
ORG. NR. 556003-2921

Siemens AB  
Årsredovisning 
2020/2021

siemens.se

http://siemens.se


Siemens AB   l   Räkenskapsåret 2020-10-01 – 2021-09-30

Inledning
Accelererat fokus på hållbarhet  

och innovativa lösningar 4

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse 8

Resultaträkning 11

Balansräkning 12

Kassaflödesanalys 13

Noter 12

Signaturer 15

Revisionsberättelse
Revisionsberättelse 30

Innehåll

2  





Siemens AB   l   Räkenskapsåret 2020-10-01 – 2021-09-30

Hållbarhet är kärnan i Siemens verksamhet och expertis. 

Genom innovativa lösningar hjälper vi till att lösa de stora 

utmaningarna som världen står inför, samtidigt som 

hållbarhet, långsiktig lönsamhet och värdeskapande 

säkerställs. Siemens är väl positionerat för att, med 

framtidsorienterad teknik, leverera lösningar som minimerar 

klimatpåverkan. Med förnyat fokus på hållbarhet, där 

acceleration är nyckelordet, siktar koncernen på att bli 

världens första stora koldioxidneutrala industriföretag år 

2030. Vi har redan nått en minskning med 54 % av 

utsläppen.  

Vi kommer att fortsätta minska utsläppen genom att utveckla 

banbrytande teknik och investera i energieffektivitetsprojekt 

samt upprätta infrastrukturlösningar för elektriska 

transporter, distribuerade energisystem och användning av 

förnybar energi. Jämfört med 2020, minskade vi koldioxid-

utsläppen i Scope 1 och Scope 2 med 12% under 2021.

Marknad

Marknaden kännetecknas av ett större fokus på gröna 

hållbara lösningar och osäkerheten kring coronaviruset.

Pandemin har lett till osäkerhet i investeringar i nya projekt. 

Siemens har hittills varit föga påverkade av pandemin, men 

marknaden för nästa år karakteriseras som osäker relaterad 

till nya projekt i branscher som har drabbats. Våra kunder är 

engagerade i gröna hållbara lösningar. Siemens teknik och 

lösningar inom elektrifiering, automatisering och 

digitalisering hjälper våra kunder att nå sina mål.

Industrin kräver energieffektiva och smarta, digitala lösningar 

för att upprätthålla och förbättra den internationella 

konkurrenskraften. Elektrifieringen i samhället fortsätter. 

Intresset för elfordon är mycket stort i Sverige och i framtiden 

kommer det att finnas ett stort behov av elektrifiering av hela 

transportsektorn inklusive lastbilar, bussar och sjöfart. Detta 

kräver stora förändringar i den elektriska infrastrukturen när 

det gäller kapacitet, men också betydligt mer avancerade 

styr- och balanseringssystem. I byggnader och 

industriområden finns ett ökat behov av energioptimering 

och optimering av själva produktionen.

Engagemanget för grön och hållbar batteriproduktion i 

Sverige är ett exempel som skapar en ny och spännande 

marknad. Sverige har goda förutsättningar att producera 

hållbara battericeller med lågt CO2
-avtryck genom förnybar 

energi. Här är Siemens en viktig leverantör av tekniska 

lösningar. 

Digitaliseringen kräver mer och mer expertis inom operativ 

teknik och informationsteknik. Branschen bygger digitala 

tvillingar och kopplar samman maskiner, produktionslinjer 

och energiförsörjning till olika molnplattformar och delar 

data via internet. Vid införandet av flera digitala lösningar 

och multipla kopplingar måste säkerheten prioriteras och stå 

högst på agendan. Siemens ligger i framkant inom 

cybersäkerhet vilket gör det möjligt att introducera nya 

digitala lösningar. Produkt- och tjänsteportföljen för Digital 

Industries och Smart Infrastructure passar väl in på denna 

marknad, vilket ger Siemens en bra position för att skapa 

säkra applikationer som i sin tur skapar konkurrenskraftiga, 

värdefulla och hållbara lösningar.

Teknikutveckling

Siemens i Sverige har stor kompetens inom hela värdekedjan 

från rådgivning, teknik, leverans, till idriftsättning och service 

på eftermarknaden. Genom nära kundkontakter utvecklas 

ständigt nya innovativa lösningar lokalt baserat på den 

globala teknik som finns tillgänglig för oss på Siemens.

