
Försäljningen under fjärde kvartalet i lokal valuta exklusive struktur ökade med 3,4% i Europa, med 3,8% i Nordamerika, 
med 10,5% i Latinamerika, med 14,7% i Asien och med 15,8% i Mellanöstern och Afrika. 
Tillverkningsnivån under fjärde kvartalet var högre jämfört med föregående år.

Marknadsutsikter för första kvartalet 2014
Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2013
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen, i Europa och i Nordamerika. 
Den förväntas bli något lägre i Latinamerika och högre i Asien. För Strategic Industries förväntas den bli relativt 
oförändrad, för Regional Sales and Service något högre samt högre för SKF Automotive. 
Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2013
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen, i Europa och Nordamerika. 
Den förväntas bli relativt oförändrad i Asien och något lägre i Latinamerika. För Regional Sales and Service och 
SKF Automotive förväntas den bli något högre och för Strategic Industries relativt oförändrad. 
Tillverkning
Tillverkningen kommer att vara högre år över år och något högre  jämfört med fjärde kvartalet.
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Försäljningsförändring år-över-år, i kronor, hänför sig till: Volym Pris/mix Struktur
Valuta- 

effekt Totalt

Kvartal 4 2013 7,1% -0,2% 4,8% -2,1% 9,6%

Helår 2013 -0,7% 0,0% 2,5% -3,3% -1,5%

Nyckeltal (Kaydon Corporation är inkluderat fr o m 16 oktober 2013) Kvartal 4 2013 Kvartal 4 2012 Helår 2013 Helår 2012

Försäljning, Mkr 16 430 14 984 63 597 64 575
Rörelseresultat, Mkr -1 547 1 221 3 693 7 314
Rörelseresultatv exklusive engångskostnader, % 1 803 1 521 7 568 7 754
Rörelsemarginal, % -9,4 8,1 5,8 11,3
Rörelsemarginal exklusive engångskostnader, % 11,0 10,2 11,9 12,0
Resultat före skatt, Mkr -1 760 969 2 821 6 408
Nettoresultat, Mkr -2 043 995 1 044 4 816
Resultat per aktie, kr -4,57 2,12 2,00 10,23

Tom Johnstone, vd och koncernchef

Pressmeddelande 28 januari 2014

SKF Bokslutskommuniké 2013

”SKF avslutade förvärvet av Kaydon under kvartalet vilket ger oss en möjlighet att bättre betjäna 
våra kunder med ett mer heltäckande erbjudande. Kaydons försäljnings- och rörelseresultat 
utvecklades enligt plan och integrationsarbetet går bra. 
Kassaflödet för koncernen var bra och den totala försäljningen har sekventiellt utvecklats som 

förväntat och ökade mycket i förhållande till det svaga fjärde kvartalet 2012. Mixen i försäljningen 
var sämre än förväntat till följd av högre försäljning inom fordonsverksamheten och till OEM-företag 
inom industriverksamheten.  
Vi har fortsatt arbetet med att stärka vår lönsamma tillväxt. Vi har fått ett antal nya viktiga affärer 

inom alla tre affärsområden. Vi har öppnat 4 nya SKF Solution Factory under fjärde kvartalet och har 
nu totalt 27 stycken över hela världen. Investeringar i forskning och utveckling ökade under året och 
antalet patent med över 10%. Vi har även tillkännagett öppnandet av 2 nya globala tekniska center  
i Europa vilket kommer att stärka våra aktiviteter inom forskning och utveckling ytterligare.    
Vinsten påverkades avsevärt under fjärde kvartalet av avsättningen till det förväntade bötesbeloppet 

till EU-kommissionen och engångskostnader relaterade främst till förvärvet av Kaydon samt 
omstruktureringar. Vinsten påverkades även av åtgärder som vidtagits för att minska varulagren  
och av den negativa mixen.
Efterfrågan förväntas bli något högre jämfört med förra årets första och fjärde kvartal.”

Försäljningen för helåret i lokal valuta exklusive struktur minskade med 2,7% i Europa och med 2,5% i Nordamerika.  
I Asien ökade den med 1,6%, i Latinamerika med 10,3% och med 3,3% i Mellanöstern och Afrika. 
Tillverkningsnivån under hela året var relativt oförändrad jämfört med föregående år.

Förslag till utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå en utdelning på 5,50 kronor per aktie för årsstämman.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet inkluderar engångskostnader på 3 350 Mkr (300), varav 3 000 Mkr är relaterade till ett 
förväntat bötesbelopp som hänför sig till den pågående utredningen av EU-kommissionen, 260 Mkr är relaterade till förvärvet 
av Kaydon och 90 Mkr (300) till andra engångskostnader. Resultatet för helåret inkluderar engångskostnader på 3 875 Mkr (440).
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SKFs marknadsutsikter kvartal 1 2014 för geografiska områden, affärsområden och huvudindustrier

Andel av
försäljning 

2013 Huvudindustrier
Sekventiell 

trend

29% Industriell distribution

14% Bilar och lätta fordon

11% Fordonseftermarknaden

11% Allmän industri

12% Tung och särskild industri,  
arbetsfordon

5% Energi

5% Flygindustrin

3% Tvåhjulingar och elektrisk industri

5% Järnvägsindustrin

5% Lastbilar

Andel av
försäljning 

2013 Regioner
Sekventiell 

trend
År- 

över-år

42% Europa +

24%
Asien/Stilla-
havsområdet ++

24% Nordamerika +
7% Latinamerika -

Affärsområden

29% Strategic Industries +/-
39% Regional Sales and Service +
27% Automotive ++

Totalt +

Nyckeltal (definitioner, se sidan 20) 31 december 2013 30 september 2013 31 december 2012

Varulager i % av årsförsäljningen 21,5* 21,3 19,9
Avkastning på sysselsatt kapital för 12-månadersperioden, % 7,5 13,5 16,2
Avkastning på eget kapital för 12-månadersperioden, % 4,6 18,2 21,6
Soliditet, % 29,8 36,4 37,0
Skuldsättningsgrad, % 59,2 52,3 52,8
Nettoskuldsättning/eget kapital, % 117,3 73,2 72,5
Nettoskuldsättning, Mkr 24 804 16 830 16 280
Registrerat antal anställda 48 401 46 187 46 775

Kassaflöde
Kassaflöde, efter investeringar och före finansiella 
poster, var -6 732 Mkr (1 076) för fjärde kvartalet 
2013 och exklusive förvärv och avyttringar var det 
1 170 Mkr (1 076). För hela året var det -5 342 Mkr  
(3 555) och exklusive förvärv och avyttringar var det  
3 117 Mkr (4 188).

Finansnetto
Finansnettot för fjärde kvartalet var -213 Mkr (-252)
och för hela året var det -872 Mkr (-906).

Valutapåverkan
Valutakurser, omräkningseffekter och effekter från 
transaktionsflöden, hade en negativ effekt på 150 Mkr 
på SKFs rörelseresultat under fjärde kvartalet och 
660 Mkr för hela året, jämfört med samma period 
föregående år. Det beräknas bli en negativ effekt på 90 
Mkr på rörelseresultatet under första kvartalet 2014 
och en negativ effekt på 300 Mkr för helåret, baserat 
på nuvarande antaganden och valutakurser samt  
jämfört med samma period föregående år.

FoU
Investeringar i forskning och utveckling uppgick till  
1 840 Mkr (1 607), vilket var 2,9% (2,5) av den årliga 
försäljningen, exklusive investeringar i IT-lösningar. 
Antalet ansökningar om förstagångspatent var 468 
(421).

Utredning av EU-kommissionen
Som tidigare meddelats, utreder EU-kommissionen 
om eventuell överträdelse av Europeiska konkurrens-
lagen av företag inom lagerbranchen angående 
försörjning av lager till biltillverkare i Europa.

SKF har samarbetat till fullo med Kommissionen och 
har även genomfört en egen internutredning. Baserat 
på detta och SKFs bästa bedömning av ett förväntat 
bötesbelopp, så kommer SKF att göra en avsättning på 
3 miljarder kronor i resultatet för fjärde kvartalet. SKF 
tror att Kommissionen kommer att bötfälla SKF under 
2014.

SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram
• För att fortsätta att sammanlänka de ledande 

befattningshavarnas och aktieägarnas intressen 
föreslår styrelsen att vid årsstämman 2014 besluta 
om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2014. 
Villkoren för föreslaget SKFs Prestationsbaserade 
Aktieprogram 2014 är i allt väsentligt de samma som 
villkoren för de årliga programmen som startade 2008.

 Programmet föreslås omfatta högst 310 ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-
koncernen, inklusive koncernledningen, med möjlig-
het till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier.  
  Det antal aktier som kan komma att tilldelas ska 
vara relaterat till graden av uppfyllnad av det 

*Kaydon Corporation är inkluderad fr o m 16 oktober 2013. Varulager var 20,9% exkl. Kaydon.

Förklaring till pilarna se sidan 7.
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TVA-mål som styrelsen fastställt för räkenskapsåret 
2014, samt utvecklingen av TVA för räkenskapsåret 
2016, jämfört med räkenskapsåret 2014. Under pro-
grammet kan sammanlagt högst 1 000 000 SKF 
B-aktier tilldelas.

• SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011,  
vilket beslutades av årsstämman den 28 april 2011, 
kommer att avslutas under första kvartalet 2014.  
  Resultatet är att runt 240 av SKF-koncernens 
befattningshavare kommer att få cirka 172 000 
aktier av serie B i SKF (cirka 17% av maximal till-
delning som godkänts vid årsstämman) baserat på 
graden av uppfyllnad av TVA under treårsperioden 
2011 till 2013. Den totala kostnaden för detta  
program under 2011 till 2013 uppgår till cirka  
40 Mkr inklusive sociala avgifter.

Återköp av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar  
styrelsen att, fram till nästa årsstämma, besluta om 
återköp av bolagets egna aktier. 
  Under 2013 gjordes inga återköp och bolaget äger 
inga SKF-aktier. 

Viktiga händelser 

• SKF avslutade förvärvet av det amerikanska företa-
get Kaydon den 16 oktober. SKF betalade ca 1,2 mil-
jarder US-dollar i en kontantaffär, inklusive en net-
toskuld på 60 miljoner US-dollar. Under 2012 
uppgick Kaydons försäljning till 475 miljoner 
US-dollar, med ett justerat rörelseresultat på cirka 
16%. Kaydon har fler än 2 100 anställda. Kaydon 
ingick under fjärde kvartalet 2013 i ”Övrig verksam-
het som ligger utanför affärsområdena” och från och 
med 1 januari 2014 i ”Specialty Business”. För mer 
information om förvärvet av Kaydon se bilaga 6.

