutakurser och räntor.

En samlad analys av koncernens risker och hur dessa hanteras återfi nns 
i årsredovisningen, som fi nns tillgänglig på bolagets hemsida. Utöver 
dessa risker bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

Framtidsutsikter
Behovet av elektricitet ökar globalt. Ny kärnkraftskapacitet planeras 
och byggs i många länder, parallellt med att modernisering och effekt-
höjning av kärnkraftverk pågår i fl era av de länder där Studsvik är verk-
samt. Beslutet att Tyskland ska fasa ut kärnkraften fram till 2022 har 
minskat efterfrågan på service- och underhållstjänster. Studsvik har 
anpassat  organisationen till detta, men den nya marknadssituationen 
kan komma att ställa krav på ytterligare anpassning. De tyska kärnkrafts-
reaktorer som redan har tagits ur drift och som fram till 2022 ska tas ur 
drift kommer att bli föremål för rivning. När denna process påbörjas är 
för närvarande oklart. Avveckling och rivning av kärntekniska anlägg-
ningar på övriga marknader bedöms expandera på längre sikt. Studsvik 
har en stark produktportfölj för avvecklingsmarknaden och en etablerad 
marknadsposition. 

Redovisningsprinciper
Studsvik AB tillämpar International Financial Reporting Standards så som 
de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och 
värderingsprinciper är i överensstämmelse med de som fi nns i årsredo-
visningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2013. De 
nya och omarbetade standarder och tolkningar IFRS 10 ”Koncernredo-
visning”, IFRS 11 ”Samarbetsarrangemang”, IFRIC 21 ”Levies” samt 
IAS 37 ”Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar” med 
tillämp ning från den 1 januari 2014 har inte medfört några väsentliga 
effekter på Studsviks fi nansiella rapporter.  Denna delårsrapport har upp-
rättats i enlighet med IAS 34 samt årsredo visningslagen. Delårs rapporten 
för moderbolaget har upprättats i enlighet  med årsredovisningslagen 
samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Stockholm den 23 april 2014

Michael Mononen
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer .

Tidplan för ekonomisk information
Delårsrapport januari–juni 2014              17 juli 2014
Delårsrapport januari–september 2014      21 oktober 2014
Bokslutskommuniké januari–december 2014           Februari 2015

För ytterligare information kontakta
Michael Mononen, Verkställande direktör och koncernchef, 
tfn 0155-22 10 86 eller
Pål Jarness, Ekonomidirektör, tfn 0155-22 10 09.

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens som hålls på engel-
ska den 23 april kl 14:30. Intresserade som vill delta i denna  hänvisas till 
www.studsvik.se för ytterligare infor mation.
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Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
Belopp i Mkr Januari–mars 

2014
Januari–mars 

2013 Helår 2013

Försäljningsintäkter 219,7 250,9 1 001,3

Kostnader för sålda tjänster –165,7 –197,1 –748,4

Bruttoresultat 54,0 53,8 252,9

Försäljnings- och marknadsföringskostnader –10,6 –10,6 –43,7

Administrationskostnader –39,2 –32,8 –142,0

Forsknings- och utvecklingskostnader –6,2 –6,3 –26,6

Andel i innehav utan bestämmande infl ytande 5,0 1,0 7,3

Övriga rörelselintäkter 3,1 5,2 10,2

Övriga rörelsekostnader –0,8 –3,0 –42,1

Rörelseresultat 5,3 7,3 16,0

Finansiella intäkter 0,4 0,2 1,2

Finansiella kostnader –4,4 –3,8 –19,7

Verkligt värde-resultat (realiserat och orealiserat) –2,6 –1,3 –0,3

Resultat efter fi nansiella poster –1,3 2,4 –2,8

Inkomstskatt 2,9 –2,6 –20,1

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 1,6 –0,2 –22,9

Verksamhet till försäljning

Periodens resultat från verksamhet till försäljning –9,4 –11,1 –173,9

Periodens resultat –7,8 –11,3 –196,8

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen

Omräkningsdifferenser av utländska dotterbolag 0,5 –9,5 4,6

Kassafl ödessäkringar –0,9 7,8 0,1

Inkomstskatt på kassafl ödessäkringar redovisade som övrigt total resultat 0,2 –1,7 0,0

