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Bokslutskommuniké 2012 
 

Fjärde kvartalet 2012 

 Nettoomsättningen uppgick till 765 MSEK (903) 

 Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till -12 MSEK (-9) 

 Resultat före skatt uppgick till -61 MSEK (-161) 

 Resultat efter skatt uppgick till -95 MSEK (-194) 

 Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,9 SEK (-2,7) 

Januari – december 2012 

 Nettoomsättningen uppgick till 3 274 MSEK (2 989) 

 Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 120 MSEK (67) 

 Resultat före skatt uppgick till -356 MSEK (-466) 

 Resultat efter skatt uppgick till -393 MSEK (-435) 

 Resultat efter skatt per aktie uppgick till -3,5 SEK (-6,6) 

 

Viktiga händelser 

 Det finska rederiet Merilinjas verksamhet förvärvades.  

 Fortsatt implementering av Industrial Shippings (IS) tidigare lanserade besparings- och tillväxtprogram  

som inkluderat personalneddragningar till land och till sjöss, anpassning av fartygsflottan, centralisering 

av huvudkontoret till Göteborg och ökat fokus på försäljning med ökat serviceutbud.   

 Heléne Mellquist utnämndes till VD på Industrial Shipping under det fjärde kvartalet. 

 Viking Supply Ships A/S (VSS) ingick ett sale- and leaseback-avtal med Norseman Offshore AS för  

 fartyget Odin Viking.  

 En förändrad bedömning avseende restvärden på fartyg inom Viking Supply Ships, med  

 tillämpning från 1 januari 2012, har reducerat årets avskrivningar med 81 MSEK.  

 Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012. 

 

  Nyckeltal¹ 

  Januari-december 

 2012 2011 

Nettoomsättning, MSEK 3 274 2 989  

Operativt resultat före skatt, MSEK 2 -327 -272 

Resultat före skatt, MSEK -356 -466 

Resultat efter skatt, MSEK -393 -435 

Resultat efter skatt per aktie, SEK -3,5 -6,6 

Eget kapital per aktie, SEK 19,0 22,5 

Avkastning på eget kapital, procent -17,1 -17,8 

Avkastning på sysselsatt kapital, procent -2,7 -6,9 

Soliditet på balansdagen, procent 36,6 39,5 

 

1) Jämförbarheten mellan perioderna påverkas av att Österströms International AB och Viking Supply Ships Ltd. endast ingick del 
av jämförelseperioderna 2011. 

2) Operativt resultat: Resultat före skatt, omstruktureringsposter och förvärvseffekter.  
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VD-kommentar för januari-december 2012 

 

Även om vi kan konstatera ännu ett år med oacceptabel förlust, så kan vi se tillbaka på ett år där vi ökat 

takten i förbättringsarbetet betydligt. Framför allt gäller detta verksamheten inom Industrial Shipping, där vi 

har fått möta en fortsatt försvagad och mycket konkurrensutsatt marknad med att bli ännu mer effektiva.  

För helåret uppgår resultatet före skatt för koncernen till -356 MSEK (-466), vilket inte är tillfredsställande, 

men representerar en förbättring jämfört med 2011 med 110 MSEK.  Koncernresultatet har påverkats positivt 

på grund av reducerade omstruktureringskostnader samt en förändrad bedömning avseende restvärden på 

fartyg inom Viking Supply Ships som gett en positiv effekt på avskrivningarna.  För fjärde kvartalet blev 

resultatet före skatt –61 MSEK (-161) vilket är en förbättring på MSEK 100, som till stor grad relateras till 

nämnda avskrivningseffekt. 

 

Viking Supply Ships 

Affärsområdet har under året mött ett fortsatt överutbud av tonnage, vilket medfört en låg intjäning på de 

fartyg vi haft på spotmarknaden i Nordsjön. De långsiktiga utsikterna för offshore är dock oförändrat 

positiva. Vi är väl rustade för att möta en ökad efterfrågan och har under året vidtagit vissa åtgärder för att 

stärka finansieringen. Som ett led i att ytterligare öka vår konkurrenskraft kommunicerade vi i början av 

2013 dessutom en centralisering av operationella- och supportfunktioner till Viking Supply Ships 

huvudkontor i Köpenhamn med start den 1 juli 2013. Under det fjärde kvartalet hade vi en bättre 

kontraktstäckning och såg därmed en förbättrad intjäning.  Samma kvartal såldes Odin Viking genom en 

sale-and leaseback-transaktion med en löptid på åtta år. 

 

Industrial Shipping 

När det gäller affärsområde Industrial Shipping har vi under året genomfört ett flertal 

kostnadseffektiviserings- och tillväxtinitiativ, dock har en ytterligare försämrad marknad reducerat 

nettoeffekten av initiativen.  Men att enbart spara sig ur en kris räcker inte och vi lanserade därför en 

tillväxtstrategi med en rad initiativ. Vi har stärkt vår säljorganisation och breddat vårt erbjudande och 

upptagningsområde, vilket redan har gett ett flertal större kundkontrakt. Vi har förvärvat en framgångsrik 

verksamhet i det finska rederiet Merilinja och öppnat en ny fartygslinje mellan polska Szczecin och Hull i 

England. Det underliggande resultatet har långsamt stärkts under året, med undantag för det 

säsongsmässigt svaga fjärde kvartalet. När marknadsläget kommer förbättras är idag omöjligt att bedöma. 

Vår målsättning är att forma Industrial Shipping till en mer konkurrenskraftig och flexibel affärsenhet som 

är mindre beroende av den rådande marknadssituationen.       

 

Vi har tidigare kommunicerat att den planerade delningen av koncernen kan göras tidigast 2013, när 

marknadsförutsättningarna blir bättre och vi ser resultatet av de insatser som främst görs inom Industrial 

Shipping. Utifrån nuvarande marknadsläge är det inte troligt att delningen kan bli aktuell 2013.  

 

Vi ser att vårt intensiva förbättringsarbete har gjort Industrial Shipping mer dynamiskt och 

konkurrenskraftigt vilket kommer att ge resultat på sikt. För Viking Supply Ships del är vi oförändrat 

optimistiska vad gäller affärsområdets möjlighet att dra fördel av en långsiktigt starkare offshoremarknad 

med en än mer konkurrenskraftig kostnadsstruktur. 
 

 

Göteborg den 26 februari 2013 

 

 

Henning E. Jensen 

VD och koncernchef 



TransAtlantic Bokslutskommuniké 2012 

 4 

Koncernresultat perioden  

januari-december 
 

 

Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 3 274 MSEK (2 989). Koncernens nettoresultat efter skatt uppgick till 

-393 MSEK (-435) varav omstruktureringsposter och förvärvseffekter ingick med -29 MSEK (-194).  Resultatet före skatt 

uppgick till -356 (-466).  