• SKF emitterade ett obligationslån på 750 miljoner 
euro, med en kupongränta på 2,375% och med  
löptid på sju år. Intäkterna av emissionen kommer 
att användas främst för att refinansiera skulden  
avseende förvärvet av Kaydon Corporation.

• Kent Viitanen, tidigare 
Director Renewable Energy 
business, har utsetts till 
Senior Vice President, Group 
People & Business Excellence. 
Kent Viitanen anställdes vid 
SKF 1988 och har haft flera 
globala chefspositioner, främst inom tillverkningen, 
men även som HR Director för det som tidigare 
kallades SKF Industrial Division. Han tillträder sin 
nya befattning den 1 januari 2014.

• Sedan det nuvarande målet för avkastning på syssel-
satt kapital på 27% sattes hösten 2010 har SKF-
koncernen gjort ett antal betydande förvärv såsom 
Lincoln, General Bearing Corp, Blohm + Voss 
Industries och nu senast Kaydon Corporation.  
  Huvudsakligen som ett resultat av att dessa för-
värv, goodwill och övriga immateriella tillgångar har 
ökat från cirka 3 400 Mkr, innan förvärvet av 
Lincoln, till cirka 19 000 Mkr vid slutet av 2013. 
Målet för avkastning på sysselsatt kapital har därför 
blivit reviderat med hänsyn tagen till denna föränd-
ring av goodwill och övriga immateriella tillgångar 

kombinerat med de nuvarande målen för tillväxt och 
rörelsemarginal. Det nya målet för avkastning på 
sysselsatt kapital är 20%.

• SKF-koncernen introducerar också ett nytt bredare 
mål för sysselsatt kapital netto som ska ersätta det 
nuvarande målet för varulager. Det nya målet som 
kombinerar varulager, kundfordringar och leverantör-
skulder stödjer bättre koncernens fokus och aktiv-
iteter att minska sysselsatt kapital netto och för-
bättra det operativa kassaflödet. Det nya målet för 
sysselsatt kapital netto är 27% av försäljningen.

Nya mål för Avkastning på sysselsatt kapital och Sysselsatt kapital netto

SKFs finansiella mål Tidigare mål Nya mål

Rörelsemarginal på nivån 15% 15% 

Årlig försäljningsökning i lokala valutor 8% 8%

Avkastning på sysselsatt kapital 27% 20%

Sysselsatt kapital netto av försäljningen - 27%

Varulager av försäljningen 18% -
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Kvartal 4 2013 Helår 2013

Europa
Nord-

amerika
Latin-

amerika Asien

Mellan-
östern  

& Afrika Europa
Nord-

amerika
Latin-

amerika Asien

Mellan-
östern 

& Afrika

Industriell distribution + +/- +++ ++ +++ -- -- +++ - +/-
Allmän industri +/- +++ + -- + ---
Tung och särskild industri 
samt  arbetsfordon - --- +++ +++ +++ -- --- +++ +/- ++
Energi --- - +++ --- --- +++
Flygindustri + + +++ ++ ++ ++
Järnvägsindustrin +++ +++ +++ +/- +++ +++
Bilar och lätta fordon +++ +++ --- +++ + +/- --- +++
Fordonseftermarknaden ++ +++ +++ +++ --- ++ ++ +++ + +/-
Lastbilar +++ +++ +++ +++ --- +++
Tvåhjulingar och elektrisk 
industri ++ --- +++ +++ + --- +++ +++

Försäljning i lokala valutor exkl. struktur, förändring år-över-år

SKFs kundindustrier (definitioner, se sidan 20)

Specialty Business - Nytt affärsområde från 1 januari 2014   

SKF-koncernen har ett antal verksamheter vilka har rapporterats som 
verksamheter utanför affärsområdena. Verksamheterna är SKF 
Logistic Services, PEER Bearing Company, General Bearing 
Corporation and Kaydon Corporation. Från och med första kvartalet 
2014 kommer de att bli gemensamt rapporterande under ett fjärde 
affärsområde med namnet Specialty Business. Samma finansiella 
information som för de andra tre affärsområdena kommer att 
rapporteras – försäljning, rörelseresultat, rörelsemarginal, tillgångar 
och skulder netto samt registrerat antal anställda.
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Nya affärer
• SKF har tecknat ett långtidskontrakt med en 

ledande leverantör av stenkrossar. Kontraktet avser 
leverans av mycket robusta lager för extrema 
arbetsförhållanden. Kunden valde SKF som sam-
arbetspartner för att konstruera om företagets 
konkrossar tack vare SKFs tekniska kompetens, 
flexibilitet och pålitlighet. Lösningen består av ett 
specialanpassat och robust sfäriskt glidlager med 

särskilda egenskaper. Kontraktet inne-
bär att SKF utökar sitt produkterbjud-
ande vilket ger också stor möjlighet att 
växa inom detta område.

• En amerikansk tillverkare av pumpar bygger sin 
största avloppsreningspump någonsin. Den ska 
användas vid ett av Londons tunnelbyggen, Lee, för 
att förbättra stadens problem med översvämningar 
i avloppsystemet. SKF erbjuder teknisk support i 
form av modellering och beräkningar för att under-
lätta val av lager. Huvudlagret är ett sfäriskt axial-
rullager som bara hanterar axiella laster, de radiella 
lasterna hanteras där av ett sfäriskt rullager. På 
drivsidan, högst upp på pumpen, sitter ett radial-
lager som är ett stort koniskt rullager som hanterar 

Kvartal 4 2013 Helår 2013

Europa
Nord-

amerika Asien Europa
Nord-

amerika Asien

Strategic Industries +/- +/- +++ -- -- +/-

Försäljningsförändring, i kronor, hänför sig till:
Organisk 

tillväxt Struktur
Valuta-

effekt Totalt

Kvartal 4 2013 6,4% -3,5% -0,3% 2,6%

Helår 2013 -4,1% -1,3% -2,1% -7,5%

SKF Industrial Market, Strategic Industries

Helårs- och kvartalsvärden
Belopp i Mkr där annat ej anges. Kvartal 1

2012
Kvartal 2

2012
Kvartal 3 

2012
Kvartal 4 

2012
Helår 
2012

Kvartal 1 
2013

Kvartal 2 
2013

Kvartal 3 
2013

Kvartal 4  
2013

Helår  
2013

Försäljning 5 342 5 450 4 791 4 510 20 093 4 529 4 819 4 620 4 628 18 596
Försäljning inkl. intern försäljning 8 503 8 644 7 577 7 196 31 920 7 305 7 693 7 360 7 387 29 745
Rörelseresultat 1 016 938 816 354 3 124 596 790 687 565 2 638
Rörelsemarginal * 11,9% 10,9% 10,8% 4,9% 9,8% 8,2% 10,3% 9,3% 7,6% 8,9%
Rörelsemarginal exklusive 

engångskostnader 11,9% 12,3% 10,8% 7,3% 10,7% 10,4% 11,9% 10,3% 8,3% 10,2%
Tillgångar och skulder, netto 22 617 22 865 21 883 21 543 21 543 21 033 21 864 20 702 21 150 21 150
Registrerat antal anställda 19 250 19 206 19 238 19 080 19 080 18 805 18 522 17 828 17 687 17 687

Försäljning i lokala valutor exkl. struktur, förändring år-över-år

radiella och temporära axiella laster. Dessutom 
kommer SKF leverera och installera ett oljecirkul-
ationssystem till avloppspumpen.

• SKF har fått en order från Tikhvin Freight Car 
Building Plant, en filial till United Wagon Company 
LLC, avseende kompakta koniska lagerenheter. 
Lagren bidrar betydligt till ökad tillförlitlighet och 
förlängt underhållsintervall. De kommer att sitta på 
nya godsvagnar i Ryssland, övriga OSS-länder samt 
i Baltikum. SKF började leverera de 40 000 enhet-
erna från sin fabrik i Tver, Ryssland under fjärde 
kvartalet 2013 och leveranserna kommer att fort-
sätta under hela 2014. Orden är värd cirka 120 Mkr.

• SKF har dels fått utmärkelsen bästa kvalitetsleve-
rantör 2013 från CSR ZHUZHOU ELECTRIC CO., 
LTD i Kina samt en order avseende lager för loko-
motiv till ett värde av 76 Mkr.

Nya produkter
• SKF har fått en utmärkelse som årets leverantör 2013 

av Nanjing Gearbox/China High Speed Transmission,  
en ledande tillverkare av växellådor i Kina.

• SKF vann förstapris i kategorin ”komponenter till 
godsvagnar och infrastruktur” på den fjärde inter-
nationella konferensen organiserad av The Union of 
Industries of Railway Equipment i Moskva. SKF fick 
priset för sina innovativa kompakta koniska lager-
enheter som tillverkas i fabriken i Tver.

* Rörelsemarginalen har beräknats på försäljning inkl. intern försäljning.
Tidigare publicerade siffror för 2012 har omräknats i rapporten för första kvartalet 2013, för att överensstämma med den nuvarande koncernstrukturen.

En konkross är en av de viktigaste 
typer av krossar i en gruva eller 
malmbehandlingsanläggning.
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SKF Industrial Market, Regional Sales and Service

Helårs- och kvartalsvärden
Belopp i Mkr där annat ej anges. Kvartal 1

2012
Kvartal 2

2012
Kvartal 3

2012
Kvartal 4

2012
Helår
2012

Kvartal 1
2013

Kvartal 2
2013

Kvartal 3
2013

Kvartal 4
2013

Helår
2013

Försäljning 6 613 6 778 6 070 5 979 25 440 5 882 6 309 6 066 6 243 24 500
Försäljning inkl. intern försäljning 6 720 6 887 6 163 6 069 25 839 5 982 6 424 6 178 6 341 24 925
Rörelseresultat 810 814 878 733 3 235 676 749 738 850 3 013
Rörelsemarginal * 12,0% 11,8% 14,2% 12,1% 12,5% 11,3% 11,7% 11,9% 13,4% 12,1%
Rörelsemarginal exklusive 

engångskostnader 12,0% 11,8% 13,1% 13,0% 12,5% 11,5% 11,8% 11,9% 13,6% 12,2%
Tillgångar och skulder, netto 6 170 6 331 5 584 5 306 5 306 6 816 6 984 6 612 6 585 6 585
Registrerat antal anställda 6 476 6 563 6 361 6 401 6 401 6 785 6 760 6 870 6 951 6 951

Försäljningsförändring, i kronor, hänför sig till:
Organisk 

tillväxt Struktur
Valuta-

effekt Totalt 

Kvartal 4 2013 4,7% 3,4% -3,7% 4,4%

Helår 2013 -2,1% 2,6% -4,2% -3,7%

Försäljning i lokala valutor exkl. struktur, förändring år-över-år

Nya affärer
• ArcelorMittal Bremen GmbH har valt SKF för att 

kundanpassa och leverera 30 elektromekaniska 
ställdon som ska användas för stränggjutning av 
stål. Beställningen är en av de största någonsin för 
en mekatroniklösning som SKF i Tyskland har fått 
från en kund inom metallindustri.