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt –0,2 –3,4 4,7

Summa resultat och övrigt totalresultat för perioden –8,0 –14,7 –192,1

Periodens resultat hänförligt till

Moderbolagets aktieägare –7,8 –11,3 –196,8

Innehav utan bestämmande infl ytande – – –

Summa övrigt totalresultat hänförligt till

Moderbolagets aktieägare –8,0 –14,7 –192,1

Innehav utan bestämmande infl ytande 0,0 0,0 0,0

Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare under perioden, SEK

Resultat per aktie före och efter utspädning

Resultat från kvarvarande verksamheter 0,20 –0,02 –2,78

Resultat från verksamhet till försäljning –1,15 –1,36 –21,15

Periodens resultat –0,95 –1,38 –23,93
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Koncernens rapport över fi nansiell position
Belopp i Mkr Mars

2014
Mars
2013

December 
2013

Tillgångar

Goodwill 158,2 295,2 158,8

Övriga immateriella anläggningstillgångar 3,6 27,3 4,1

Materiella anläggningstillgångar 327,9 442,5 331,4

Finansiella anläggningstillgångar 123,5 125,2 112,7

Summa anläggningstillgångar 613,2 890,2 607,0

Varulager 1,7 6,9 1,8

Kundfordringar 159,0 196,0 151,7

Övriga kortfristiga fordringar 106,1 138,1 90,8

Övriga kortfristiga placeringar – 34,7 –

Likvida medel 191,5 187,8 151,4

Summa omsättningstillgångar 458,3 563,5 395,7

Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas till försäljning – – 260,7

Summa tillgångar 1 071,5 1 453,7 1 263,4

Eget kapital och skulder

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 278,7 463,2 286,0

Innehav utan bestämmande infl ytande 0,3 0,3 0,3

Upplåning 264,3 322,7 264,8

Avsättningar 185,3 224,5 182,1

Övriga långfristiga skulder 40,1 40,8 40,6

Summa långfristiga skulder 489,7 588,0 487,5

Leverantörsskulder 35,1 46,1 43,0

Upplåning 13,7 51,8 42,3

Övriga kortfristiga skulder 254,0 304,3 232,4

Summa kortfristiga skulder 302,8 402,2 317,7

Skulder i avyttringsgrupp som innehas till försäljning – – 171,9

Summa eget kapital och skulder 1 071,5 1 453,7 1 263,4

Ställda säkerheter 148,9 138,6 148,9

Ansvarsförbindelser 55,1 91,1 89,9

Förändringar i koncernens eget kapital
Belopp i Mkr

Aktie kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver
Balanserat 

resultat

Eget kapital
hänförligt
till moder-

bolagets
aktieägare

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

infl ytande
Summa 

eget kapital

Eget kapital den 31 december 2012 8,2 225,3 –10,8 255,2 477,9 0,3 478,2

Förändringar den 1 januari – 31 mars 2013
Totalresultat för perioden – – –3,4 –11,3 –14,7 – –14,7

Eget kapital 31 mars 2013 8,2 225,3 –14,2 243,9 463,2 0,3 463,5

Förändringar den 1 april – 31 december 2013
Totalresultat för perioden – – 8,2 –185,4 –177,2 – –177,2

Eget kapital den 31 december 2013 8,2 225,3 –6,0 58,5 286,0 0,3 286,3

Förändringar den 1 januari – 31 mars 2014
Totalresultat för perioden – – 0,5 –7,8 –7,3 – –7,3