 

 

 

 

MSEK 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 765 903 3 274 2 989

Resultat före kapitalkostnader, EBITDA -12 -9 120 67

Rörelseresultat -25 -115 -144 -348

Resultat före skatt -61 -161 -356 -466

Vinstmarginal -7,9% -17,9% -10,9% -15,6%

Resultat före skatt per verksamhetsområde 1)

Affärsområde Viking Supply Ships 20 -46 -119 -110

Affärsområde Industrial Shipping -60 -67 -208 -162

Totalt operativt resultat -40 -113 -327 -272

Omstruktureringsposter -21 -48 -35 -187

Förvärvseffekter - - 6 -7

Resultat före skatt -61 -161 -356 -466

Skatt -34 -33 -37 31

Resultat -95 -194 -393 -435

SEK per aktie

Resultat efter aktuell skatt -0,5 -2,5 -3,2 -7,3

Resultat efter full skatt -0,9 -2,7 -3,5 -6,6

1) För ytterligare information se tabeller sid 11-17.

        Okt-dec

Koncernen  1)

Helår
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Finansiell ställning samt  

investeringar och avyttringar 
Nedanstående tabell visar den översiktliga förändringen av likvida medel för året: 

 

Samtliga belopp i MSEK 2012 2011 2012 2011

Kassaflöde från verksamheten före förändring av 

rörelsekapitalet -65 -69 -119 -37

Förändring av rörelsekapitalet 142 63 28 152

Kassaflöde från den löpande verksamheten 77 -6 -91 115

Kassaflöde från investeringsverksamheten 315 -325 26 -478

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -269 522 -115 273

Förändring av likvida medel 123 191 -180 -90

Ingående kassa 235 369 548 637

Kursdifferens i likvida medel 3 -12 -7 1

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 361 548 361 548

Okt-dec

Koncernens kassaflödesanalys 

Helår

 
 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 361 MSEK (548). Vid utgången av december uppgick 

koncernens eget kapital till 2 103 MSEK (motsvarande 18,96 SEK/aktie), varav innehav utan bestämmande inflytande i 

eget kapital uppgick till 11 MSEK (motsvarande 0,10 SEK/aktie). 

 

Ett factoringavtal ingicks det fjärde kvartalet vilket har gett en positiv likviditetseffekt om 22 MSEK under perioden.  

 

Bruttoinvesteringarna uppgick under året till 489 MSEK (1 239) före avdrag  för finansiering. Investeringarna bestod i 

huvudsak av kontantinsats vid leverans av Brage Viking som skedde i januari 2012, förvärvet av Merilinja samt 

dockningar. I beloppet ingår också en positiv likviditetseffekt från försäljning av fastigheter med 32 MSEK. Under fjärde 

kvartalet avyttrades AHTS-fartyget Odin Viking vilket, efter slutamortering av lån, gav en positiv likviditetseffekt om 

164 MSEK. MultiDocker Cargo Handling AB avyttrades enligt bolagsstämmobeslut till Skärgårdshavet AB.  

En nyemitterad företagsobligation av Viking Supply Ships A/S har för året medfört en positiv likviditetseffekt om                  

345 MSEK.  

 

 

December December

MSEK vid utgången av respektive period 2012 2011

Totala tillgångar 5 745 6 283

Eget kapital 2 103 2 493

Soliditet, procent 36,6% 39,5%

Skuldsättningsgrad, procent 124,7% 97,7%

Likvida medel 361 548

Antal utestående aktier 110 902 700 110 902 700

Eget kapital per aktie 19,0 22,5

Finansiell ställning
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Affärsområde Viking Supply Ships  
Affärsområdet innefattar arktisk offshoreverksamhet, spotmarknaden för offshore i Nordsjön och den globala offshoresektorn. Flottan 

består av 14 offshorefartyg som är utrustade för och har kapacitet att verka i kalla och svåra väderförhållande.  

  

Resultatet för fjärde kvartalet och helåret präglades generellt av en svag spotmarknad på Nordsjön med ett överutbud av 

fartyg. Det fjärde kvartalets resultat uppgick till 20 MSEK och -119 MSEK för helåret. En förändrad bedömning avseende 

restvärden på fartyg inom VSS, med tillämpning från 1 januari 2012, reducerade årets avskrivningar med 81 MSEK.  

 

Anchor Handling Tug Supply vessels (AHTS) 
Under fjärde kvartalet 2012 gick tre fartyg på charteravtal under hela perioden, medan fem sysselsattes på 

spotmarknaden. Fartygen som gick på charteravtal inbringade dagliga intäkter på i genomsnitt 418 000 SEK. Fartygen på 

spotmarknaden inbringade dagliga intäkter på i genomsnitt 112 000 SEK med en utnyttjandegrad på 37 procent.  

 

Tor Viking II avslutade det långa charteravtalet med Shell US för deras provborrning i Alaska under 2012. Fartyget har 

nu återvänt till spotmarknaden på Nordsjön och finns tillsammans med Balder Viking tillgängligt för isbrytningstjänster 

för Sjöfartsverket. Under 2012 var Magne Viking uppbokat till Chevron Canada för ett isbrytningsuppdrag. Kontraktet 

löper över en fast period på 150 dagar med option om förlängning på 30 dagar. På grund av att riggen är försenad från 

sitt nuvarande uppdrag, planeras kontraktet starta i april 2013. Odin Viking såldes genom en Sale-and-Lease-Back-

transaktion med en löptid på åtta år. Fartyget såldes för 346 MSEK. En reaförlust på -8 MSEK redovisades och 

likviditeten förbättrades med 164 MSEK. 

 

Platform Supply Vessels (PSV) 
PSV-marknaden dominerades av att flera nybyggda fartyg kom ut på marknaden. Efter en positiv start på året 

försvagades marknaden under årets tre senare kvartal. Tre av fartygen gick på medellånga kontrakt under fjärde 

kvartalet medan tre fartyg sysselsattes på spotmarknaden på Nordsjön. Fartygen som gick på charteravtal inbringade 

dagliga intäkter på i genomsnitt 128 000 SEK. Fartygen på spotmarknaden inbringade dagliga intäkter på i genomsnitt  

34 000 SEK med en utnyttjandegrad på 44 procent. SBS Tempest avslutade det långa charteravtalet med Talisman i 

december och har nu återvänt till spotmarknaden på Nordsjön. Freja Viking fortsatte sitt långa avtal med Centrica. 