Dokumenterat och levererat värde
• SKF har under 2013 tillhandahållit cirka 4 miljarder 

kronor i verifierade besparingar för kunder. Från 
2003 till 2013 var siffran mer än 27 miljarder kro-
nor. Med SKFs programvara för dokumenterade lös-
ningar kan det levererade värdet beräknas och 
bekräftas.

Nya SKF Solution factory
• SKF har öppnat fyra nya SKF Solution Factory i 

Toronto, Kanada, i Manesar, Indien, i Urumqi, Kina 
och i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Det finns 
nu totalt 27 SKF Solution Factory över hela världen.

SKF Distributor College
• SKF Distributor College delade ut sitt 200 000:e 

certifikat till Yang Chunxiao som är anställd på 
Shandong Jiarui Industry 
Develop Co, Ltd, för avslu-
tad utbildning i värdeför-
säljning. Företaget är en av 
SKFs certifierade 
underhållspartner.

Utmärkelser
• För tredje året i följd blev SKF certifierad av Bühler 

för sitt dedikerade arbete och sin oöverträffliga 
leveranssäkerhet, kvalitet, samarbetsförmåga och 
kostnadseffektivitet. Bühler är en leverantör till livs-
medelsindustrin med expertis inom mekanisk och 
termisk processteknik.

* Rörelsemarginalen har beräknats på försäljning inkl. intern försäljning.
Tidigare publicerade siffror för 2012 har omräknats i rapporten för första kvartalet 2013, för att överensstämma med den nuvarande koncernstrukturen.

Kvartal 4 2013 Helår 2013

Europa
Nord-

amerika
Latin-

amerika Asien

Mellan-
östern   

& Afrika Europa
Nord-

amerika
Latin-

amerika Asien

Mellan-
östern   

& Afrika

Regional Sales and Service +/- + +++ ++ +++ -- -- +++ +/- +/-

Invigning av SKF Solution Factory 
i Toronto, Kanada.
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SKF Automotive

Helårs- och kvartalsvärden
Belopp i Mkr där annat ej anges. Kvartal 1

2012
Kvartal 2

2012
Kvartal 3

2012
Kvartal 4

2012
Helår
2012

Kvartal 1
2013

Kvartal 2
2013

Kvartal 3
2013

Kvartal 4
2013

Helår
2013

Försäljning 4 562 4 530 4 099 3 932 17 123 4 173 4 646 4 319 4 283 17 421
Försäljning inkl. intern försäljning 5 539 5 484 4 968 4 776 20 767 5 032 5 578 5 220 5 145 20 975
Rörelseresultat 238 194 158 -123 467 173 290 251 95 809
Rörelsemarginal * 4,3% 3,5% 3,2% -2,6% 2,3% 3,4% 5,2% 4,8% 1,9% 3,9%
Rörelsemarginal exklusive 

engångskostnader 4,3% 3,7% 3,2% -1,7% 2,5% 4,1% 5,8% 5,0% 2,2% 4,3%
Tillgångar och skulder, netto 8 756 8 736 8 443 8 233 8 233 8 560 8 695 8 478 8 475 8 475
Registrerat antal anställda 14 687 14 748 14 804 14 715 14 715 14 568 14 668 14 717 14 748 14 748

Försäljningsförändring, i kronor, hänför sig till:
Organisk 

tillväxt Struktur
Valuta-

effekt Totalt

Kvartal 4 2013 10,8% 0,0% -1,9% 8,9%

Helår 2013 5,3% 0,0% -3,6% 1,7%

Försäljning i lokala valutor exkl. struktur, förändring år-över-år 

Nya affärer
• SKF påbörjade leverans av hjullagerenheter och 

lagerenheter för MacPherson-upphängning till 
Volvo Car Corporations nya fabrik i Chengdu i Kina 
till den nyligen lanserade bilmodellen Volvo S60L.

• Hyundai Motors har utsett SKF till leverantör till ett 
värde av cirka 370 Mkr. SKF kommer att leverera 
den nyligen lanserade robusta lagerenheten för 
MacPherson-upphängning. Lösningarna kommer 

att sitta i både Hyundai- och Kia-
modeller som till exempel Ceed, Forte, 
Soul, i30, Sonata, K5, i40,Grandeur, K7, 
Santa Fe och Sorento.

Nya produkter
• SKF har utvecklat ett spårkullager med en hållare 

med oregelbundet mellanrum mellan kulorna som 
förhindrar ljud vid kallstarter. Hållaren är konstrue-
rad för att användas i lager för generatorer, start-
generatorer och elektriska motorer för hybrid- och 
elbilar.

• Det nya robusta vinkelkontaktkullagret för ratt-
stänger ger en mjukare känsla vid manövrering tack 
vare ett lägre och konstant friktionsmoment, bättre 
absorbering av vibrationer och minskad ljudnivå.

• Ventilskaftstätningar för högt tryck ökar mot-
ståndskraften mot höga tryck samtidigt som friktio-
nen minimeras. Tätningens utförande minskar sli-
tage och förlänger ventilsystemets livslängd.

Utmärkelser
• SKF har fått Fiats utmärkelse som bästa kvalitets-

leverantör. Utmärkelsen delas ut till Fiats bästa 
leverantörer och ger ett erkännande till företag som 
starkt bidragit till att öka kvalitet och värde till Fiats 
fordonsutveckling.

• SKF har fått Tesla Motors utmärkelse för utomor-
dentlig kvalitet. Detta ger man till sina främsta 
leverantörer för deras överlägsna resultat när det 
gäller kvalitet, leverans och kundservice.

Kvartal 4 2013 Helår 2013

Europa
Nord-

amerika
Latin-

amerika Asien Europa
Nord-

amerika
Latin-

amerika Asien

Automotive +++ +++ - +++ ++ +/- +/- +++

* Rörelsemarginalen har beräknats på försäljning inkl. intern försäljning.
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Föregående bedömning av marknadsutsikter: 
Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2013
Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2012
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas 
bli något högre för koncernen, i Asien och Europa samt 
relativt oförändrad i Nordamerika och Latinamerika. 
Den förväntas bli något högre för Strategic Industries 
och Regional Sales and Service samt högre för 
Automotive. 
Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2013
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas 
bli relativt oförändrad för koncernen, i Europa,  
Nordamerika och Latinamerika samt för alla affär-
sområden. Den förväntas bli något högre i Asien. 
Tillverkning
Tillverkningen kommer att vara högre år över år och 
relativt oförändrad jämfört med tredje kvartalet.

Viktiga händelser under föregående kvartal
Kvartal 1
• Den 8 april lanserades SKF Insight™ – intelligent 

trådlös teknik som är integrerad i SKFs lager och kan 
kommunicera drifttillstånd kontinuerligt med hjälp av 
internt drivna sensorer och elektronik för datainsam-
ling. Pilotprojekt pågår inom branscher som vind-
kraft, järnvägar och metallindustrin. SKF utvecklar 
aktivt fler applikationstester inom andra branscher. 

• SKFs förvärv av Blohm + Voss Industries (BVI), tysk 
leverantör av fartygskomponenter, slutfördes den  
14 februari och inkluderas i redovisningen från den 
1 mars. SKF betalade 823 Mkr baserat på en kassa-
fri basis. Företaget har 410 anställda och en årlig 
omsättning på cirka 100 miljoner euro. Förvärvet har 
en begränsad påverkan på resultatet för kvartalet. 

• SKF har tecknat ett avtal att sälja sin tillverkning av 
metallstag för flygindustrin för cirka 40 miljoner 
euro baserat på en kassa- och skuldfri basis. 
Försäljningen förväntas avslutas under andra kvar-
talet 2013. Under 2012 uppgick omsättningen från 
denna verksamhet till cirka 46 miljoner euro.

• SKFs lagerfabrik i Ahmedabad i Indien har blivit till-
delad den eftertraktade LEED-guldcertifieringen av 
India Green Building Council. Därmed blir Ahmedabad- 
fabriken den första lagerfabriken i Indien och den 
tredje SKF-fabriken i hela världen att bli certifierad 
enligt LEED.

• För trettonde året i följd bekräftade FTSE Group att 
SKF efter oberoende utvärdering enligt kriterierna 
för FTSE4Good uppfyller kraven för att ingå i 
FTSE4Good Index Series.

• SKF har startat 2013 års fotbollsturnering Meet 
the World för ungdomar. Turneringarna, som man 
har  anordnat sedan 2007, hålls varje år i cirka 20 
länder där SKF finns representerat. Syftet är att skapa 
globala mötesplatser för ungdomar, oavsett kön, 
social bakgrund, ålder, kultur eller religion. De vin-
nande lagen från varje land får delta i Gothia Cup, 
världens största och mest internationella fotbolls-
turnering för ungdomar som hålls i juli i Göteborg.

• Henrik Lange, chef för affärsområdet SKF Industrial 
Market, Strategic Industries har utsetts till vice vd 
och finansdirektör. Han ersätter Tore Bertilsson 
som går i pension. Henrik Lange tillträder rollen 
som vice vd med omedelbar verkan och som finans-
direktör den 1 maj 2013.  
Rakesh Makhija blir chef för affärsområdet SKF 
Industrial Market, Strategic Industries. Rakesh 
Makhija är för närvarande övergripande chef för 
Kina och Indien. Han kommer att tillträda sin nya 
roll den 1 maj 2013.  
Tore Bertilsson fortsätter som vice vd för SKF fram 
tills han slutar senare i år.

• SKF tecknade ett globalt avtal med Nordex för lever-
ans av lager till huvudaxeln samt smörjsystem. 
Nordex är en ledande utvecklare och tillverkare  
av vindturbiner. 