Eget kapital den 31 mars 2014 8,2 225,3 –5,5 50,7 278,7 0,3 279,0
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Rapport över kassafl öde
Belopp i Mkr

Avser totala verksamheten
Januari–mars 

2014
Januari–mars

2013 Helår 2013

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat –4,2 –3,9 –165,3

Avskrivningar 8,5 15,8 63,5

Justering för poster som inte ingår i kassafl ödet m m –3,6 –6,8 89,7

0,7 5,1 –12,1

Finansiella poster, netto –3,9 –3,6 –18,5

Betald inkomstskatt 0,7 –5,3 –13,3

Kassafl öde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital –2,5 –3,8 –43,9

Förändringar av rörelsekapital –11,5 –23,9 19,3

Kassafl öde från den löpande verksamheten –14,0 –27,7 –24,6

Investeringsverksamheten

Investeringar –4,4 –4,9 –20,1

Kassafl öde efter investeringar –18,4 –32,6 –44,7

Övriga förändringar från investeringsverksamhet 87,8 –40,6 4,8

Kassafl öde från den löpande verksamheten efter investeringar 
och övriga förändringar från investeringsverksamheten 69,4 –73,2 –39,9

Finansieringsverksamheten

Förändring lån –29,2 147,4 74,5

Utdelning till aktieägare – – –

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten –29,2 147,4 74,5

Förändring av likvida medel 40,2 74,2 34,6

Likvida medel vid periodens början 151,4 115,8 115,8

Kursdifferens likvida medel –0,1 –2,2 1,0

Likvida medel vid periodens slut 191,5 187,8 151,4

Specifi kation till kassafl öde

Justering för poster som inte ingår i kassafl ödet m m

Förändringar i avsättningar 1,3 –6,0 6,2

Resultatandelar intressebolag –5,0 –1,0 –7,3

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar – – 24,0

Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar – – 67,6

Övrigt 0,1 0,2 –0,8

Totalt –3,6 –6,8 89,7

Övriga förändringar från investeringsverksamheten

Investering i långfristig fi nansiell anläggningstillgång –7,7 – –

Utdelning från intressebolag 1,3 – 11,5

Försäljning av dotterbolag 93,9 – –

Insättning deponerade medel – –4,4 –5,3

Försäljning anläggningstillgångar 0,1 0,3 –1,9

Kortfristiga investeringar i företagscertifi kat – –34,7 –

Övrigt 0,2 –1,8 0,5

Totalt 87,8 –40,6 4,8

Förändring lån

Upptagna lån – 200,9 207,8

Amortering av lån –29,2 –53,5 –133,3

Totalt –29,2 147,4 74,5
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Geografi sk fördelning av försäljningsintäkterna
Belopp i Mkr Januari–mars

