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Skanska belastar resultatet i fjärde kvartalet 2012 med
500 miljoner kronor för verksamheten i Latinamerika.
2012 års rörelseresultat för den totala byggverksamheten
beräknas uppgå till mellan 3,2 och 3,4 miljarder kronor.
Skanska kommer att belasta resultatet i byggverksamheten i
Latinamerika med 500 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2012. De
främsta anledningarna är nedskrivningar i ett pågående projekt och
nedskrivningar av fordringar i två färdigställda projekt med fastprisavtal.
Det är samma projekt som Skanska har gjort nedskrivningar i tidigare
under året.
Rörelseresultatet för den totala byggverksamheten för helåret 2012
beräknas uppgå till mellan 3,2 och 3,4 miljarder kronor efter kostnaden
om 500 miljoner kronor.
I det pågående infrastrukturprojektet har oförutsedda markförhållanden
och installationsåtaganden lett till kraftigt ökade kostnader. Projektet
beräknas vara färdigställt under det tredje kvartalet 2013.
Avseende de nu färdigställda projekten med fastprisavtal förändrades
projektens omfattning under produktion, vilket ledde till kraftigt ökade
kostnader för att färdigställa projekten i tid. Nyligen genomförda
förändringar i kundens organisation har gjort det mycket svårt att erhålla
rimlig ersättning för de ökade projektkostnaderna. Osäkerheten kring
när en överenskommelse kan vara klar och vilket belopp den kommer
att omfatta, gör att Skanska avsätter reserver för dessa krav.
– Vi arbetar nu intensivt med att utveckla och fördjupa riskhanteringen
för stora och komplexa projekt i Latinamerika säger Johan Karlström,
Skanskas VD och koncernchef.
All övrig information som är relaterad till det fjärde kvartalet 2012
kommer att presenteras vid Skanskas resultat för 2012 den 7 februari
2013.
En telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 10.00. Skanskas
VD och koncernchef, Johan Karlström samt ekonomi- och
finansdirektör, Peter Wallin kommer att svara på frågor.
För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-505 598 53.

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Winqvist, Direktör Investor Relations, Skanska AB,
tel 010-448 88 51
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och
byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens
ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling
av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på
bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det
gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda
hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till
123 miljarder kronor.