Siemens har en lång tradition i samarbete med nystartade 

företag och har ett nära samarbete med olika forskarsamfund 

och större universitet runt om i världen. Som en del av ett 

globalt företag förses verksamheten i Sverige med expertis 

och innovativa lösningar från detta nätverk. Globalt 

investerar Siemenskoncernen cirka 4,9 miljarder EUR (2021) 

årligen i forskning och utveckling, vilket inkluderar cirka  

42 500 anställda över hela världen. 

Accelererat fokus på hållbarhet 
och innovativa lösningar
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Organisation

Siemenskoncernen anpassar sin affärsstruktur och sina 

strategier i linje med samhällsutvecklingen för att vara bäst 

rustad för att möta marknadens och kundernas behov. 

Siemens i Sverige har påverkats av coronapandemin. Det har 

lett till en omfattande användning av hemmakontor där det 

är möjligt, och ett särskilt fokus på smittskydd för vår 

personal som arbetar på anläggningar. Smittskyddsåtgärder 

har genomförts utifrån myndigheternas rekommendationer 

och föreskrifter. Våra medarbetare har visat stor förståelse 

och ett stort engagemang för att upprätthålla verksamheten 

trots en utmanande vardag. Många av våra medarbetare har 

uppskattat den utökade flexibilitet som detta har gett och 

produktiviteten har varit god.   

Medarbetare på Siemens AB

En av våra strategiska ambitioner inom Siemenskoncernen är 

att utveckla en starkare kultur som präglas av innovation och 

förändring. Vår kultur ska präglas av ägande, jämlikhet, 

respekt och ömsesidigt förtroende. Detta är avgörande för en 

god och innovativ arbetsmiljö. Vi har nolltolerans mot 

diskriminering och mobbning.

Medarbetarnas och chefernas kompetens är viktig för att nå 

våra mål och affärsstrategier. Vi underlättar den kontinuerliga 

utvecklingen av våra medarbetares kompetens och tillför 

samtidigt ny kompetens i linje med ökande behov. 

Digitaliseringen av våra arbetsverktyg är en viktig faktor för 

att förverkliga affärsstrategin och det finns ett starkt fokus på 

att bygga kompetens inom IT, cybersäkerhet och 

digitalisering. 

Vi strävar efter att öka andelen kvinnor i ledningen, inom 

projektledning och nyckelpositioner i allmänhet. Liksom i de 

flesta tekniska yrken är könsfördelningen fortfarande skev, 

med en andel kvinnor på 20 procent 2021. I samarbete med 

fackföreningarna bedöms och utjämnas könsspecifika 

löneskillnader kontinuerligt. Den globala målsättningen är  

30 % kvinnliga chefer i högsta ledningen. 

Mikael Leksell, foto: Siemens

Hälsa och säkerhet

Siemens AB arbetar målmedvetet med en nollskadefilosofi för 

att förebygga olyckor, arbetsrelaterade skador och sjukdomar. 

Vi arbetar kontinuerligt med att öka vårt fokus på hälsa och 

säkerhet så att detta tas på allvar av både ledningen och den 

enskilde medarbetaren.  

Resultatutveckling

Siemens AB uppnådde affärsåret 2020/2021 ett resultat  

på 109,7 miljoner SEK jämfört med föregående affärsår på  

17,9 miljoner SEK. Rörelseresultatet har belastats med  

16,4 miljoner SEK avseende avskrivning av goodwill och  

andra immateriella tillgångar hänförliga till förvärvet av det 

fusionerade dotterföretaget Vizendo AB. I juni 2020 

förvärvade Siemens Vizendo AB och företaget är en av de 

ledande utvecklarna inom simuleringsmjukvara, bland annat 

för fordonsindustrin. Verksamheten fusionerades den 1 

januari 2021 med Siemens AB och divisionen Digital 

Industries och förvärvet förstärker Siemens digitala 

erbjudande.

Siemens är väl positionerat på marknaden som kräver 

hållbara lösningar inom elektrifiering, automatisering och 

digitalisering med kompetenta medarbetare som levererar 

värde till våra kunder. Det görs stora investeringar med våra 

kunder framöver inom alla marknadssegment. 