• SKF har tecknat ett långtidskontrakt med Pratt & 
Whitney, till ett värde av cirka 170 Mkr, för leverens 
av lager till huvudaxeln i flygmotorer. 

• SKFs system för automatiskt smörjning har installe-
rats i MSC Home Terminals kranar i Antwerpens 
hamn i Belgien. Systemet innebär att hamntermina-
len sparar cirka 1 900 timmar av manuellt underhåll 
årligen.

• SKF öppnade ett nytt laboratorium för smörjsystem 
i det globala tekniska centret i Indien, detta för att 
ytterligare kunna stödja SKFs utvecklingscenter och 
affärsenheter med kunskap inom konstruktion och 
utvärdering av smörjsystem. 

• SKF invigde en ny tillverkningsenhet i Pune, Indien, 
som kommer att producera lagerhus.

• Ett nytt sortiment av SKF ledlager med förlängd 
livslängd för jordbruks-, skogs- och anläggnings-
industrier. Lagren har en avsevärt längre livslängd 
och använder 40% mindre energi än glidlager i  
standardutförande vilket innebär att det är möjligt 
att sänka den totala ägandekostnaden med cirka 70%.

• En energieffektiv lösning för permanentmagnet-
motorer för höga varvtal i blåsmaskiner för 
avloppsreningsverk. Denna produkt kan minska energi- 
förbrukningen med upp till 40%. SKF-lösningen 
använder också färre mekaniska delar än 

Något lägre -

Lägre --

Påtagligt lägre ---

Relativt oförändrad +/- Något högre +

Högre ++

Påtagligt högre +++

Förklaringar till pilarna:
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traditionella drivsystem, vilket innebär minskat 
underhåll, medan de inbyggda möjligheterna för 
övervakning och diagnostik bidrar till hög prestanda 
och tillförlitlighet.

• SKF-lager för extrema temperaturer för metall-  
och livsmedelsindustrierna. Dessa lager kan arbeta  
oavbrutet vid temperaturer upp till 350 °C. Den 
ökade brukbarhetstiden och att fettsmörjning und-
viks motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp på 
cirka 80% under produktens livscykel.

• SKF har tecknat ett betydande ramavtal till ett 
värde av 600 Mkr med ett stål- och gruvföretag. 
SKF kommer att leverera industriella lager och 
enheter, tätningar, mekatronik och service under  
en tvåårsperiod.

• Förvärvet av det tyska marinföretaget Blohm + 
Voss Industries (BVI) avslutades den 14 februari. 
Integrationsprocessen för BVI pågår och med  
särskilt fokus på kund- och återförsäljaraktiviteter.

• SKF har lanserat två nya utbildningar inom SKF 
Distributor College: 
- “Ökad kännedom om förfalskningar”, som handlar 
om förfalskade industriprodukter och förfalskade 
SKF-produkter. 
- “Etiska riktlinjer”, utbildningen tar upp affärs- 
och arbetsetik, miljöfrågor och hur detta följs upp 
och efterlevs av SKFs distributörer.

• SKF har påbörjat leveransen av inbyggda tätningar 
för enkelrörsdämpare till Öhlins Racing AB. 
Företaget tillverkar upphängningssystem för bilar, 
motorcyklar, snöskotrar och terrängfordon. 
Tätningen för stötdämparen består av fem kom-
ponenter integrerade i en enhet, vilket förenklar 
montering och ger en lösning med hög tillförlitlighet 
som klarar stora temperaturvariationer.

• SKF har fått en rad nya beställningar på hjullager-
enheter bland annat från det kinesiska företaget 
Great Wall samt beställningar på den helt nyligen 
lanserade produkten SKF Low Friction Hub Bearing 
Unit. Denna hjullagerenheten minskar friktionen 
med mer än 20% och bidrar till att minska 
koldioxidutsläppen.

• SKF förser majoriteten av alla F1-bilar med hjullager. 
SKFs lösningar till motorsporten är konstruerade 
för att klara de mest påfrestande förhållandena 
inom sporten.

• SKF Sealing Solutions i Korea fick, för tredje året i 
rad, en leverantörsutmärkelse från General Motors 
för sitt sätt att alltid överträffa GMs förväntningar 
genom punktiga leveranser av hög kvalitet på såväl 
produkter som tjänster, stor innovationsförmåga  
och för att leverera stort kundvärde.

• SKFs enhet för fordonseftermarknaden i 
Nederländerna fick utmärkelse för bästa tekniska 
support 2012, av Group Auto International. Det  
är andra året i rad som de uppmärksammar SKFs 
aktiviteter för att stödja oberoende verkstäder  
i deras arbete med att ge slutkunderna högre  
kvalitet och service.

Kvartal 2
• I april tecknade SKF ett lån med Nordiska 

Investerings- banken på 100 miljoner euro. Lånet, 
med löptid till 2020, ersätter obligationslånet med 
löptid till december 2013.

• I början av juli avslutade SKF avyttringen av sin till-
verkning av metallstag till amerikanska Precision 
Castparts Corporation, för cirka 40 miljoner euro  
på en kassa- och lånefri basis. Försäljningen under 
2012 uppgick till cirka 46 miljoner euro och verk-
samheten finns på SKFs områden i St-Vallier-sur-
Rhône i Frankrike och Monroe i Washington, USA. 
Runt 230 medarbetare i Frankrike och 25 i USA 
berörs.

• SKF omstruktureringsprogram*: 
Engångskostnader på runt 190 Mkr är inkluderade  
i kostnaden för sålda varor under kvartalet och de 
årliga besparingarna förväntas bli runt 80 Mkr när 
de är fullt genomförda 2014. Ungefär 320 med-
arbetare påverkas, främst i Tyskland och Italien. 
Engångskostnaderna påverkar:  
- Strategic Industries med cirka 125 Mkr 
- Automotive med cirka 35 Mkr 
- Regional Sales and Service med cirka 10 Mkr  
- Centrala enheter med cirka 20 Mkr  
Kostnader och förväntade besparingar 

Omstruktureringsaktiviteter gjorda under: 

Mkr

Kvartal 4
2012

Kvartal 1 
2013

Kvartal 2
2013 Totalt

Engångskostnader 200 250 190 640

Årliga besparingar 
när de är fullt 
genomförda

150 100 80 330

 
  Besparingarna för det andra halvåret 2013 kommer  
  att bli cirka 150 Mkr, jämnt fördelade mellan det  
  tredje och fjärde kvartalet.
  *Omstruktureringsprogrammet är en del av SKFs program för att 

öka effektiviteten, reducera kostnader och stärka lönsam tillväxt.  

För mer information se pressmeddelandet  från 14 januari 2013.

• SKF har tecknat ett tioårigt avtal till ett värde av  
900 Mkr med Turbomeca, en division inom franska 
Safran. Kontraktet omfattar leverans av lager till 
Arrano, den senaste av Turbomecas helikopter- 
motorer. 

• För åttonde gången i följd arrangerades SKFs årliga 
vindkraftskonferens. Konferensen som hölls i 
Warzawa, Polen, samlade nyckelaktörer inom vind-
kraftsbranschen för att utbyta kunskap och bästa 
arbetssätt inom drift och anläggningsoptimering av 
vindkraftsparker. Totalt 148 deltagare från 21 län-
der medverkade i presentationer och paneldiskussi-
oner inom områden såsom livscykelkostnad, till-
stånds-baserat underhåll och erfarenheter inom 
drift och underhåll.

• SKFs lyftpelarserie CPMA och CPMB erbjuder en 
universell ”plug and play” lösning för ett brett sorti-
ment av medicinsk utrustning såsom kuvöser och  
värmare för spädbarn samt för stolar och bord som 
används vid oftalmisk undersökning. De två serierna 
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har en mjuk start/stop-funktion med mycket tyst 
lyftrörelse och ett inbyggt universellt nätaggregat.

• SKF har tillsammans med INSA Lyon startat ett 
forskningsprogram ”Lubricated interfaces for the 
Future”. Målet är att identifiera, modellera och förstå 
smörjmedels beteenden vid extrema förhållanden 
som råder inom flygindustrin.

• SKF har tecknat servicekontrakt med Latin-
amerikanska företag till ett värde av mer än 200 Mkr 
för leverans av lösningar för anläggningsoptimering, 
inklusive smörjning och tillståndsövervakning av 
maskiner. Latinamerika är den snabbast växande 
marknaden för SKFs serviceverksamhet.

• SKF öppnade två nya SKF Solution Factory, en i 
Katowice, Polen och en i Madrid, Spanien. Det finns 
nu totalt 23 SKF Solution Factory över hela världen.

• SKF anordnade en konferens inom anläggnings-
optimering i Dallas i USA där mer än 160 kunder 
deltog. Konferensen omfattade allt från SKFs livscy-
kelhantering till teknik inom driftsäkerhet, till-
ståndsövervakning och mekaniskt underhåll och gav 
kunderna möjlighet att utbyta kunskap och erfaren-
het kring anläggningsoptimering.

• SKF Distributor College delade ut sitt 180 000e  
certifikat till en anställd hos en av SKFs auktoriserade 
distributörer i Indien som genomförde en utbildning 
om Y-lager.

• SKF har tilldelats ett betydande kontrakt för leve-
rans av hjullagerenheter (HBU3) till Volvo Car 
Corporation och deras nya generation av premium-
bilar. HBU3 är optimerad för lägre vikt och har 
inbyggda tätningar med hög prestanda för minskad 
friktion.

• SKF har medverkat i ”SÅNÄTT”, ett projekt med 
syfte att minska vikten på en bil med 20-40%. Detta 
var ett samarbetsprojekt mellan forskning och 
näringsliv, med ett gemensamt mål att stärka svensk 
fordonsindustris konkurrenskraft. Resultaten från 
projektet presenterades i Göteborg i juni. SKF bidrog 
med att utveckla en navenhet i kolfiberförstärkt 
polymer med integrerad lagerytterring samt ett fler-
tal andra delar. Hela chassilösningen minskar vikten 
med mer än 50%, jämfört med dagens lösningar.

• SKF har utökat sitt erbjudande för drivlinor till  
fordonseftermarknaden med ytterligare 200 repar-
ationssatser med styrväxeldamasker till populära 
bilar och lätta lastbilar. Det nya sortimentet täcker 
en stor del av Europas bilpark.