Charteravtalet har förlängts till september 2013 med option om förlängning på ett år. SBS Typhoon avtal med RWE 

förlängdes med en fast period för två borrningar med option för ytterligare en.  

 

Fokus ligger fortfarande på att öka antalet fartyg på långtidskontrakt och för närvarande deltar VSS med anbud i ett 

flertal AHTS- respektive PSV-upphandlingar.  

 

Kommande kvartal kommer Viking Supply Ships att påverkas av låg aktivitet på marknaden, vilket är typiskt för 

säsongen. Därför förväntas spotmarknaden förbli svag under början av året. Utbudet av AHTS-fartyg förväntas minska 

något under 2013 och detta förväntas gradvis att  förbättra marknadsförhållandena mot slutet av första kvartalet. En 

ökning av anbud i Arktis noteras och denna marknad förväntas bli allt viktigare under 2013 och framöver.  

 
Ett stort antal nybyggda PSV-fartyg kommer att levereras under 2013 och några av dessa kommer att verka på Nordsjön. 

Även om balansen på PSV-marknaden förväntas bli bättre under året, förväntas ingen markant förbättring av 

intjäningen.   

 

 

Viking Supply Ships 1)

2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 242 236 1 062 730

Resultat före kapitalkostnader, EBITDA 2)
35 n.a. 245 n.a.

Operativt resultat 20 -46 -119 -110

Vinstmarginal 8,3% -19,5% -11,2% -15,1%

1) Jämförbarheten mellan åren påverkas av förvärvet av Viking Supply Ships Ltd. som genomfördes i Q4 2011.

2) På grund av omstruktureringen av koncernen har jämförelsesiffror ej beräknats.

         Oktober-december         Januari-december
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Affärsområde Industrial Shipping 
Affärsområdet erbjuder integrerade logistiklösningar med fartygstransporter med Östersjön och norra Europa som primära 

marknader. Verksamheten drivs främst genom systemtrafik med RoRo, containerfartyg samt kontrakterad bulk och småbulktrafik. 

 

Året har präglats av en svag marknad med låg efterfrågan, ökad konkurrens och överkapacitet. Den svaga euron har 

också påverkat resultatutvecklingen, liksom en större kundkonkurs under andra kvartalet. Det operativa resultatet för 

affärsområdet uppgick fjärde kvartalet till –60 MSEK (-67) och för helåret till -208 MSEK  (-162). 

 

Trots det tuffa marknadsläget är det fjärde kvartalets resultat något bättre  jämfört med föregående år, vilket till stora  

delar beror på det kostnadsbesparingsprogram som lanserades i mitten av året. Detta medförde bland annat en 

optimering av trafik- och fartygsplaneringen, anpassningar av fartygsflottan samt reducering av kostnader för inhyrt 

tonnage. Under året har också ett intensivt arbete genomförts med att integrera och stärka bolagets huvudkontor i 

Göteborg, vilket nu har gett resultat i form av effektiviseringar och en mer renodlad organisation med ökat fokus på 

kunder och försäljning.  

 

RoRo 

Under året har linjetrafik bedrivits mellan Finland och Sverige/Tyskland/Belgien med tre linjer, TransLumi Line, 

TransBothnia Line samt TransFeeder North. Divisionens volymer till Europa har under året minskat på grund av 

rådande konjunktur, vilket blev signifikant under det fjärde kvartalet, samtidigt har den containerbaserade översjölasten 

ökat i volym. I oktober förvärvades det finska rederiet Merilinjas verksamhet som tillförde en ny stor kund. Förvärvet 

innebar också ytterligare en linje mellan Kokkola och Antwerpen.  

 

Container 

Den containerbaserad linjetrafiken på England, (TransPal Line) och feedertrafik till Tyskland (TransFeeder South) har 

under hela året känt av den svaga marknaden. Rådande konjunktur i kombination med ökad konkurrens och 

överkapacitet har påverkat divisionens linjer negativt med mindre volymer och lägre fraktrater. För att kompensera de 

lägre volymerna har divisionen fokuserat på ökad försäljning av inter-europeisk last samt utökat sin service via linjen 

TransPal Line med att även inkludera Szczecin. En större containerkund tillkom det fjärde kvartalet. 

 

Bulk 

Den svaga marknaden har under året slagit igenom i såväl Large Bulk (LB)- som Short Sea Bulksegmenten (SSB). Export 

av spannmål och gödning drev dock upp marknaden det fjärde kvartalet vilket motverkades av sämre väderförhållande 

i slutet av kvartalet. SSB har under året anpassat flottan till marknadens behov vilket har lett till ett förbättrat resultat 

jämfört med 2011.  

 

Kommande kvartal förväntas positiva effekter av de pågående kostnadseffektiviserings- och tillväxtinitiativen, men 

fortsatt svag marknad med låg efterfrågan och negativa säsongseffekter kommer att motverka effekten av initiativen. 

 
 

Industrial Shipping 1)

2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 523 667 2 212 2 259

Resultat före kapitalkostnader, EBITDA 2)
-47 n.a. -125 n.a.

Operativt resultat -60 -67 -208 -162

Vinstmarginal -11,5% -10,0% -9,4% -7,2%

1) Jämförbarheten mellan perioderna påverkas av förvärvet av Österströms International AB som genomfördes i Q2 2011.

2) På grund av omstruktureringen av koncernen har jämförelsesiffror ej beräknats.

          Oktober-december       Januari-december
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Moderbolaget 
Resultat och finansiell ställning  

Moderbolagets resultat före skatt för helåret uppgick till -211 MSEK (1 224). Resultatet efter skatt uppgick till -278 MSEK 

(1 216). I beloppet för helåret ingår rearesultat från försäljning av fastigheter med 11 MSEK, positiv resultateffekt från 

slutlig uppgörelse avseende förvärvet av Österströms International AB med 6 MSEK, rearesultat från koncerninterna 

försäljningar av dotterbolag med -30 MSEK, nedskrivningar av aktier i dotterföretag med -203 MSEK samt mottagna 

koncernbidrag, netto, om 128 MSEK. För helåret 2011 ingick anteciperade utdelningar från dotterbolag med 1 377 MSEK, 

koncernbidrag med 215 MSEK, rearesultat från koncerninterna försäljningar av dotterbolag med 27 MSEK, nedskrivning 

av aktieinnehav i dotterbolag med -433 MSEK samt rearesultat vid avyttring av ägarbolagen till Obbola, Östrand och 

Ortviken med 244 MSEK. 