2014
Januari–mars

2013 Helår 2013

Sverige 35,5 37,4 175,9

Europa, exklusive Sverige 160,5 185,3 713,8

Nordamerika – från kvarvarande verksamheter 14,7 23,8 98,3

Asien 9,0 4,4 13,3

Summa 219,7 250,9 1 001,3

Nordamerika – från verksamhet till försäljning – 46,8 214,7

Summa 219,7 297,7 1 216,0

Data per aktie Januari–mars
2014

Januari–mars
2013 Helår 2013

Antal aktier vid periodens slut 8 218 611 8 218 611 8 218 611

Genomsnittligt antal aktier 8 218 611 8 218 611 8 218 611

Resultat per aktie före och efter utspädning

Resultat från kvarvarande verksamheter 0,20 –0,02 –2,78

Resultat från verksamhet till försäljning –1,15 –1,36 –21,15

Periodens resultat –0,95 –1,38 –23,93

Eget kapital per aktie, SEK, totala verksamheten 33,95 56,39 34,83

Koncernens fi nansiella nyckeltal
Belopp i Mkr Januari–mars

2014
Januari–mars

2013 Helår 2013

Marginaler
Rörelsemarginal, % 2,4 2,9 1,6

Vinstmarginal, % –0,6 1,0 –0,3

Räntabilitet *
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 4,0 1,5 3,5

Räntabilitet på eget kapital, % 0,6 –0,0 –6,0

Kapitalstruktur *
Sysselsatt kapital 556,9 851,2 504,6

Eget kapital 279,0 463,5 286,3

Räntebärande nettoskuld 86,5 151,1 155,7

Nettoskuldsättningsgrad, % 31,0 32,6 54,4

Räntetäckningsgrad, ggr 0,8 1,4 –0,9

Soliditet, % 26,0 28,2 26,2

Kassafl öde
Självfi nansieringsgrad, ggr –3,2 –4,2 0,5

Investeringar 4,4 4,9 19,9

EBITDA/Finansnetto, rullande 12 månader 2,4 3,2 2,7

Anställda
Medelantal anställda 915 987 988

Försäljningsintäkter per anställd 1,0 1,0 1,0

*   Beräknat på utgående balans.
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Kvartalsöversikt
Belopp i Mkr 2012

Q1 Q2 Q3 Q4
2013

Q1 Q2 Q3 Q4
2014

Q1

Försäljningsintäkter 258,9 274,4 218,5 261,1 250,9 266,5 216,9 266,9 219,7

Rörelsekostnader –259,7 –265,0 –224,5 –248,5 –243,6 –253,4 –211,2 –277,0 –214,4

Rörelseresultat –0,8 9,4 –6,0 12,6 7,3 13,1 5,7 –10,1 5,3

Finansnetto –3,0 –3,2 –3,8 –3,9 –4,9 –9,5 –0,3 –4,1 –6,6

Resultat efter fi nansnetto –3,8 6,2 –9,8 8,7 2,4 3,6 5,4 –14,2 –1,3

Uppgifter per segment
Belopp i Mkr

Januari–mars 2014
Avfalls-

hantering
Konsult-
tjänster

Bränsle- och 
materialteknik Övrigt

Elimine-
ringar Koncernen

Externa försäljningsintäkter 66,8 94,5 51,6 6,8 – 219,7

Intäkter från segment – 0,9 0,1 4,7 –5,7 0,0

Rörelseresultat 9,1 9,1 –0,8 –12,1 – 5,3

Tillgångar 356,3 330,3 177,7 463,2 –256,0 1 071,5

Skulder 281,8 266,7 137,3 362,7 –256,0 792,5

Investeringar 2,0 0,1 2,0 0,3 – 4,4

Avskrivningar 4,6 0,6 2,1 1,2 – 8,5

Medelantal anställda 155 563 125 72 – 915

Januari–mars 2013
 Avfalls-

hantering
Konsult -
tjänster

Bränsle- och 
materialteknik Övrigt

Elimine-
ringar Koncernen

Externa försäljningsintäkter 92,1 93,5 56,4 8,9 – 250,9

Intäkter från segment 0,8 1,0 – 4,1 –5,9 0,0

Rörelseresultat 7,1 1,1 4,7 –5,6 – 7,3

Tillgångar 353,1 828,8 178,9 478,6 –194,5 1 644,9

Skulder 294,7 598,9 88,4 376,3 –194,5 1 163,8

Investeringar 2,9 0,9 0,5 0,6 – 4,9

Avskrivningar 3,1 1,1 2,1 1,9 – 8,2

Medelantal anställda 148 631 133 75 – 987

Helår 2013
Avfalls-

hantering
Konsult-
tjänster

Bränsle- och 
materialteknik Övrigt

Elimine-
ringar Koncernen

Externa försäljningsintäkter 328,0 408,4 234,2 30,7 – 1 001,3

Intäkter från segment 2,8 3,5 0,4 17,0 –23,7 0,0

Rörelseresultat 53,8 –15,0 17,8 –40,6 – 16,0

Tillgångar 332,3 317,1 198,3 441,3 –286,3 1 002,7

Skulder 272,4 341,6 117,4 360,1 –286,3 805,2

Investeringar 12,1 1,3 4,2 2,3 – 19,9

Avskrivningar 14,0 3,6 8,6 7,6 – 33,8

Medelantal anställda 155 628 129 76 – 988
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Moderbolagets resultaträkning
Belopp i Mkr