Kvartal 3
• SKF och Kaydon Corporation har överenskommit att 

SKF ska förvärva Kaydon i en kontantaffär till ett 
värde om cirka 1,25 miljarder US-dollar, inklusive 
en nettoskuld på 95 miljoner US-dollar. Kaydon 
Corporation är en ledande konstruktör och till-
verkare av lager och produkter för hastighetskon-
troll inklusive industristötdämpare, gasfjädrar och 
vibrationsisolerande produkter. Under 2012 uppgick 
försäljningen till 475 miljoner US-dollar, med ett 
justerat rörelseresultat på cirka 16%. Kaydon har 
mer än 2 100 anställda. Förvärvet kommer att 

betalas med tillgänglig kassa och existerande 
krediter och kommer att bidra till SKFs intäkter 
redan under det första året. Alla nödvändiga god-
kännanden från konkurrensmyndigheter har erhål-
lits och uppköpserbjudadet till Kaydons aktieägare 
kommer att upphöra den 15 oktober 2013. 
För mer information se pressmeddelanden på skf.se

• SKF ingår både i Dow Jones Sustainability World 
Index (DJSI) och Dow Jones europeiska hållbarhets-
index för 14:e året i rad som ett av världens mest 
hållbara företag. DJSI bedömer SKF som bäst i  
klassen tack vare företagets hantering av miljöfrågor.

• SKFs fabrik för medelstora lager i Dalian i Kina har 
erhållit LEED guldcertifiering (Leadership in Energy 
and Environmental Design).

• I början av juli avslutade SKF avyttringen av sin till-
verkning av metallstag till amerikanska Precision 
Castparts Corporation, för cirka 40 miljoner euro på  
en kassa- och lånefri basis. Försäljningen under 
2012 uppgick till cirka 46 miljoner euro och verk-
samheten finns på SKFs områden i St-Vallier-sur-
Rhône i Frankrike och Monroe i Washington, USA. Runt 
230 medarbetare i Frankrike och 25 i USA berörs.

• SKF har tecknat ett leverensavtal med Goldwind, en 
ledande kinesisk tillverkare av vindturbiner. 
Kontraktet är värt 100 Mkr och gäller leverens av 
SKF Nautilus lagerenheter under 2013 och 2014. 

• SKF har fått betydande order från de kinesiska  
företagen Tangshan Loco och Changchun Railway 
Co. på leverans av hjullager för höghastighetståg. 

• SKF har fått en order från en kinesisk kund på 
lager, värd 22 Mkr, för uppgradering av kolkraftverk 
i Kina och med målet att minska giftiga utsläpp. 

• SKF har fått en order från en europeisk kund, värd 
21 Mkr, för lager för kryogenisk tillämpning i last-
ningsarmar på fartyg med transport av kondense-
rad naturgas.

• SKF tillståndsbaserade smörjning för vindturbiner  
är en kombination av SKF tillståndsövervakning och 
automatiska smörjsystem.

• En nykonstruerad tätning som förlänger brukbar-
hetstiden för lager till huvudaxlar i vindkraftverk.

• SKF tätade enradiga vinkelkontaktkullager är  
monteringsfärdiga enheter försedda med två icke- 
frikterande tätningar för minskad friktionsvärme 
och förlängd brukbarhetstid. Dessa lager används 
till exempel i pumpar, växellådor och elmotorer. 

• En ny serie av superprecisionslager för träbearbet-
ningsmaskiner som är en kostnadseffektiv lösning 
och tillgodoser specifika kundkrav.

• SKF har ingått ett treårigt kontrakt med ett bety-
dande latinamerikanskt företag inom utvinning och 
produktion av olja och gas, för leverans av under-
hållstjänster för roterande utrustning. Kontraktet  
är värt 43 Mkr.

• Förstärkta HSS-tätningar helt i gummi som skyddar  
stora lager i tunga industriinbyggnader.

• En digital oljetrycksmätare som utvecklats för 
användning vid SKF uppdrivningsmetod. Mätaren  
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är mycket lämplig för inbyggnader med krav på  
noggrann mätning av trycket.

• Fett för kugg- och gallerkopplingar som utvecklats 
för ett flertal driftsförhållanden. 

• En oljelagringsstation som utformats för att mini-
mera riskerna för att smörjoljor blir förorenade  
vid förvaring eller transport.

 • Ett nytt center för renovering av växellådor öppna-
des i september vid SKF Solution Factory i Tianjin, 
Kina. Man kommer dessutom att kunna hjälpa kun-
der att förbättra tillförlitligheten på deras maskiner 
till drivlinor.

• SKF delade ut sitt 190 000:e certifikat i SKF 
Distributor College till en anställd hos Hoogland-
Mennens, en av SKFs auktoriserade återförsäljare  
i Nederländerna, efter en avslutad utbildning om 
sfäriska kullager.

• SKF tecknade ett avtal med Wuhan Iron & Steel 
Heavy Industry Group Co, Ltd (WISCO Heavy) inne-
hållande en överenskommelse om att starta ett  
center i Wuhan, Kina, för rekonditionering av lager 
och modulära rullinjer.

• Två kontrakt med Fiat för leverens av hjullager- 
enheter till fram- och bakhjul till fyra olika modeller  
av Fiat och Jeep. De båda avtalen löper på sju år  
vardera och har ett totalt värde på cirka 1 miljard kronor.

• Den kinesiska biltillverkaren Great Wall Motors har 
tecknat ytterligare avtal med SKF för leverans av 
ventilskaftstätningar till motorer som arbetar med 
förhöjt förbränningstryck och kullager med integr-
erade monteringsfästen till växellådor. SKF och 
Great Wall har även tecknat ett strategiskt samar-
bets-avtal för ytterligare samarbete kring utveckling 
av hållbara lösningar till energieffektiva fordon.

• För femte året i följd har SKF erhållit “Qualitas 
Award” från Fiat i Argentina, för sin förmåga att 
uppfylla de uppsatta målen på kvalitet, service  
och konkurrenskraft på produkter och tjänster.

• För andra året i rad har SKF fått pris som 
”Preferred Supplier” från Bosch-koncernen, som 
följd av ett nära och långsiktigt samarbete med 
högsta nivå på kvalitet och effektivitet.

Risker och osäkerheter i verksamheten
SKF-koncernen har verksamhet i många olika industri- 
och fordonssegment, såväl som geografiska segment, 
som befinner sig på olika stadier i konjunkturcykeln. En 
generell ekonomisk nedgång på global nivå eller i en av 
världens ledande ekonomier kan minska efterfrågan 
på koncernens produkter, lösningar och tjänster under 
en period. Dessutom kan terrorism och andra orolig-
heter såväl som störningar på världens finansmarknader 
och naturkatastrofer ha en negativ effekt på efter- 
frågan på koncernens produkter och tjänster. Det finns 
också politiska och regulatoriska risker förenade med 
en omfattande geografisk närvaro. Regulatoriska krav, 
skatter, tullar och andra handelshinder, pris- och valuta-
regleringar eller andra statliga åtgärder kan begränsa 
SKF-koncernens verksamhet. 

SKF-koncernen är utsatt för både transaktions- 
exponering och exponering för omräkning till svenska 
kronor. För de kommersiella flödena är SKF-
koncernen främst exponerad för US-dollarn och 
US-dollar-relaterade valutor. Då merparten av vin-
sten görs utanför Sverige är koncernen dessutom 
exponerad för omräkning i alla större valutor. 
Moderbolagets finansiella ställning är beroende av  
dotterbolagens finansiella ställning och utveckling. En 
allmän nedgång i efterfrågan på koncernens produkter 
och tjänster kan betyda lägre vinstutdelning till moder-
bolaget såväl som behov av nedskrivningar av värden  
av dotterbolagens aktier.

SKF och andra företag inom lagerbranschen är 
föremål för utredning av EU-kommissionen, U.S. 
Department of Justice och Korea Fair Trade 
Commission om eventuellt konkurrensbegränsande 
samarbete. Vidare är SKF föremål för relaterade civil-
rättsliga stämningar (s.k. class actions) från direkta 
och indirekta köpare av lager i USA samt kan komma 
att bli föremål för ytterligare civilrättsliga anspråk från 
såväl direkta som indirekta köpare. SKF tror att 
EU-kommissionen kommer att bötfälla SKF under 
2014. Med hänsyn till utredningens beskaffenhet 
kommer bötesbeloppet sannolikt att påverka koncern-
ens resultat och kassaflöde i väsentlig grad. SKF har 
samarbetat till fullo med Kommissionen och har även 
genomfört en egen internutredning. Baserat på detta 
och SKFs bästa bedömning av ett förväntat bötes-
belopp, så kommer SKF att göra en avsättning på  
3 miljarder kronor i sitt fjärde kvartalsresultat 2013. 

Framtidsinriktad information
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information 
som baseras på SKF-ledningens nuvarande förvänt-
ningar. Även om ledningen bedömer att förvänt- 
ningarna som framgår av sådan framtidsinriktad 
information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att 
dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. 
Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsen-
tligt jämfört med vad som framgår i den framtids 
inriktade informationen beroende på bland annat 
förändrade förutsättningar avseende ekonomi, 
marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och 
andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och 
andra faktorer som omnämns i förvaltningsberät-
telsen i SKFs senaste årsredovisning (tillgänglig på 
www.skf.com) under avsnitten ”Viktiga faktorer som 
påverkar det finansiella resultatet”, ”Finansiella risker” 
och ”Känslighetsanalys” samt i denna kvartalsrapport 
under avsnittet ”Risker och osäkerheter i verksam-
heten”.

Göteborg den 28 januari 2014 
Aktiebolaget SKF
        (publ.)

Tom Johnstone 
Vd och koncernchef



 12 (20)

Bilagor:

Finansiella rapporter
1. Koncernens resultaträkningar i sammandrag och koncernens rapporter över totalresultat i sammandrag
2. Koncernens balansräkningar i sammandrag och koncernens förändringar av eget kapital i sammandrag
3. Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag och antal aktier
4. Koncernens finansiella information i sammandrag - helårs- och kvartalsvärden, avstämning av koncernens 

resultat före skatt samt nyckeltal
5.  Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag, rapporter över totalresultatet och balansräkningar  i sammandrag
6. Förvärv av Kaydon Corporation

Redovisningsprinciper
SKFs koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards sådana de antagits av EU. 
SKF-koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporterna som i SKF 
Årsredovisning 2012, finansiella, miljömässiga och sociala resultat. Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt  
i kraft 2013 hade någon betydande påverkan på koncernen annat än vad som anges nedan. 
Med start 2013 tillämpar koncernen den reviderade IAS 19 ”Ersättningar till anställda” där den mest väsentliga 
påverkan för SKF är att den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna ska bestämmas utifrån diskonter-
ingsräntan för de fonderade pensionsplanerna. Detta har ingen effekt på balansräkningen, nettokassaflödet eller på 
det totala egna kapitalet då det är en omklassificering mellan resultaträkningen och aktuariella vinster och förluster 
i övrigt totalresultat. Koncernens resultat för 2012 har justeras med -62 Mkr. Rörelseresultatet har justerats med 
-19 Mkr, finansiella kostnader med -84 Mkr och uppskjuten skatt med +41 Mkr. Inom övrigt totalresultat har aktu-
ariella vinster och förluster justerats med +103 Mkr och skatt på övrigt totalresultat har justerats med -41 Mkr.
Koncernens kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34. Rapporten för moderbolaget har upprättats  
i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2. Rapporten har inte granskats av företagets revisorer.