 

Moderbolagets eget kapital uppgick till 2 605 MSEK (2 883), balansomslutningen uppgick till  

3 466 MSEK (4 543). Soliditeten uppgick per balansdagen till 75 procent (63). Likvida medel uppgick vid periodens slut 

till 84 MSEK (202). 

 

Antal aktier 

Aktiefördelning per 31 december 2012 framgår nedan: 

 

Antal A-aktier 7 271 842 

Antal B-aktier, noterade    103 630 858 

Totalt antal aktier  110 902 700 

  

Se även Förändringar i koncernens eget kapital sid 14. 
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Övrigt 
Bolagsskatt  

Den generella bilden för koncernen är att den betalbara skatten är mycket begränsad. Redovisad bolagsskatt består 

därför huvudsakligen av uppskjuten skatt. I november fattade Sveriges Riksdag beslut om en sänkning av bolagsskatten 

från 26,3 procent till 22 procent från och med den 1 januari 2013. Till följd av sänkningen har koncernens uppskjutna 

skatteskulder och fordringar hänförliga till svenska enheter minskat per den 31 december 2012. Förändringen har 

påverkat nettovärdet av koncernens uppskjutna skatter negativt med 17 MSEK. Den redovisade uppskjutna 

skattefordran, netto, uppgick för den svenska verksamheten till 75 MSEK vid utgången av december 2012 (106). Den 

redovisade uppskjutna skatteskulden, uppgick för den utländska verksamheten till -18 MSEK (-43). 

Transaktioner med närstående  

Kistefos AS har via ett förlängt konsultavtal ställt management till förfogande för vilka ersättning om 7 MSEK utgått för 

perioden januari-december 2012.  Därutöver har arvode för kommersiellt management utgått till TransAtlantic med         

4 MSEK. Under perioden har 4 MSEK betalats i garantiavgifter till ett av Kistefos AS ägt bolag rörande lån till två av 

koncernens AHTS-fartyg. MultiDocker Cargo Handling AB avyttrades till marknadsmässiga villkor enligt 

bolagsstämmans beslut till Skärgårdshavet AB, vari Percy Österström, tidigare VD för Industrial Shipping, har 

ägarintressen. Under året har TransAtlantic förlängt hyresavtalet avseende ett containerfartyg, TransAlrek, som ägs av 

ett tyskt partrederi, vari TransAtlantics vice styrelseordförande Folke Patriksson har ett minoritetsintresse via sitt bolag 

Enneff Rederi AB. Under 2012 uppgick årshyran till 12 MSEK. Avtalet är till marknadsmässiga villkor och löper till 2014 

med en option för TransAtlantic att förlänga avtalet ytterligare två år. Värdepapper har sålts för ca 3 MSEK till Kistefos 

enligt aktuell börskurs. Därutöver har inga väsentliga transaktioner förekommit. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

TransAtlantic är en koncern med en i hög grad internationell verksamhet och är därmed exponerade för ett antal 

operationella och finansiella risker. TransAtlantic arbetar aktivt för att identifiera, bedöma och hantera dessa risker. 

Riskhantering ingår som en del i den löpande uppföljningen av verksamheten. Bolagets likviditet är ansträngd. Bolaget 

har därmed definierat och tagit konkreta initiativ för att stärka bolagets lönsamhet och likviditet. Parallellt arbetas det 

aktivt med långivande banker för att säkra en kort- och långsiktigt stabil finansiering.  

I årsredovisningen 2011 (sid 47) lämnas en redogörelse för de relevanta risker som TransAtlantic kan utsättas för.  

Redovisningsprinciper 

Denna bokslutskommuniké har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga 

regler i Årsredovisningslagen, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 

rapporterings rekommendationer RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciper som tillämpats för 

koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes 

vid upprättande av senaste årsredovisningen.  

 

En förändrad bedömning avseende restvärden på fartyg inom Viking Supply Ships, med tillämpning 

från 1 januari 2012, har reducerat årets avskrivningar med 81 MSEK.  

 

I samband med att den operativa delningen av koncernen har slutförts har segmentet 

”Koncerngemensamt/Shipmanagement" upphört som självständigt segment och ingår från och med föregående rapport 

som en del i de kvarvarande segmenten "Viking Supply Ships" respektive "Industrial Shipping". I samband med denna 

förändring har jämförelsetalen räknats om. För ytterligare information, se Not 1 på sid 17. 

 

Viking Supply Ships (VSS) kommer även att ge ut en separat finansiell rapport för perioden med anledning av den 

under 2012 emitterade obligationen. Vissa värden i rapporten är inte jämförbara eftersom det är olika förvärvsvärden 

och avskrivningsplaner i VSS och koncernen. VSS har från och med tredje kvartalet 2011 byggts upp genom 

koncerninterna överlåtelser av fartyg och verksamheter till då rådande marknadsvärden, varpå skillnader i 

förvärvsvärden uppkommit.   

Antal anställda 

Antalet anställda i koncernen i slutet av året uppgick till 787 (833).  

 



TransAtlantic Bokslutskommuniké 2012 

 10 

Händelser efter rapporttidens utgång 

Majoritetsägare Kistefos AS genomförde en omstrukturering genom vilka bolag Kistefos AS äger RABT. Efter denna 

omstrukturering är Viking Invest AS den formella ägaren av Kistefos-koncernens andel om 62,9% aktier i RABT. 

 

Erik Hansen utsågs i januari 2013 till interim Finansdirektör. 

 

Viking Supply Ships har föreslagit en ny organisationsstruktur genom att centralisera alla support- och operationella 

funktioner till huvudkontoret i Köpenhamn, med start från den 1 juli 2013. Förslaget innebär att VSS kontor i Göteborg 

stängs och kontoret i Kristiansand formas till ett renodlat försäljningskontor. 

Årsstämma 

Rederi AB TransAtlantics ordinarie årsstämma kommer att hållas onsdagen den 24 april 2013 kl. 16.00 på Quality  

Hotel 11, Eriksberg, Göteborg. Kallelse till stämman kommer att offentliggöras senast fyra veckor före detta datum på 

bolagets hemsida samt i Post & Inrikes tidning. Information om att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens 

Industri och Göteborgs-Posten.  

 

Valberedning 

Information om valberedningen återfinns på hemsidan: www.rabt.se  

Press och analytikerkonferens 

Med anledning av publicering av bokslutsrapporten för 2012 kommer en telefonkonferens att hållas för media, 

investerare och analytiker tisdagen den 26 februari 2013 kl. 09.30 med TransAtlantics VD och Koncernchef  Henning E. 