Vinstutvecklingen förväntas därför vara i linje med 

marknadsutvecklingen.

Mikael Leksell 

Vd Siemens AB och  

Siemens i Norden
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Årsredovisning
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB avger 

följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020–10–01 – 

2021–09–30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte 

annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor 

(Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten och resultatet för 

räkenskapsåret samt väsentliga händelser efter 

balansdagen (Mkr) 

Utvecklingen under räkenskapsåret 2020/2021 var i stort 

tillfredsställande för Siemens AB. Orderingången minskade 

något till 3 226,1 (3 676,2). Ökningen inom divisionen Digital 

Industries bidrog till att orderingången jämförbart 2020/2021 

endast minskade marginellt med 0,5 % från 3 241,8 till 

3 226,1 efter avyttringen av divisionen Gas and Power 

föregående räkenskapsår. Omsättningen minskade under 

räkenskapsåret till 3 143,1 (3 189,6). Främst divisionen Digital 

Industries bidrog till att kompensera bortfallet av Gas and 

Power, vilket jämförbart ökade försäljningen med 5,1 % från  

2 991,3 till 3 143,1. 

Siemens AB uppnådde räkenskapsåret 2020/2021 ett resultat 

på 109,7 (17,9). Rörelseresultatet har belastats med 16,4 

avseende avskrivning av goodwill och andra immateriella 

tillgångar hänförliga till förvärvet av det fusionerade 

dotterföretaget Vizendo AB.

Bolaget betalade en utdelning i höjd med föregående 

årsresultat på 17,9 till moderbolaget Siemens International 

Holding B.V., Den Haag, Nederländerna. Årets utdelning 

förväntas motsvara årets resultat.

Medelantalet anställda 955 (972) har påverkats med 19 i 

samband med fusioneringen av Vizendo AB.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Ägarförhållanden 

Siemens AB är ett helägt dotterbolag till Siemens 

International Holding B.V., Den Haag, ett helägt dotterbolag 

inom den internationella Siemensgruppen. 

Förändringar i verksamheten

Siemens förvärvade mjukvaruföretaget Vizendo AB (556657-

1906), med säte i Göteborg den 1 juni 2020. Vizendo är en 

av de ledande leverantörerna av virtuell operatörsutbildning 

för fordonsindustrin. Virtuell utbildning gör det möjligt för 

industriföretag att förkorta utbildningstiderna och få ut nya 

produkter på marknaden snabbare och med högre kvalitet. 

Förvärvet förstärker Siemens digitala erbjudande. 

Verksamheten fusionerades den 1 januari 2021 med Siemens 

AB och divisionen Digital Industries.

Framtida utveckling

Siemens Sverige har sedan flera år tillbaka intagit en ledande 

roll för Siemens i Norden och Baltikum. Fokuseringen på 

Siemens Industry och samarbetet mellan dessa länder 

kommer fortsätta att intensifieras i syfte att stärka 

konkurrenskraften och öka marknadsnärvaron samt optimera 

verksamheten. 

Utvecklingen under året bekräftar ytterligare den goda 

positioneringen Siemens AG – koncernen har. 

Trots att affärsåret har präglats av covid-19 pandemin har 

Siemens AB haft en stark affärsutveckling som resulterat i 

ökade marknadsandelar och ett starkt operativt resultat.

Framtidsprognoser i skuggan av covid-19 pandemin präglas 

fortsatt av osäkerhet. För närvarande verkar det inte finnas 

någon kortsiktig lösning på globala försörjningsstörningar, 

oavsett om det är brist på fraktcontainrar, halvledare eller 

något annat. 

Miljöpåverkan

Bolaget är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001.

Bolaget bedriver verksamhet som omfattas av förordningen 

1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Bolaget bedriver en aktiv personalpolitik som omfattar 

jämställdhet och mångfald, företagshälsovård och 

arbetsmiljö. Bolagets anställda omfattas av kollektivavtal.

Hållbarhetsredovisning

Siemens AB hänvisar till moderbolaget Siemens AGs 

hållbarhetsredovisning för Siemenskoncernen, publicerad på 

https://www.siemens.com/global/en/home/company/

sustainability.html. Denna omfattar samtliga dotterbolag 

inklusive Siemens AB.