SKFs rapport första kvartalet 2014 kommer att publiceras torsdagen den 17 april 2014.

SKF håller sin ordinarie årsstämma fredagen den 28 mars 2014 i Göteborg.

SKF Årsredovisning 2013 - Finansiella, miljömässiga och sociala resultat kommer att publiceras i pdf-format 
den 5 mars på SKFs webbsida investors.skf.com. Den tryckta rapporten levereras den 17 mars 2014 och finns 
tillgänglig på huvudkontoret från detta datum.

Telefonkonferens 
Den 28 januari kl. 14.00 på tel. 08-506 307 79

Vänligen använd inte högtalartelefon, då det 
kan påverka ljudet negativt.

All information angående SKFs Boksluts-
kommuniké 2013 finns på SKFs webbplats:

investors.skf.com/kvartalsrapportering 

Ytterligare information lämnas av:

Ingalill Östman, Group Communications
tel: 031-3373260
mobil: 0706-973260
e-post: ingalill.ostman@skf.com

Marita Björk, Investor Relations
tel: 031-3371994
mobil: 0705-181994
e-post: marita.bjork@skf.com

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra 
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller 
lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande den  
28 januari 2014 cirka kl. 13.00.
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Mkr
Okt-dec

2013
Okt-dec

2012
Jan-dec

2013
Jan-dec

2012

Försäljning 16 430 14 984 63 597 64 575
Kostnad för sålda varor -12 567 -11 426 -47 925 -48 121
Bruttoresultat 3 863 3 558 15 672 16 454

Försäljnings- och administrationskostnader -2 327 -2 306 -8 868 -9 087
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto -3 084 -29 -3 113 -51
Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag 1 -2 2 -2
Rörelseresultat -1 547 1 221 3 693 7 314

Rörelsemarginal, % -9,4 8,1 5,8 11,3

Finansiella intäkter och kostnader, netto -213 -252 -872 -906
Resultat före skatt -1 760 969 2 821 6 408

Skatter -283 26 -1 777 -1 592
Periodens resultat -2 043 995 1 044 4 816

Periodens resultat hänförligt till
Aktieägare i moderbolaget -2,081 967 912 4,662
Minoritetsintresse 38 28 132 154

Nyckeltal  (definitioner, se sidan 20)

Resultat i kronor per aktie efter skatt -4,57 2,12 2,00 10,23
Resultat i kronor per aktie efter utspädning -4,57 2,12 2,00 10,23
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 589 520 1 746 1 968
Registrerat antal anställda 48 401 46 775 48 401 46 775
Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste  

12-månadersperioden, % 7,5 16,2 7,5 16,2

Bilaga 1

Koncernens resultaträkningar i sammandrag*

Mkr
Okt-dec

2013
Okt-dec

2012
Jan-dec

2013
Jan-dec

2012

Periodens resultat -2 043 995 1 044 4 816

Poster som ej kommer att omklassas till resultaträkning
Akturiella vinster och förluster -332 188 844 -1 543
Skatt 138 -119 -315 457

-194 69 529 -1 086
Poster som kan komma att omklassas till resultaträkning
Periodens omräkningsdifferenser 351 149 -290 -1 227
Finansiella tillgångar som kan säljas 1 44 16 20
Kassaflödessäkringar -11 -1 -39 144
Skatt hänförlig till övrigt totalresultat 73 55 104 -141

414 247 -209 -1 204
Övrigt totalresultat, netto 220 316 320 -2 290

Periodens totalresultat -1 823 1 311 1 364 2 526

Periodens totalresultat hänförligt till
Aktieägare i moderbolaget -1 884 1 306 1 303 2 446
Minoritetsintressen 61 5 61 80

Koncernens rapporter över totalresultat i sammandrag*

* 2012 års siffror har räknats om för IAS 19, se sidan 10.
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Mkr December 2013 December 2012

Goodwill 10 717 5 720
Övriga immateriella anläggningstillgångar 8 306 4 080
Materiella anläggningstillgångar 14 095 13 086
Uppskjutna skattefordringar 2 015 1 835
Övriga materiella anläggningstillgångar 1 276 1 188
Anläggningstillgångar 36 409 25 909

Varulager 13 700 12 856
Kundfordringar 11 189 10 084
Övriga kortfristiga fordringar 3 492 2 851
Övriga kortfristiga finansiella tillgångar 6 201 9 057
Omsättningstillgångar 34 582 34 848

Summa tillgångar 70 991 60 757

Eget kapital hänförligt till aktieägare i AB SKF 20 100 21 340

Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen 1 052 1 128

Långfristiga finansiella skulder 19 698 12 730
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 9 902 9 881
Uppskjutna skatteskulder 2 207 481
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 291 1 294
Långfristiga skulder 33 098 24 386

Leverantörsskulder 4 740 4 189
Kortfristiga finansiella skulder 1 646 2 945
Övriga kortfristiga skulder och avsättningar 10 355 6 769
Kortfristiga skulder 16 741 13 903

Summa eget kapital och skulder 70 991 60 757

Bilaga 2

Koncernens balansräkningar i sammandrag

Koncernens förändringar av eget kapital i sammandrag

Mkr
Jan-dec  

2013
Jan-dec  

2012

Ingående balans 1 januari 22 468 22 455
Periodens totalresultat 1 364 2 526
Kostnader för aktieprogram, netto -39 -40

Övrigt, inklusive transaktioner med minoritetsägare -106 78

Totala utdelningar -2 535 -2 551

Utgående balans eget kapital 21 152 22 468
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Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag

Mkr
Okt-dec

2013
Okt-dec

2012
Jan-dec

2013
Jan-dec

2012

Operativa aktiviteter:
Rörelseresultat* -1 547 1 221 3 693 7 314
Avskrivningar och nedskrivningar 499 534 1 893 1 831
Nettoförlust/vinst (-) vid försäljning av materiella 

anläggningstillgångar och verksamheter -10 -27 -38 -129
Skatter -457 -739 -2 351 -2 839
Övrigt inklusive ej kassapåverkande poster* 3 421 -62 3 186 -631
Förändring av rörelsekapital -23 718 -1 068 657
Nettokassaflöde från rörelsen 1 883 1 645 5 315 6 203

Investeringsaktiviteter:
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar  

och verksamheter -8 653 -583 -11 004 -2 944
Försäljning av materiella anläggningstillgångar och verksamheter 38 14 347 296

Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter -8 615 -569 -10 657 -2 648
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering -6 732 1 076 -5 342 3 555

Finansieringsaktiviteter:
Förändring av kortfristiga och långfristiga lån 4 191 -1 429 4 983 2 691
Förändring av finansiella leasingskulder -4 -1 -9 -4
Totala utdelningar -4 -3 -2 535 -2 551
Investeringar i kortfristiga finansiella tillgångar -122 -138 -262 -446
Försäljning av kortfristiga finansiella tillgångar 101 122 317 238
Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter 4 162 -1 449 2 494 -72
Nettokassaflöde -2 570 -373 -2 848 3 483

Förändringar i likvida medel:
Likvida medel 1 januari 7 914 8 617 8 244 4 825
Kassaflödeseffekt, exkl. förvärvade/sålda verksamheter -3 226 -373 -3 647 3 393
Kassaflödeseffekt, förvärvade/sålda verksamheter 656 0 799 90
Valutakurseffekt 25 0 -27 -64
Likvida medel 31 december 5 369 8 244 5 369 8 244

Bilaga 3

Förändring av räntebärande nettoskuld
Utg. balans 

31 december 
2013

Kassa-
påverkande 

förändringar

Förvärvade/
sålda verk-

samheter

Icke kassa-
påverkande 

förändringar

Valuta- 
kurs- 
effekt

Ing. balans 
1 januari 

2013

Lån, lång- och kortfristiga 20 874 4 983 0 -30 653 15 268
Ersättningar till anställda efter avslutad 

anställning, netto 9 815 -625 398 -16 229 9 829
Övriga finansiella tillgångar -1 203 55 0 -89 26 -1 195
Likvida medel -5 369 3 647 -799 0 27 -8 244

Räntebärande nettoskuld 24 117 8 060 -401 -135 935 15 658

* 2012 års siffror har räknats om för IAS 19, se sidan 10.