Jensen. I samband med telefonkonferensen kommer en presentation att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, 

www.rabt.se.  Vänligen se Investor Relations/Bokslutskommuniké 2012. 

 

Aktieutdelning 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas från verksamhetsåret 2012 (-). 

 

 

 

 

Informationen är sådan som TransAtlantic ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 

handel med finansiella instrument. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid 

variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Rapporten lämnades för offentliggörande kl. 08.30                                   

den 26 februari 2013. 

 

Göteborg den 26 februari 2013 

 

 

Styrelsen i Rederi AB TransAtlantic (publ) 

 

Denna rapport har inte varit föremål för revision. 

 

För ytterligare information, kontakta Kommunikationschef Carina Dietmann, telefon 031-763 2334. 

Finansiell kalender 2013 
 

26 februari Bokslutskommuniké 2012 

24 april                 Årsstämma 

15 maj  Delårsrapport januari-mars 

7 augusti            Delårsrapport januari-juni 

30 oktober Delårsrapport januari-september 

 

Bokslutsrapporten finns i sin helhet på bolagets websida, www.rabt.se 

 

http://www.rabt.se/
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Samtliga belopp i MSEK 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 765 903 3 274 2 989

Övriga rörelseintäkter 1) 8 7 28 10

Direkta resekostnader -341 -541 -1 489 -1 574

Personalkostnader 2) -159 -225 -670 -701

Övriga kostnader 3) -287 -153 -1 024 -657

Avskrivningar / nedskrivning 4, 5) -11 -106 -263 -415

Rörelseresultat -25 -115 -144 -348

Finansnetto -36 -46 -212 -118

Resultat före skatt -61 -161 -356 -466

Skatt på periodens resultat 6) -34 -33 -37 31

PERIODENS RESULTAT -95 -194 -393 -435

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -93 -194 -392 -430

Innehav utan bestämmande inflytande -2 0 -1 -5

PERIODENS RESULTAT -95 -194 -393 -435

Resultat per aktie, hänförligt till moderföretagets 

aktieägare, per aktie i SEK (före och efter utspädning) -0,9 -2,8 -3,5 -6,5

1) I beloppet för helåret ingår bland annat reavinst från avyttrade fastigheter med 11 MSEK, reavinst från avyttringen av TransNjord med 2 MSEK, effekt

av återföring av tidigare bedömd tilläggsköpeskilling då slutliga villkor avseende förvärvet av Österströms International AB färdigförhandlats med 6 MSEK

samt positivt rearesultat från avyttringen av tidigare dotterbolaget Multidocker Cargo Handling AB med 6 MSEK 

2) Personalkostnaderna har under året belastats med kostnadsreserveringar om -18 MSEK för pågående utflaggning av fyra av koncernens 

svenskflaggade fartyg samt för pågående personalreduktioner i landorganisationen.

3) I beloppet för helåret ingår kostnader för förtida återlämnande av ett bareboatinhyrt fartyg med -4 MSEK, kostnadsreserveringar avseende 

förändringar inom landorganisationen med -5 MSEK, avsättningar för omstrukturering av leasearrangemang med -13 MSEK, rearesultat från 

försäljningen av Odin Viking med -8 MSEK samt rearesultat relaterad till försäkringsersättningen/avyttringen av TransAgila med -6 MSEK.

4) I beloppet för helåret 2011 ingår fartygsnedskrivningar om -20 MSEK samt nedskrivning av goodwill om -55 MSEK.

5) En förändrad bedömning avseende restvärden på fartyg inom Viking Supply Ships, med tillämpning från 1 januari 2012, har reducerat årets avskrivningar

 positivt med 81 MSEK.

6) I beloppet för perioden ingår aktuell skatt med-1 MSEK ( -18). 

Koncernens resultaträkning 

              Okt - Dec              Jan - Dec

 

 

Samtliga belopp i MSEK 2012 2011 2012 2011

Periodens resultat -95 -194 -393 -435

Periodens övriga totalresultat:

Förändring säkringssreserv, netto efter skatt 1 3 0 -24

Förändring omräkningsreserv, netto efter skatt 51 -29 3 14

Övrigt totalresultat 52 -26 3 -10

PERIODENS TOTALRESULTAT -43 -220 -390 -445

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -41 -220 -389 -441

Innehav utan bestämmande inflytande -2 0 -1 -4

PERIODENS TOTALRESULTAT -43 -220 -390 -445

Rapport över totalresultat

                    Okt - Dec              Jan - Dec
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Samtliga belopp i MSEK 2012 2011 2012 2011

Affärsområde Viking Supply Ships 242 236 1 062 730

Affärsområde Industrial Shipping 523 667 2 212 2 259

TOTAL NETTOOMSÄTTNING 765 903 3 274 2 989

1) I samband med att den operativa delningen av koncernen har slutförts under året har det tidigare redovisade självständiga segmentet 

"Koncerngemensamt/Shipmanagement" fördelats och ingår från och med denna rapport som en del i de kvarvarande

segementen "Viking Supply Ships" respektive "Industrial Shipping". I samband med denna förändring har jämförelsetalen räknats om.

För ytterligare information se Not 1 på sid 17.

Nettoomsättning per verksamhetsområde 1)

          Okt - Dec              Jan - Dec

  

 

Samtliga belopp i MSEK 2012 2011 2012 2011

Affärsområde Viking Supply ships 2) 20 -46 -119 -110

Affärsområde Industrial Shipping -60 -67 -208 -162

OPERATIVT RESULTAT FÖRE SKATT -40 -113 -327 -272

Omstruktureringsposter 3) -21 -48 -35 -187

Förvärvseffekter 4) - - 6 -7

RESULTAT FÖRE SKATT -61 -161 -356 -466

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -59 -161 -355 -461

Innehav utan bestämmande inflytande -2 0 -1 -5

1) Se Not 1 ovan.

2) En förändrad bedömning avseende restvärden på fartyg inom Viking Supply Ships, med tillämpning från 1 januari 2012, har reducerat avskrivningarna under 

fjärde kvartalet 2012 positivt med 81 MSEK.