Forskning och utveckling

I och med förvärvet av mjukvaruföretaget Vizendo AB har 

Siemens AB fortsatt att investera i utvecklingen av Vizendos 

virtuella utbildningslösningar. Av de 13 423 som under 

affärsåret redovisats som utvecklingskostnader, avser 8 297 

restvärdet av övertagna balanserade utvecklingskostnader 

som resultatförts enligt företagets redovisningsprinciper.

8  

https://www.siemens.com/global/en/home/company/sustainability.html
https://www.siemens.com/global/en/home/company/sustainability.html


Räkenskapsåret 2020-10-01 – 2021-09-30   l   Siemens AB

Flerårsöversikt

Tkr 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Nettoomsättning 3 143 129 3 189 545 3 687 512    3 549 219    3 582 668    

Resultat efter finansiella poster 88 782  27 194     57 680     874 379     219 933    

Soliditet i % 39 38 37 62 43

Förändring av eget kapital

Tkr 
(Antal aktier 608 000 med ett kvotvärde om 50 kronor.) Aktiekapital Reservfond

Balanserat 
resultat

Årets  
resultat Totalt

Ingående balans 2020-10-01 30 400    6 980 442 438 17 871 497 689

Disposition enligt beslut av årets årsstämma           17 871  -17 871   0 

Utdelning -17 871 -17 871

Fusionsdifferens -15 285 -15 285

Årets resultat 109 734 109 734

Belopp vid årets utgång 30 400 6 980 427 153 109 734 574 267

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 427 153 088   

årets vinst 109 734 471

536 887 559

disponeras så att

till aktieägare utdelas 109 734 471

i ny räkning överföres 427 153 088

536 887 559

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och  

balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2020-10-01
-2021-09-30

2019-10-01
-2020-09-30

 

Nettoomsättning 1, 2 3 143 129 3 189 545
Kostnad sålda varor 2 -2 462 572 -2 537 399
Bruttoresultat 680 557 652 146

Försäljningskostnader -515 971 -556 577
Administrationskostnader 3 -57 592 -63 580
Forsknings- och utvecklingskostnader 4 -16 925 0
Övriga rörelseintäkter 5 3 208 0
Övriga rörelsekostnader 6 -2 982 -3 444
Rörelseresultat 7, 8, 9 90 295 28 545

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 1 991 914
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -3 504 -2 265

-1 513 -1 351
Resultat efter finansiella poster 88 782 27 194

Resultat före skatt 88 782 27 194

Skatt på årets resultat 12 20 952 -9 323
Årets resultat 109 734 17 871
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Siemens AB
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-09-30 2020-09-30

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 13 0 0
Goodwill 14 39 814 0

39 814 0

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 15 8 711 8 667
Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 17 11 612 19 122

20 323 27 789

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 18, 19 0 72 002
Uppskjuten skattefordran 20 36 719 30 955
Andra långfristiga fordringar 21 79 677 85 112

116 396 188 069
Summa anläggningstillgångar 176 533 215 858

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 24 799 25 913

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 511 414 362 853
Fordringar hos koncernföretag 544 839 496 369
Aktuella skattefordringar 215 3 900
Övriga fordringar 482 739
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 22 177 772 177 889
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 22 180 24 807

1 256 902 1 066 557

Kassa och bank 24 0 255
Summa omsättningstillgångar 1 281 701 1 092 725

SUMMA TILLGÅNGAR 1 458 234 1 308 583
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-09-30 2020-09-30

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 25, 26
Bundet eget kapital
Aktiekapital 30 400 30 400
Reservfond 6 980 6 980

37 380 37 380

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 427 153 442 438
Årets resultat 109 734 17 871

536 887 460 309
Summa eget kapital 574 267 497 689

Avsättningar 27
Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser 79 677 85 112
Övriga avsättningar 71 486 68 799
Summa avsättningar 151 163 153 911

Långfristiga skulder
Övriga skulder 0 12 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 80 494 69 835
Skulder till koncernföretag 24 220 8 914
Aktuella skatteskulder 7 485 0
Övriga skulder 28 96 497 89 209
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 29 191 709 149 348
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 332 399 327 677
Summa kortfristiga skulder 732 804 644 983