Antal aktier
Okt-dec

2013
Okt-dec

2012
Jan-dec

2013
Jan-dec

2012

Totalt antal aktier 455 345 290* 455 330 518 455 332 624* 455 345 945
- varav A-aktier 38 558 266 42 649 282 38 558 266 42 649 282
- varav B-aktier 416 787 024* 412 681 236 416 774 358* 412 696 663

Totalt antal aktier efter utspädning 455 345 290 455 593 228 455 332 624 455 533 407
Totalt genomsnittligt antal aktier efter utspädning 455 345 290 455 593 228 455 332 624 455 533 407

* För att fullgöra AB SKFs åtaganden i enlighet med SKFs prestationsbaserade aktieprogram 2010 och 2011 som avslutades 2013 och 2014, har 
SKF International AB (SKF Treasury Centre) ingått equity swap-avtal med en finansiell institution. Avtalet inkluderar möjligheten att från den 
finansiella institiutionen få SKF-aktier tilldelade deltagarna i programmet. Då den finansiella institutionens anskaffning av SKF B-aktier, endast 
ur redovisningsperspektiv, kan jämställas med återköp av egna aktier enligt IAS 32, har det totala antalet aktier i tabellen ovan reducerats.
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Koncernens finansiella information i sammandrag - helårs- och kvartalsvärden* 
Bilaga 4

Belopp i Mkr där annat ej anges.
Kvartal 1

2012
Kvartal 2

2012
Kvartal 3 

2012
Kvartal 4

2012
Helår 
2012

Kvartal 1
2013

Kvartal 2
2013

Kvartal 3
2013

Kvartal 4
2013

Helår
2013

Försäljning 16 931 17 174 15 486 14 984 64 575 15 152 16 392 15 623 16 430 63 597

Kostnad för sålda varor -12 461 -12 737 -11 497 -11 426 -48 121 -11 497 -12 338 -11 523 -12 567 -47 925

Bruttoresultat 4 470 4 437 3 989 3 558 16 454 3 655 4 054 4 100 3 863 15 672

Bruttomarginal, % 26,4 25,8 25,8 23,7 25,5 24,1 24,7 26,2 23,5 24,6

Försäljnings- och administrations-
omkostnader -2 291 -2 385 -2 105 -2 306 -9 087 -2 176 -2 249 -2 116 -2 327 -8 868

   - i % av försäljningen 13,5 13,9 13,6 15,4 14,1 14,4 13,7 13,5 14,2 13,9

Övriga rörelseintäkter och 
rörelsekostnader, netto -43 -3 24 -29 -51 1 32 -62 -3 084 -3 113

Resultat från gemensamt styrda 
företag och intresseföretag 0 0 0 -2 -2 0 0 1 1 2

Rörelseresultat 2 136 2 049 1 908 1 221 7 314 1 480 1 837 1 923 -1 547 3 693

Rörelsemarginal, % 12,6 11,9 12,3 8,1 11,3 9,8 11,2 12,3 -9,4 5,8

Rörelsemarginal exkl. 
engångsposter, % 12,6 12,7 12,3 10,2 12,0 11,4 12,4 12,9 11,0 11,9

Finansiella intäkter och 
kostnader, netto -180 -275 -199 -252 -906 -243 -210 -206 -213 -872

Resultat före skatt 1 956 1 774 1 709 969 6 408 1 237 1 627 1 717 -1 760 2 821

Vinstmarginal före skatt, % 11,6 10,3 11,0 6,5 9,9 8,2 9,9 11,0 -10,7 4,4

Skatter -630 -530 -458 26 -1 592 -419 -523 -552 -283 -1 777

Periodens resultat 1 326 1 244 1 251 995 4 816 818 1 104 1 165 -2 043 1 044

Periodens resultat hänförligt till
Aktieägare i moderbolaget 1 279 1 201 1 215 967 4 662 793 1 077 1 123 -2 081 912

Minoritetsintressen 47 43 36 28 154 25 27 42 38 132

Nyckeltal* (definitioner, se sidan 20) Kvartal 1
2012

Kvartal 2
2012

Kvartal 3 
2012

Kvartal 4
2012

Helår 
2012

Kvartal 1
2013

Kvartal 2
2013

Kvartal 3
2013

Kvartal 4
2013

Helår
2013

Rörelseresultat exkl. avskrivningar 
av immateriella tillgångar, Mkr 2 196 2 110 1 971 1 275 7 552 1 540 1 903 1 991 -1 436 3 998

Resultat i kronor per aktie efter 
skatt 2,81 2,63 2,67 2,12 10,23 1,74 2,36 2,47 -4,57 2,00

Resultat i kronor per aktie efter 
utspädning 2,81 2,63 2,67 2,12 10,23 1,74 2,36 2,47 -4,57 2,00

Utdelning i kronor per aktie - 5,50 - - 5,50 - 5,50 - - 5,50

Avkastning på sysselsatt kapital 
under den senaste 
12-månadersperioden, % 21,9 20,0 18,4 16,2 16,2 14,5 13,8 13,5 7,5 7,5

Skuldsättningsgrad, % 47,1 51,3 55,5 52,8 52,8 52,3 53,9 52,3 59,2 59,2

Soliditet, % 39,1 35,7 33,7 37,0 37,0 36,1 34,8 36,4 29,8 29,8

Substansvärde per aktie, kr 49 45 44 47 47 47 46 48 44 44

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar, Mkr 445 500 503 520 1 968 347 373 437 589 1 746

Registrerat antal anställda 45,709 45 858 47 049 46 775 46 775 46 728 46 637 46 187 48 401 48 401

Avstämning av koncernens resultat före skatt*

Mkr
Kvartal 1

2012
Kvartal 2

2012
Kvartal 3 

2012
Kvartal 4

2012
Helår 
2012

Kvartal 1
2013

Kvartal 2
2013

Kvartal 3
2013

Kvartal 4
2013

Helår
2013

Rörelseresultat:
SKF Industrial Market, Strategic 

Industries 1 016 938 816 354 3 124 596 790 687 565 2 638

SKF Industrial Market, Regional 
Sales and Service 810 814 878 733 3 235 676 749 738 850 3 013

SKF Automotive 238 194 158 -123 467 173 290 251 95 809

Övrig verksamhet utanför 
affärsområdena 104 113 102 148 467 140 149 142 -23 408

Ofördelade koncerngemensamma 
aktiviteter och justeringar, netto -32 -10 -46 109 21 -105 -141 105 -3 034 -3 175

Finansnetto -180 -275 -199 -252 -906 -243 -210 -206 -213 -872

Koncernens resultat före skatt 1 956 1 774 1 709 969 6 408 1 237 1 627 1 717 -1 760 2 821

* 2012 års siffror har räknats om för IAS 19, se sidan 10.
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag
Mkr December 2013 December 2012

Immateriella tillgångar 1 206 843
Aktier och andelar i dotterbolag 32 964 23 064
Fordringar hos dotterföretag 19 276 12 144
Övriga anläggningstillgångar 640 492
Anläggningstillgångar 54 086 36 543

Fordringar hos dotterföretag 2 861 4 923
Övriga fordringar 153 73

Omsättningstillgångar 3 014 4 996

Summa tillgångar 57 100 41 539

Eget kapital 14 569 12 363

Obeskattade reserver 255 1 040

Avsättningar 3 295 239

Långfristiga skulder 19 408 12 277

Kortfristiga skulder 19 573 15 620

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 57 100 41 539

Ställda säkerheter 0 0
Ansvarsförbindelser 22 20

Mkr
Okt-dec

2013
Okt-dec

2012
Jan-dec

2013
Jan-dec

2012

Intäkter 1 848 1 212 4 892 4 655
Kostnad för intäkter -1 341 -984 -5 035 -5 462
Övriga management- och administrationskostnader -286 -265 -1 000 -967
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto -3 002 -4 -3 002 -5
Rörelseresultat -2 781 -41 -4 145 -1 779

Finansiella intäkter och kostnader, netto 1 018 -63 7 865 2 668
Resultat före skatt -1 763 -104 3 720 889

Bokslutsdispositioner 909 2 232 909 2 232
Skatter -243 -573 113 -39

Periodens resultat -1 097 1 555 4 742 3 082

Moderbolagets rapporter över totalresultat

Mkr
Okt-dec

2013
Okt-dec

2012
Jan-dec

2013
Jan-dec

2012

Periodens resultat -1 097 1 555 4 742 3 082
Övrigt totalresultat, som kan komma att omklassas  

till resultaträkning
Finansiella tillgångar som kan säljas -3 42 12 18
Övrigt totalresultat, netto -3 42 12 18

Periodens totalresultat -1 100 1 597 4 754 3 100

Bilaga 5

Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag
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Förvärv av Kaydon Corporation

Den 16 oktober 2013 förvärvade koncernen 100% av aktierna i Kaydon Corporation (Kaydon) genom ett 
kontantbud på New York-börsen. Kaydon har över 2 100 anställda och är en diversifierad industriell tillverkare 
med huvudkontoret beläget i Ann Arbor, Michigan. Bolaget är en ledande konstruktör och tillverkare av lager och 
produkter för hastighetskontroll inklusive industristötdämpare, gasfjädrar och vibrationsisolerande produkter. 
Specialprodukterna omfattar filter och filtreringssystem, kundanpassade ringar och tätningar samt tjänster inom 
miljöområdet. Produkterna används av kunder i ett flertal industrier som flyg, försvar, medicinteknik, halvledare, 
vindenergi, materialhantering och verktygsmaskiner. Kaydon är ett globalt företag med 62% av sin försäljning  
i Nordamerika, 24% i Europa, 12% i Asien/Stillahavsområdet och 2% i resten av världen. Kaydon har 19 
tillverkningsplatser lokaliserade i Nordamerica, Europa och Asien.

SKF förväntar sig att kunna uppnå betydande synergier genom en kombination av större kostnadseffektivitet  
och förbättrade försäljningsmöjligheter. Förvärvet av Kaydon är linje med SKFs strategi att stärka de tekniska 
plattformarna:
• Kaydon är ledande inom sina produktkategorier, såsom delade lager och tunnsektionslager,  

med högteknologiska produkter avgörande för prestanda. 
• Kaydons varumärken är erkända inom industrin och betjänar med sina ledande tekniker globala 

marknadssegment med ett högt värde. 
• Kaydons produktsortiment kompletterar i hög grad SKFs produktportfölj och kommer att förbättra  

SKFs kundbjudanden världen över. 
• Kaydon betjänar ett antal segment som inte i någon större grad är representerade i SKFs nuvarande 

kundbas och innebär en möjlighet att utöka produkterbjudandena till dessa kunder. 
• Kaydon har länge redovisat ett starkt finansiellt resultat med goda vinstmarginaler och bra kassaflöde.  

Tabellen nedan visar de preliminära verkliga värdena av nettotillgångarna som förvärvdes i Kaydon:

Preliminära verkliga värden av förvärvade netto tillgångar
Mkr

Varumärken 771
Teknologi 800
Kundrelationer 1 897
Matriella anläggningstillgångar 861
Varulager 800
Kundfordringar 473
Övriga tillgångar 769
Pensioner -193
Uppskjutna skatter -1 300
Övriga skulder -649

4 229
Goodwill 4 329
Köpeskilling 8 558
Avgår:
Förvärvade likvida medel -656
Kassaflödeseffekt 7 902

  

Förvärvet av Kaydon Corporation inkluderar varumärken såsom Kaydon Bearings, Cooper, ACE, Hahn, Fabreeka 
och Purafil. Dessa varumärken värderas i den preliminära förvärvbalansen och anses ha obegränsade 
nyttjandeperioder då koncernen avser att marknadsföra dessa varumärken inom en överskådlig framtid. 
 
Preliminära värden allokerades till övriga signifikanta immateriella tillgångar såsom kundrelationer med en 
förväntad livslängd på 15 år och teknologi med en livslängd på 12 år.
 