3) I beloppet för helåret ingår kostnader för förtida återlämning av bareboatinhyrt fartyg om -4 MSEK, reavinst från avyttrad kontorsfastighet

med 11 MSEK, rearesultat från avyttringen av TransNjord med 2 MSEK, personal- och omkostnadsreserveringar avseende utflaggning av fyra fartyg samt 

förändringar inom landorganisationen med -23 MSEK, rearesultat från försäljningen av det tidigare dotterbolaget Multidocker Cargo Handling AB med 6 MSEK,

avsättning för omstrukturering av leasearrangemang med -13 MSEK, rearesultat från försäljningen av Odin Viking med -8 MSEK samt rearesultat relaterat till 

försäkringsersättningen/avyttringen av TransAgila med -6 MSEK.  I beloppet för helåret 2011 ingår rearesultat från försäljning av fartyg, inklusive reservation 

för en tvist från en tidigare fartygsförsäljning med 2 MSEK, kostnader och nedskrivningar relaterade till etablering av den danska offshorestrukturen och 

förberedelser för introduktion av Viking Supply Ships på Oslo börsen med -48 MSEK, omstrukturering av koncernen, Industrial Shipping och integration av 

Österströms, -46 MSEK samt kostnader för före detta VD med -5 MSEK. Därutöver skedde 2011 inom Industrial Shipping nedskrivningar av fartyg med 

-32 MSEK samt goodwill med -58 MSEK.

4) Under helåret har återföring av tidigare bedömd tilläggsköpeskilling skett om 6 MSEK då slutliga villkor avseende förvärvet av 

Österströms International AB färdigförhandlats. Beloppet, -7 MSEK, för helår 2011 avser kostnader i samband med förvärven av Österströms International AB 

och Viking Supply Ships LTD.

Resultat före skatt per verksamhetsområde 1)

               Okt - Dec              Jan - Dec

 

Samtliga belopp i MSEK 2012-12-31 2011-12-310

Affärsområde Viking Supply ships 4 777 4 962

Affärsområde Industrial Shipping 968 1 321

TOTALA TILLGÅNGAR 5 745 6 283

1) Se Not 1 ovan.

Tillgångar allokerade per verksamhetsområde 1)
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Koncernens balansräkning

Samtliga belopp i MSEK 2012-12-31 2011-12-31

Fartyg 4 608 4 839

Övriga materiella anläggningstillgångar 50 75

Immateriella anläggningstillgångar 1) 34 14

Finansiella anläggningstillgångar 206 187

Summa anläggningstillgångar 4 898 5 115

Omsättningstillgångar 2) 847 1 168

SUMMA TILLGÅNGAR 5 745 6 283

Eget kapital 3) 2 103 2 493

Långfristiga skulder 4) 2 787 2 182

Kortfristiga skulder 4) 855 1 608

SUMMA  EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 745 6 283

1) Ökningen är framförallt hänförlig till förvärvet av Merilinja, se även Not 2 på sid 17.

2) I posten omsättningstillgångar ingår likvida medel med 361 MSEK ( 548 ), samt kortfristiga placeringar i börsnoterade aktier 

med - MSEK ( 14 ).

3) Innehav utan bestämmande inflytande ingår med 11 MSEK ( 14 ).

4) Summan av koncernens lång- och kortfristiga räntebärande skulder uppgår till 2 983 MSEK ( 2 983 ).

 

 

Samtliga belopp i MSEK 2012 2011 2012 2011

Kassaflöde från verksamheten före förändring av 

rörelsekapitalet -65 -69 -119 -37

Förändring av rörelsekapitalet 142 63 28 152

Kassaflöde från den löpande verksamheten 77 -6 -91 115

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1, 3) 315 -325 26 -478

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2, 3) -269 522 -115 273

Förändring av likvida medel 123 191 -180 -90

Ingående kassa 235 369 548 637

Kursdifferens i likvida medel 3 -12 -7 1

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 4)
361 548 361 548

1) Bruttoinvesteringarna under helåret 2012 uppgick till 489 MSEK ( helår 2011; 1 239 ) före avdrag för finansiering. 

Investeringarna under året bestod i huvudsak av kontantinsats vid leverans av Brage Viking som skedde i januari 2012, dockningar samt förvärvet av Merilinja, 

se även Not 2 på sid 17 . I beloppet för perioden ingår också en positiv likviditetseffekt från försäljning av fastigheter med 32 MSEK.

2) I beloppet för helåret ingår en positiv likviditetseffekt om 345 MSEK hänförlig till att Viking Supply Ships nyemitterat företagsobligation.

3) Under fjärde kvartalet 2012 avyttrades AHTS fartyget Odin Viking vilket, efter slutamortering av lån, gav en positiv likviditetseffekt om 164 MSEK.

4) I tillägg till likvida medel hade koncernen vid periodens utgång kreditlöften i form av outnyttjad checkkredit om totalt 0 MSEK ( 2011-12-31; 93 ). Utnyttjad 

checkkredit vid periodens utgång uppgick till 13 MSEK ( 2011-12-31; 10 ).

Koncernens kassaflödesanalys 

          Okt - Dec              Jan - Dec
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Samtliga belopp i MSEK 2012 2011 2012 2011

Eget kapital vid periodens början 2 146 2 171 2 493 2 396

Nyemission med avdrag för emissionskostnader - 542 - 542

Summa totalresultat för perioden -43 -220 -390 -445

EGET KAPITAL VID PERIODENS SLUT 1)
2 103 2 493 2 103 2 493

I koncernen finns inga optionsprogram som kan medföra utspädningseffekter

1) I eget kapital ingår innehav utan bestämmande inflytande med 11 MSEK ( 19 )

Aktiekapital i MSEK 2012 2011 2012 2011

Ingående aktiekapital 110,9 554,5 1 109,0 554,5

Nyemission - 554,5 - 554,5

Nedsättning till fri fond - - -998,1 -

Utgående aktiekapital 110,9 1 109,0 110,9 1 109,0

Antal aktier ('000) 2012 2011 2012 2011

Antal utestående aktier vid periodens början 110 903 55 452 110 903 55 452

Nyemitterade aktier - 55 451 - 55 451

Totalt antal aktier vid periodens utgång 110 903 110 903 110 903 110 903

Genomsnittligt antal utestående aktier (´000) 110 903 64 762 110 903 57 798

Fondemissionselement 1) - 7 309 - 8 448

Totalt  110 903 72 071 110 903 66 246

1) I en nyemission med företrädesrätt för de gamla aktieägarna där emissionskursen är lägre än aktiens verkliga värde uppkommer ett s.k

fondemissionselement, vilket påverkat beräkningen av resultat per aktie för jämförelsesiffrorna 2011 då nyemissionen genomfördes.

Fondemissionselementet i nyemissionen representerar det värde som företagets aktieägare avhänder sig genom att rabattera priset på aktien.