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 458 234 1 308 583
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2020-10-01
-2021-09-30

2019-10-01
-2020-09-30

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 88 782 27 194
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 31 20 977 10 261
Betald skatt 28 721 17 968
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 138 480 55 423

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete 51 213 569
Förändring av kortfristiga fordringar -141 792 -155 297
Förändring av kortfristiga skulder 66 701 39 378
Kassaflöde från den löpande verksamheten 63 440 153 073

Investeringsverksamheten
Förändring finansiella tillgångar 0 -72 002
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3 018 -5 356
Försäljning av rörelsegren 0 165 558
Förändring av utlåning till koncern -42 806 -199 454
Kassaflöde från investeringsverksamheten -45 824 -111 254

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning -17 871 -42 572

Årets kassaflöde -255 -753

Likvida medel vid årets början 255 1 008
Likvida medel vid årets slut 0 255
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Noter
Tkr
 
Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
 
Värderingsprinciper m m
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
Vid försäljning av varor har intäkt redovisats när de risker och förmåner som är förknippade med 
ägandet av varorna övergått till köparen. Tjänsteuppdrag till löpande räkning faktureras kontinuerligt 
under kontraktstiden medan uppdrag till fast pris avräknas i takt med att arbetet utförts, så kallade 
successiv vinstavräkning. Avräknade med ej fakturerade intäkter klassificeras i balansräkningen som 
Upparbetad men ej fakturerad intäkt och fakturerad men ej avräknade intäkter som Fakturerad men ej 
upparbetad intäkt. Servicekontrakt redovisas linjärt under kontraktstiden.
 
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt 
kostnadsföringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt 
upparbetad immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de uppkommer.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten enl. ovan
Goodwill 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 2-5 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
 
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
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Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningskostnad och verkligt värde.
Med verkligt värde förstås försäljningspris efter avdrag för försäljningskostnader.
 
Likvida medel
Likvida medel omfattar kassa, omedelbart tillgängliga banktillgodohavanden samt övriga 
penningmarknadsinstrument med ursprunglig löptid understigande tre månader. Poster som löper med 
fast ränta värderas till upplupet värde.
 
Siemens AB ingår i Siemenskoncernens globala cashpool, innebärande att bolagets samtliga 
banktillgodohavanden omvandlas till ett koncerninternt mellanhavande vilket redovisas som en 
kortfristig fordran mot koncernföretag i balansräkningen.
 
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs med undantag av erhållna 
respektive lämnade förskott som redovisas till betalningstillfällets kurs. I den mån fordringar och skulder 
i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs. Kursförändringar redovisas i resultat- 
räkningen.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital.
 
Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret 
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst 
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
 
Garantireserv
En avsättning redovisas när den underliggande produkten eller tjänsten har sålts. 
 
Reserv för förlustkontrakt
En avsättning för förlustkontrakt redovisas när förväntade ekonomiska fördelar som bolaget beräknas 
erhålla från ett kontrakt är lägre än de ofrånkomliga kostnader för att infria åtagandena enligt kontraktet.
 
Omstruktureringsreserv
En avsättning redovisas när en detaljerad omstruktureringsplan har fastställts och omstruktu-
reringen har antingen påbörjats eller annonserats offentligt.
 
Ersättningar till anställda
Pensioner
Företaget har förmånsbestämda pensionsförpliktelser vilka uteslutande är beroende av värdet på av 
företaget ägda kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna redovisas som finansiell anläggningstillgång. I 
enlighet med förenklingsregeln i BRNAR 2012:1 redovisas pensionsförpliktelsen som en avsättning till 
samma värde som kapitalförsäkringens redovisade värde.
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Fusion
Fusionen mellan dotterföretaget och moderföretaget har redovisats i enlighet med Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2020:5) om redovisning av fusion. 
 
Vid bokföring av fusionen har koncernvärdemetoden använts. Metoden innebär i korthet att 
moderbolaget övertar tillgångar och skulder till värden som har sin grund i den förvärvsanalys som 
upprättades vid förvärvet. Den fusionsdifferens som uppstått är bokförd mot balanserat resultat.
 