Den preliminära goodwillen hänför sig till betydande synergier, förbättrade försäljningsmöjligheter, 
kostnadseffektivitet, samt Kaydons förmåga att kontinuerligt prestera bra finansiella resultat. Goodwill 
förväntas inte vara skattemässigt avdragsgill.

Förvärvet betalades med befintlig kassa och kreditlöften. Kostnader om 60 Mkr relaterade till förvärvet ingår i 
övriga rörelsekostnader. Kaydons resultat inräknades i koncernens resultaträkning från och med 16 oktober 
2013. Kaydon bidrog med en försäljning på cirka 700 Mkr och en nettoförlust på cirka 40 Mkr för 2013, vilket 
inkluderar en amortering på 200 Mkr hänförlig till uppvärderingen av varulagret till verkligt värde men exklusive 
förvärvskostnader.

Se pressmeddelanden den 5 och 16 september, 8 och 16 oktober 2013.

Bilaga 6
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Ordlista

Friktion
En kraft som motarbetar rörelsen mellan två kontaktytor. 
Friktion är komplext och beräknas med hjälp av en empirisk 
faktor. Friktion förbrukar energi och alstrar värme i roter-
ande maskiner.

Hjullagerenhet
Lättmonterad, kompakt lagerenhet för bilhjul. Den består av 
ett tvåradigt vinkelkontaktkullager med inbyggda tätningar 
och kan förses med sensorer för system för låsningsfria 
bromsar och antisladd bland annat.

Integrerad underhållslösning
Ett integrerat underhållskontrakt är en utökning av kon-
ceptet för problemfri drift och omfattar bl.a. utbildning, 
installationsövervakning, felorsaksanalys och tillstånd-
sövervakning av roterande maskindelar.

Kullager gentemot rullager
Den stora skillnaden när det gäller dessa två lagertyper är 
att kullager alstrar mindre friktion än rullager, medan rull-
lager har högre bärförmåga.

Linjära produkter
Vanlig benämning på komponenter, enheter och system 
för linjär rörelse. De omfattar linjärlager, skenstyrningar, 
kulbussningar m.m.

Livscykelanalys
Systematisk analys av all miljöpåverkan som en produkt 
ger upphov till under hela sin livscykel, dvs. från råvara till 
slutdeponering efter brukbarhetstidens slut.

Sfäriskt kullager
Lagertyp som uppfanns av SKFs grundare Sven Wingquist 
1907 och som löste ett av de största problemen inom 
industrin vid den tiden – de ständiga avbrotten i produk-
tionen på grund av att lagren skar. Axlarna var inte tillräck-
ligt noggrant uppriktade för de stela kullager som normalt 
användes och lagren skar på grund av snedställning. Det 
tvåradiga sfäriska kullagret klarade av snedställning utan 
att minska brukbarhetstiden och löste därmed problemet.

SKF Business Excellence
SKF Business Excellence lanserades 2010 och handlar 
om att dra nytta av medarbetares och samarbetspartners 
kunskap samt företagets teknik för att på det mest effek-
tiva sättet leverera värde till kunderna. Det bygger vidare på 
många av de initiativ som har startats av SKF-koncernen 
under ett antal år, det senaste var SKF Manufacturing 
Excellence. Med Business Excellence utvidgar SKF erfar-
enheten från tillverkningssidan till andra processer och 
verksamheter inom koncernen. Business Excellence hand-
lar mer än om bara resultat – det utmanar organisationen 
att tänka efter om man åstadkommer rätt resultat på 
bästa möjliga sätt. SKF Manufacturing Excellence fokuserar 
på att minska spill och få bort aktiviteter som inte tillför 
något värde. Själva hjärtat i systemet är de anställda inom 
produktionsprocessen.

SKF Care
Hållbarhet är en av SKFs fem drivkrafter tillsammans med 
lönsamhet, kvalitet, innovation och snabbhet. SKFs syn 
på hållbar finansiell och operativ prestanda fokuserar på 
begreppet SKF Care, innefattande affärsomsorg, miljö-
omsorg, medarbetaromsorg och samhällsomsorg.

SKF Manufacturing Excellence
Konceptet SKF Bridge of Manufacturing Excellence fokuserar 
på att minska spill och öka effektiviteten i tillverknings- 
processen. Konceptet bygger på fem principer:  
Standardiserat arbetssätt, Rätt från mig, Vi bryr oss,  
Behovsstyrt flöde och Ständiga förbättringar. Konceptets 
kärna handlar om att medarbetarna i tillverkningen använder 
dessa principer varje dag för att förbättra arbetet.

SKF Solution Factory
SKF Solution Factory kombinerar SKFs expertis inom alla 
teknikplattformar med verkstadsservice och tillhandahåller 
skräddarsydd service och lösningar till kunder. Därmed förs 
många av SKFs lagertjänster och integrerade värdehöjande 
lösningar närmare kunderna, till exempel rekonditionering
och kundanpassning, inbyggnadstekniska tjänster, spindel-
reparationer, smörjapplikationer och mekanisk service –
montering, uppriktning och balansering – samt fjärröver-
vakning och utbildning.

Smörjmedel
Fett, olja eller annat ämne som underlättar ytors rörelser  
i förhållande till varandra, till exempel i ett lager.

Stora lager
Sortimentet omfattar både standardlager och lager skrädd-
arsydda för specifika inbyggnader. Lager med en ytter-
diameter på mer än 420 mm anses som stora. Lagren finns 
i både metriska mått och tummått.

Superprecisionslager
SKFs omfattande sortiment av superprecisionslager är kon-
struerat för verktygsmaskinspindlar och andra applikationer 
som kräver extra hög precision vid extremt höga varvtal. 
Varje lagertyp har inbyggda unika egenskaper som gör dem 
lämpade för olika specifika driftförhållanden.

Teknik för elektroniskt styrda system (by-wire)
I elektroniska styrsystem ersätts den mekaniska styrningen 
av elektronisk styrning.

Tillståndsövervakning
Genom att regelbundet mäta vibrationer i lager och mask-
iner kan man kontrollera underhållsfaktorer som påverkar 
lagrens brukbarhetstid och maskinens gång. Instrument
och programvaror för tillståndsövervakning bidrar till tidig 
upptäckt av lager- och maskinproblem och gör det möjligt
för tekniker att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra 
problem som kan resultera i oplanerad stilleståndstid.

Tribologi
Tribologi är den tekniska vetenskapen om ytor som nöts 
mot varandra under rörelse och som undersöker princi-
perna för friktion, smörjning och nötning.

Växthusgaser
Koldioxid (CO2) är den vanligaste växthusgasen. Koldioxid-
ekvivalenter (CO2e) är en gemensam måttenhet för utsläpp 
av växthusgaser.

® SKF, BAKER, CARB, GBC, LUBRILEAN, MICROLOG, 
MULTILOG, PEER, SKF RELIABILITY SYSTEMS, SNFA  
och SPEEDI-SLEEVE är registrerade varumärken som 
tillhör SKF-koncernen.

TM SKF EXPLORER och BeyondZero är varumärken som   
  tillhör SKF-koncernen.

© SKF-koncernen 2014
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Definitioner

Andel eget riskbärande kapital 
Eget kapital och avsättningar för uppskjutna skatter, i procent 
av balansomslutningen.

Soliditet
Eget kapital, i procent av balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad
Lån plus avsättningar till anställda efter avslutad anställning, 
netto, i procent av summan av lån, avsättningar till anställda 
efter avslutad anställning, netto, och eget kapital.

Nettoskuldsättning
Lån och avsättningar till anställda efter avslutad anställning, 
netto, minus kortfristiga finansiella tillgångar exklusive derivat.

Nettoskuldsättning/eget kapital
Lån och avsättningar till anställda efter avslutad anställning, 
netto, minus kortfristiga finansiella tillgångar exklusive  
derivat, i procent av eget kapital.

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat plus ränteintäkter, i procent av tolv månad-
ers rullande genomsnittliga balansomslutning.

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus ränteintäkter, i procent av tolv månad-
ers rullande genomsnittliga balansomslutning exklusive icke 
räntebärande skulder.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt, i procent av tolv månaders rullande 
genomsnittligt eget kapital.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat, i procent av försäljningen.

Resultat i kronor per aktie
Resultat efter skatt och minoritetsintressen dividerat med
ordinarie antal aktier.

Registrerat antal anställda
Totalt antal anställda som är inkluderade i SKFs lönelista  
vid periodens slut.

Medelantal anställda
Totalt antal utförda arbetstimmar av registrerade anställda 
dividerat med normal full arbetstid under perioden.

Eget kapital per aktie (Substansvärde per aktie)
Eget kapital exklusive minoritetsintressen dividerat med 
ordinarie antal aktier.

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. 
Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska 
konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 
platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. 
www.skf.com.

Kundindustrier

Industriell distribution
Försäljning via industriella återförsäljare.

Allmän industri
Automation, verktygsmaskiner, industriella drivsystem  
(fluidteknisk utrustning, industriella elmotorer och el- 
generatorer, materialhantering, industriell transmission  
och drivlinor) samt medicinteknik.

Tung och särskild tillverkningsindustri
Tung tillverkningsindustri: metallindustri, gruv- och 
cementindustri, massa och papper.
Särskild tillverkningsindustri: marin industri och livs-
medelsindustri.

Flygindustri
Tillverkare av flygplanskroppar, helikoptrar (system- 
integration), flygmotorer och växellådor.

Energi
Förnybara energislag (vind-, sol- och havskraft) samt  
traditionella energislag (olja och gas, konventionell  
elkraftsproduktion).

Järnväg
Passagerartrafik (höghastighetståg, tunnelbana), lok (diesel 
och elektriska) och godsvagnar. 

Tunga arbetsfordon
Entreprenadmaskiner, jord- och skogsbruksmaskiner samt 
gaffeltruckar.

Bilar och lätta lastbilar
Tillverkare av personbilar (OEM) och deras underlever-
antörer (tiers). Lösningar för drivlinor, motorer, 
hybriddrivlinor,  
styrning, fjädring och hjulnav.

Fordonseftermarknaden
Reservdelar för bilar, lastbilar och tvåhjulingar.

Lastbilar
Tillverkare av medeltunga och tunga lastbilar, släp och bussar 
(OEM) och deras underleverantörer (tiers). Lösningar för driv-
linor, motorer, hybriddrivlinor, styrning, fjädring och hjulnav.

Tvåhjulingar och elektrisk industri
Tvåhjulingar och rullskridskor. 
Hushållsmaskiner, elverktyg och elmotorer.
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