          Okt - Dec              Jan - Dec

Förändringar i koncernens eget kapital

          Okt - Dec              Jan - Dec

        Okt - Dec              Jan - Dec

  

 
Data per aktie 1)

                                              

Samtliga belopp i  SEK 2012 2011 2012 2011

Resultat före kapitalkostnader (EBITDA) -0,1 -0,2 1,1 1,0

Rörelseresultat (EBIT) -0,2 -1,6 -1,3 -5,2

Resultat efter aktuell skatt -0,5 -2,5 -3,2 -7,3

Resultat efter full skatt -0,9 -2,7 -3,5 -6,6

Eget kapital vid periodens utgång inkl. min.andelar 19,0 22,5 19,0 22,5

Operativt kassaflöde -0,3 -0,8 -0,8 -0,8

Totalt kassaflöde 1,2 3,0 -1,6 -1,4

1) I en nyemission med företrädesrätt för de gamla aktieägarna där emissionskursen är lägre än aktiens verkliga värde uppkommer ett s.k

fondemissionselement, vilket påverkat beräkningen av resultat per aktie för jämförelsesiffrorna 2011 då nyemissionen genomfördes.

Fondemissionselementet i nyemissionen representerar det värde som företagets aktieägare avhänder sig genom att rabattera priset på aktien.

       Okt - Dec              Jan - Dec
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2012 2011 2012 2011

Resultat före kapitalkostnader (EBITDA) MSEK -12 -9 120 67

Rörelseresultat (EBIT) MSEK -24 -115 -143 -348

Eget kapital                                       MSEK 2 103 2 493 2 103 2 493

Nettoskuldsättning MSEK 2 623 2 407 2 623 2 407

Operativt kassaflöde MSEK -35 -55 -94 -51

Totalt kassaflöde MSEK 123 191 -180 -90

Avkastning på sysselsatt kapital %      -1,8 -9,0 -2,7 -6,9

Avkastning på eget kapital % -17,8 -33,2 -17,1 -17,8

Soliditet                                    % 36,6 39,5 36,6 39,5

Skuldsättningsgrad % 124,7 97,7 124,7 97,7

Vinstmarginal % -7,9 -17,9 -10,9 -15,6

1) Nyckeltalen är beräknade på samma sätt som i senaste årsredovisningen, där också nyckeltalsdefinitioner finns publicerade.

Nyckeltal  1)

           Okt - Dec              Jan - Dec

  

 

Samtliga belopp i MSEK 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 361 380 1 247 1 333

Övriga rörelseintäkter 1) 0 -6 18 0

Direkta resekostnader -120 -134 -486 -436

Personalkostnader 2) -49 -77 -166 -307

Övriga kostnader -217 -255 -695 -756

Avskrivningar / nedskrivning -1 -2 -3 -23

Rörelseresultat -26 -94 -85 -189

Finansnetto 3) -77 1 250 -126 1 413

Resultat före skatt -103 1 156 -211 1 224

Skatt på årets resultat 4) -93 -34 -67 -8

PERIODENS RESULTAT -196 1 122 -278 1 216

Övrigt totalresultat - - - -

PERIODENS TOTALRESULTAT -196 1 122 -278 1 216

1) I beloppet för helåret ingår rearesultat från försäljning av fastigheter med 11 MSEK samt positiv resultateffekt från slutlig uppgörelse avseende förvärvet

 av Österströms International AB med 6 MSEK.

2) Minskningen av personalkostnader jämfört med föregående år beror på att anställda överförts till bolag i Viking Supply Ships.

3) I beloppet för helåret ingår rearesultat från koncerninterna försäljningar av dotterbolag med -30 MSEK, nedskrivningar av aktier i dotterföretag med -203 MSEK

samt mottagna koncernbidrag, netto, om 128 MSEK. För helåret 2011 ingick anteciperade utdelningar från dotterbolag med 1 377 MSEK, koncernbidrag 

med 215 MSEK, rearesultat från koncerninterna försäljningar av dotterbolag med 27 MSEK, nedskrivning av aktieinnehav i dotterbolag med -433 MSEK, 

rearesultat vid avyttring av ägarbolagen till Obbola, Östrand och Ortviken med 244 MSEK

4) Redovisade belopp innehåller endast resultateffekter från förändring av uppskjuten skatt.

Moderbolagets resultaträkning 

              Okt - Dec              Jan - Dec
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Samtliga belopp i MSEK 2012-12-31 2011-12-31

Materiella anläggningstillgångar 3 26

Immateriella anläggningstillgångar 1) 23 0

Finansiella anläggningstillgångar 2) 2 793 3 878

Summa anläggningstillgångar 2 819 3 904

Omsättningstillgångar 3) 647 639

SUMMA TILLGÅNGAR 3 466 4 543

Eget kapital 2 605 2 883

Avsättningar  9 28

Långfristiga skulder 2, 4) 584 1 204

Kortfristiga skulder 4) 268 428

SUMMA  EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 466 4 543

1) Ökningen är hänförlig till förvärvet av Merilinja, se även Not 2 på sid 17.

2) Minskningen av finansiella anläggningstillgångar och långfristiga skulder är hänförlig till den interna omstrukturering av koncernen som

genomförts inför delningen av koncernen. 

3) I posten omsättningstillgångar ingår likvida medel med 84 MSEK ( 202 ), samt kortfristiga placeringar i börsnoterade aktier med 0 MSEK ( 14 ).

4) Summan av moderbolagets lång- och kortfristiga räntebärande skulder uppgår till 583 MSEK ( 1 232 ).

Moderbolagets balansräkning 

  
 

 

Samtliga belopp i MSEK 2012 2011 2012 2011

Eget kapital vid periodens början 2 801 1 219 2 883 1 125

Nyemission med avdrag för emissionskostnader - 542 - 542

Periodens totalresultat -196 1 122 -278 1 216

EGET KAPITAL VID PERIODENS SLUT 2 605 2 883 2 605 2 883

Förändringar i moderbolagets eget kapital 

            Okt - Dec              Jan - Dec

 

 

 

 

 



TransAtlantic Bokslutskommuniké 2012 

 17 

  

NOT 1 - EFFEKTER AV FÖRÄNDRAD SEGMENTSREDOVISNING

I samband med att den operativa delningen av koncernen har slutförts under perioden har det tidigare redovisade självständiga 

segmentet "Koncerngemensamt/Shipmanagement" fördelats och ingår från och med denna rapport som en del i de

kvarvarande segementen "Viking Supply Ships" respektive "Industrial Shipping". I samband med denna förändring har även 

jämförelsetalen räknats om. Nedan åskådliggörs hur allokering av omsättning, operativt resultat samt tillgångar gjorts till 

kvarvarande segment.