Koncernuppgifter
Bolaget är helägt dotterbolag till Siemens International Holding B.V. (kvk 27 044420), Den Haag. 
Siemens International Holding B.V., Den Haag ingår i en koncern där Siemens AG, med säte i Berlin 
och München, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.
 
Det utländska moderföretagets koncernredovisning finns att tillgå hos Siemens AB,  
Box 4044, 169 04 Solna.
 
Av bolagets totala inköp och försäljning avser 72,7 % (66,9 %) av inköpen och 2,2 % (7,3 %) av 
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.
 
Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisning för hela Siemenskoncernen upprättas av moderbolaget Siemens AG, org. nr HRB 
6684 och HRB 12300, säte i Berlin och München, i Tyskland. Hållbarhetsredovisningen finns publicerad 
på https://www.siemens.com/global/en/home/company/sustainability.html

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet. 
 
Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt 
källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till antaganden och prognoser avseende 
projektrelaterade kostnader som används för att bedöma den procentuella avräkningen för projekt.
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Not 1 Nettoomsättningens fördelning

2020-10-01 2019-10-01
-2021-09-30 -2020-09-30

Nettoomsättningen per rörelsegren   
Digital Industries (DI) 1 177 697 1 090 405
Smart Infrastructure (SI) 1 809 963 1 827 029
Gas and Power (GP) 0 198 549
Portfolio Companies (POC) 90 801 32 971
Övriga verksamheter 64 668 40 591

3 143 129 3 189 545

Nettoomsättningen per geografisk marknad   
Sverige 3 064 872 3 105 917
Finland 4 086 22 226
Tyskland 954 1 389
Danmark 484 691
Norge 15 342 13 654
Island 20 918 16 060
Belgien 240 216
Frankrike 349 1 562
Irland 8 578 19 186
Storbritannien 565 46
Spanien 267 360
Schweiz 38 0
Polen 6 247 6 215
USA 6 805 0
Övriga länder 13 384 2 023

3 143 129 3 189 545

 
 
Not 2 Finansiella instrument
Enligt företagets finanspolicy skall prognostiserat inköp eller försäljning i utländsk valuta under de 
kommande fyra månaderna säkras med minst 75 %. För produktaffärer säkras kontrakterade inköp 
respektive försäljning i utländsk valuta till 100 % i ett minimum av tre månader, medan 
anläggningsaffärer säkras till 100 % under kontraktstiden. Säkringar görs med hjälp av valutaterminer.  
Per balansdagen var 75 % av prognostiserade inköp och försäljning i euro säkrade för perioden oktober 
2021 till januari 2022. Verkligt värde för utestående terminer uppgick på balansdagen till -1,1 (0,2) mkr.
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Not 3 Arvode till revisorer
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2020-10-01 2019-10-01
-2021-09-30 -2020-09-30

Ernst&Young   
Revisionsuppdrag 1 265 1 331

1 265 1 331

 
Not 4 Forsknings- och utvecklingskostnader
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt  
kostnadsföringsmodellen. De av Vizendo AB balanserade utvecklingskostnaderna har vid fusionen 
nedskrivits.
 

2020-10-01 2019-10-01
-2021-09-30 -2020-09-30

Nedskrivning 8 297 0
Årets utvecklingskostnad 5 126 0
Avskrivning goodwill 3 502 0

16 925 0

 
Not 5 Övriga rörelseintäkter

2020-10-01 2019-10-01
-2021-09-30 -2020-09-30

Reavinst vid försäljning av inventarier 681 0
Övrig reavinst 2 527 0

3 208 0

 
Not 6 Övriga rörelsekostnader

2020-10-01 2019-10-01
-2021-09-30 -2020-09-30

Förlust vid försäljning av inventarier 0 -158
Kostnader vid avyttring av divisionen Gas & Power -2 982 -3 286

-2 982 -3 444
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Not 7 Leasingavgifter avseende operationell leasing
Leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell leasing som förhyrda lokaler och 
tjänstebilar redovisas bland rörelsekostnader. Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal uppgår 
till 72 361  (69 363).
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 

2020-10-01 2019-10-01
-2021-09-30 -2020-09-30

Inom ett år 73 881 70 687
Senare än ett år men inom fem år 192 947 194 088
Senare än fem år 38 236 74 185

305 064 338 960
 
 
Not 8 Anställda och personalkostnader fördelade per land

2020-10-01 2019-10-01
-2021-09-30 -2020-09-30

Medelantalet anställda fördelade per land
Sverige (varav kvinnor) 955 (175) 972 (190)

955 (175) 972 (190)
Inom parentes anges medelantalet kvinnor.