Januari–mars
2014

Januari–mars
2013 Helår 2013

Försäljningsintäkter 3,5 3,2 13,1

Kostnader för sålda tjänster –0,6 –0,7 –2,8

Bruttoresultat 2,9 2,5 10,3

Övriga kostnader –14,9 –10,0 –49,2

Rörelseresultat –12,0 –7,5 –38,9

Resultat från andelar i koncernföretag – – –233,3

Finansnetto –3,3 –0,8 –5,3

Resultat före skatt –15,3 –8,3 –277,5

Inkomstskatt 3,2 1,7 0,4

Periodens resultat –12,1 –6,6 –277,1

Moderbolagets balansräkning 
Belopp i Mkr

Mars

2014

Mars

2013

December

2013

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar 567,0 763,5 608,1

Summa anläggningstillgångar 567,1 763,5 608,1

Omsättningstillgångar 66,2 50,7 62,0

Likvida medel 110,9 156,7 56,5

Summa omsättningstillgångar 177,1 207,4 118,5

Summa tillgångar 744,2 970,9 726,6

Eget kapital och skulder

Eget kapital 277,1 560,8 290,2

Avsättningar 0,0 0,5 0,4

Långfristiga skulder 310,5 318,8 310,4

Kortfristiga skulder 156,6 90,8 125,6

Summa skulder 467,1 409,6 436,0

Summa eget kapital och skulder 744,2 970,9 726,6

Not 1 Beräkning av verkligt värde
Tabellerna nedan visar fi nansiella instrument värderade till verkligt värde utifrån hur klassifi ceringen i verkligt värde-hierarkin gjorts. Defi nitionen av de 
olika nivåerna återfi nns i årsredovisningen, Not 2.3.

Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 31 mars 2014

Tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen – 21 663 9 581

Derivatinstrument som används för säkringsändamål – 4 148 –

Skulder

Derivatinstrument som används för säkringsändamål – 953 –

Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 31 december 2013

Tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen – 21 747 9 635

Derivatinstrument som används för säkringsändamål – 5 555 –

Skulder

Derivatinstrument som används för säkringsändamål – 865 –

Verkligt värde på koncernens upplåning 31 mars 2014 31 december 2013

Långfristiga lån 264,3 264,8

Kortfristiga lån 13,7 42,3

Summa lån 278,0 307,1
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Aktieägare den 31 mars 2014
Antal aktier Andel %

Familjen Karinen 1 769 552 21,5

Briban Invest AB 1 285 492 15,6

Avanza Pensionsförsäkring AB 442 848 5,4

Credit Agricole Suisse SA 346 098 4,2

Eikos AB 262 987 3,2

Nordnet Pensionsförsäkring AB 262 889 3,2

Malte Edenius 230 000 2,8

Invus Investment AB 224 800 2,7

Leif Lundin 180 300 2,2

SIX SIS AG 155 752 1,9

Summa de tio största ägarna – innehavsmässigt 5 160 718 62,7

Övriga aktieägare 3 057 893 37,3

Summa 8 218 611 100,0

Studsvikaktien
Aktiekursen har under första kvartalet varierat mellan som högst 56,50 kronor den 6 mars och som lägst 37,60 kronor den 
2 januari  2014. Aktiekursen var 37,80 kronor vid årets ingång och slutkursen den 31 mars var 49,20 kronor. Under första kvar-
talet omsattes 1,12 miljoner aktier.

Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalifi cerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och 
materialteknik. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 1 000 anställda i 7 länder och 
företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.
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