Samtliga belopp i MSEK 2012 2011 2012 2011

Tidigare rapporterat Affärsområde Viking Supply Ships 242 203 1 062 568

Allokerat från Koncerngemensamt/Shipmanagement - 33 - 162

Totalt Affärsområde Viking Supply Ships 242 236 1 062 730

Tidigare rapporterat Affärsområde Industrial Shipping 523 667 2 212 2 259

Allokerat från Koncerngemensamt/Shipmanagement - - - -

Totalt Affärsområde Industrial Shipping 523 667 2 212 2 259

Tidigare rapporterat Koncerngemensamt/Shipmanagement - 33 - 162

Allokerat till Affärsområden ovan - -33 - -162

Totalt Affärsområde Koncengemensamt/Shipmanagement - - - -

TOTAL NETTOOMSÄTTNING 765 903 3 274 2 989

Samtliga belopp i MSEK 2012 2011 2012 2011

Tidigare rapporterat Affärsområde Viking Supply Ships 20 -36 -119 -72

Allokerat från Koncerngemensamt/Shipmanagement - -10 - -38

Totalt Affärsområde Viking Supply Ships 20 -46 -119 -110

Tidigare rapporterat Affärsområde Industrial Shipping -60 -59 -208 -113

Allokerat från Koncerngemensamt/Shipmanagement - -8 - -49

Totalt Affärsområde Industrial Shipping -60 -67 -208 -162

Tidigare rapporterat Koncerngemensamt/Shipmanagement - -18 - -87

Allokerat till Affärsområden ovan - 18 - 87

Totalt Affärsområde Koncengemensamt/Shipmanagement - - - -

TOTALT OPERATIVT RESULTAT -40 -113 -327 -272

Samtliga belopp i MSEK 2012-12-31 2011-12-31

Tidigare rapporterat Affärsområde Viking Supply Ships 4 777 4 664

Allokerat från Koncerngemensamt/Shipmanagement - 298

Totalt Affärsområde Viking Supply Ships 4 777 4 962

Tidigare rapporterat Affärsområde Industrial Shipping 968 822

Allokerat från Koncerngemensamt/Shipmanagement - 499

Totalt Affärsområde Industrial Shipping 968 1 321

Tidigare rapporterat Koncerngemensamt/Shipmanagement - 797

Allokerat till Affärsområden ovan - -797

Totalt Affärsområde Koncengemensamt/Shipmanagement - -

TOTALA TILLGÅNGAR PER VERKSAMHETSOMRÅDE 5 745 6 283

NOT 2 - RÖRELSEFÖRVÄRV

I oktober 2012 övertogs den finska containerlinjen "Merilinja" genom förvärv av de väsentliga kundkontrakten. Fartygs-

kapaciteten säkerställdes samtidigt genom att timecharteravtalen för de fartyg som sedan tidigare ingick i verksamheten 

övertogs. Merilinjas verksamhet består huvudsakligen av containerfeeder från Oulu och Kokkola till Antwerpen. Inga 

anställda följde med vid detta förvärv. Förvärvet förväntas ge en omsättningsökning om ca 100 MSEK per år. Köpeskillingen 

uppgick till 2,8 MEUR varav 1,5 MEUR betalats kontant under 2012. 

Resultat före skatt per verksamhetsområde

               Okt - Dec              Jan - Dec

Tillgångar allokerade per verksamhetsområde

           Okt - Dec              Jan - Dec

Nettoomsättning per verksamhetsområde
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Definitioner 
 

Andel riskbärande kapital  

Eget kapital och uppskjuten skatt (inklusive minoritet) 

dividerat med den totala balansomslutningen. 

  

Avkastning på eget kapital  

Resultat efter finansiella poster med avdrag för skatt 

på årets resultat dividerat med genomsnittligt eget 

kapital. 

  

Avkastning på sysselsatt kapital 

Resultat före avskrivningar (EBIT) dividerat med 

genomsnittligt sysselsatt kapital. 

 

Desinvestering 

Avyttring av anläggningstillgångar. 

  

Direktavkastning  

Utdelning per aktie delat med börskurs vid årets slut. 

  

EBIT 

“Earnings Before Interest and Taxes”, motsvarar 

Rörelse-resultat. 

  

EBITDA 

”Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and 

Amortization”, motsvarar resultat före kapital-

kostnader och skatt. 

  

Eget kapital per aktie  

Eget kapital dividerat med antal utestående aktier. 

  

Hedge 

Ett övergripande begrepp för finansiella åtgärder som 

görs för att undvika oönskad resultatpåverkan på 

grund av variationer i räntor, valutor m.m. 

  

IFRS 

International Financial Reporting Standards, är en 

vedertagen standard för redovisning i börsnoterade 

företag. Vissa äldre standards som ingår i 

samlingsbegreppet IFRS benämns IAS (International 

Accounting Standards). 

  

Nettoskuldsättning 

Räntebärande skulder minus likvida medel. 

 

Omstruktureringskostnader 

Inkluderar intäkter och kostnader av engångskaraktär 

t ex realisationsresultat vid fartygsförsäljningar, ned-

skrivning av fartyg samt 

personalrationaliseringskostnader. 

              

 

                                                                                                                            

 

Operativt kassaflöde  

Resultat efter finansnetto justerat för realisations-

resultat, avskrivningar och nedskrivningar. 

 

Operativt resultat (före skatt)  

Resultat före skatt samt före omstrukturerings-

kostnader. 

 

Operativt resultat per affärsområde 

Resultat efter finansiella poster och före koncern-

gemensamma kostnader och centralt/koncern-

gemensamt finansnetto.  

  

Operativt rörelseresultat  

Resultat före finansiella poster och skatt samt före 

omstruktureringskostnader. 

   

Rörelseresultat per affärsområde 

Rörelseresultat för respektive affärsområde redovisas 

före koncerngemensamma kostnader. 

  

Resultat per aktie 

Resultat efter finansiella poster med avdrag för: 

1) aktuell skatt, 2) skatt på årets resultat (aktuell och 

uppskjuten skatt) enligt koncernens resultaträkning. 

  

Räntetäckningsgrad 

Rörelseresultat före avskrivningar plus ränteintäkter 

dividerat med räntekostnader. 

  

Skuldsättningsgrad 

Räntebärande skulder minus likvida medel dividerat 

med eget kapital. 

  

Soliditet 

Eget kapital dividerat med total balansomslutning. 

  

Sysselsatt kapital 

Räntebärande skulder och eget kapital. 

  

Totalt kassaflöde 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, från 

investeringsverksamheten samt 

finansieringsverksamheten. 

  

Vinstmarginal 

Resultat efter finansiella poster dividerat med 

nettoomsättning.
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