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 5 287 6 167
Övriga anställda 578 256 595 927

583 543 602 094

Varav tantiem till styrelse och verkställande direktör 2 460 1 970

Sociala kostnader
Sociala kostnader 195 710 190 701
Pensionskostnader 124 361 152 250

320 071 342 951

Av företagets pensionskostnader avser 1 397 (7 380) gruppen styrelse och verkställande direktör.  

Löner och ersättningar avser personal i Sverige. Delar av företagsledningen i Siemens AB omfattas       
av ett incitamentsprogram med bland annat rätt att förvärva aktier i Siemens AG. Utav de löner och 
ersättningar som finns angivna avser kostnader för aktieprogrammet totalt 4 093 (6 502) varav                
976 (4 661) styrelse och verkställande direktör.
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 33 % 33 %
Andel män i styrelsen 67 % 67 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %

Avgångsvederlag
Siemens ABs verkställande direktör, Mikael Leksell, har rätt till pension vid 65 års ålder. I 
anställningskontraktets uppsägningsklausul ingår ett avgångsvederlag på 12 månader.
 
 
 
Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

2020-10-01 2019-10-01
-2021-09-30 -2020-09-30

Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar fördelade 
per tillgång
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 8 297 0
Goodwill 8 144 0
Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 454 1 224
Inventarier, verktyg och installationer 9 711 13 439

27 606 14 663

Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar fördelade 
per funktion
Kostnad för sålda varor 12 657 10 157
Försäljningskostnader 209 182
Administrationskostnader 2 941 4 324
Forsknings- och utvecklingskostnader 11 799 0

27 606 14 663

 
Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2020-10-01 2019-10-01
-2021-09-30 -2020-09-30

Ränteintäkter från koncernföretag 0 64
Övriga ränteintäkter 1 991 850

1 991 914
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Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

2020-10-01 2019-10-01
-2021-09-30 -2020-09-30

Räntekostnad koncernföretag -3 385 -2 183
Övriga räntekostnader -119 -82

-3 504 -2 265

 
Not 12 Skatt på årets resultat

2020-10-01 2019-10-01
-2021-09-30 -2020-09-30

Total redovisad skattekostnad
Aktuell skattekostnad 20 539 -7 941
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 413 -1 382

20 952 -9 323
Total redovisad effektiv skatt -23,60 % (34,28 %). 

Resultat före skatt 88 782 (27 194), gällande skattesats 21,4 %.      

Skatteverket har, i enlighet med en överenskommelse enligt artikel 6 i EU:s skiljemannakonvention, 
beslutat att sätta ned inkomst av näringsverksamhet under taxeringsår 2011-2013 för att undvika 
internationell dubbelbeskattning.
 
Avstämning effektiv skatt
Skatt enligt gällande skattesats -18 999 -5 821
Ej avdragsgilla kostnader -2 702 -2 619
Skatt hänförlig till tidigare år 42 750 0
Omvärdering uppskjutna skatter till ny skattesats 108 -883
Övrigt -205 0

20 952 -9 323
 
Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2021-09-30 2020-09-30

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Fusion FoU 25 765 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 765 0

Ingående avskrivningar 0 0
Fusion FoU -17 468 0
Årets nedskrivning -8 297 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -25 765 0

Utgående redovisat värde 0 0
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Not 14 Goodwill

2021-09-30 2020-09-30

Ingående anskaffningsvärden 369 927 369 927
Fusion 54 292 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 424 219 369 927

Ingående avskrivningar -341 868 -341 868
Fusion -6 334 0
Årets avskrivningar -8 144 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -356 346 -341 868

Ingående nedskrivningar -28 059 -28 059
Utgående ackumulerade nedskrivningar -28 059 -28 059

Utgående redovisat värde 39 814 0

Not 15 Förbättringsutgifter på annans fastighet
2021-09-30 2020-09-30

Ingående anskaffningsvärden 12 235 12 235
Inköp 1 498 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 733 12 235

Ingående avskrivningar -3 568 -2 344
Årets avskrivningar -1 454 -1 224
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 022 -3 568

Utgående redovisat värde 8 711 8 667

 
 
 
Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2021-09-30 2020-09-30

Ingående anskaffningsvärden 5 423 5 423
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 423 5 423

Ingående avskrivningar -5 423 -5 421
Försäljningar/utrangeringar 0 -2
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 423 -5 423

Utgående redovisat värde 0 0
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Not 17 Inventarier, verktyg och installationer

2021-09-30 2020-09-30

Ingående anskaffningsvärden 60 605 58 661
Inköp 2 471 5 674
Försäljningar/utrangeringar -1 522 -3 730
Fusion 434 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 988 60 605

Ingående avskrivningar -41 483 -30 698
Försäljningar/utrangeringar 1 252 2 654
Årets avskrivningar -9 711 -13 439
Fusion -434 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -50 376 -41 483

Utgående redovisat värde 11 612 19 122

 
 
Not 18 Andelar i koncernföretag

2021-09-30 2020-09-30

Ingående anskaffningsvärden 72 002 0
Fusion -72 002 0
Köpeskilling 0 60 002
Aktieägartillskott 0 12 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 72 002

Utgående redovisat värde 0 72 002
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Not 19 Fusion  

Fusionen av Vizendo AB med organisationsnummer 556657-1906 genomfördes 1 januari 2021. 
Nettoomsättningen och rörelseresultat för Vizendo AB perioden 2020-10-01-2020-12-31 (se nedan),  
har inte redovisats i resultaträkningen för Siemens AB. 
Av Siemens AB övertagna tillgångar och skulder per 2020-12-31 redovisas i sammandrag nedan.

Belopp per
2020-12-31

Nettoomsättning 2 275
Rörelseresultat -5 258

Anläggningstillgångar 10 452
Omsättningstillgångar 2 393
Summa tillgångar 12 845

Skulder 7 506
Summa skulder 7 506

 
Not 20 Uppskjuten skattefordran

2021-09-30 2020-09-30

Maskiner och inventarier 1 734 0
Förbättringsutgifter annans fastighet 520 363
Kundfordringar 847 1 122
Pensionsavsättningar 18 968 21 787
Övriga avsättningar 9 503 7 683
Outnyttjat underskott 5 147 0
Belopp vid årets utgång 36 719 30 955

De outnyttjade underskotten uppgår till 24 985 och avser övertagna underkott vid fusion, de är därmed 
spärrade t.o.m. affärsåret 2026.
 
 
Not 21 Andra långfristiga fordringar

2021-09-30 2020-09-30

Kapitalförsäkringar   
Ingående verkligt värde 85 112 68 933
Inbetalningar 4 466 29 826
Utbetalningar -18 998 -14 711
Värdeförändringar 9 097 1 064

79 677 85 112
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Not 22 Upparbetad men ej fakturerad intäkt

2021-09-30 2020-09-30

Upparbetade intäkter 787 594 675 541
Fakturerade belopp -609 822 -497 652

177 772 177 889

 
Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-09-30 2020-09-30

Förutbetalda hyror 15 543 14 128
Förutbetalda pensioner 2 106 2 185
Förutbetalning övrigt 2 184 250
Upplupna serviceintäkter 2 347 8 244

22 180 24 807

 
Not 24 Likvida medel

2021-09-30 2020-09-30

Likvida medel
Kassa och bank 0 255

0 255

Bolagets bankkonto utgör en del av Siemens AGs cashpool hos Danske Bank. Saldo på bankkonto  
redovisas ej som likvida medel utan som kortfristiga fordringar på koncernföretag respektive kortfristiga  
skulder till koncernföretag. I posten fordringar på koncernföretag ingår cashpool saldo med 544 769 
(496 011).
 
 
Not 25 Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier uppgår till 608 000 stycken med kvotvärde om 50 kr per aktie. Jämfört med föregående år 
har ingen förändring skett.
 

26  



Räkenskapsåret 2020-10-01 – 2021-09-30   l   Siemens AB

Siemens AB
Org.nr 556003-2921

21 (23)

 
 
Not 26 Disposition av vinst eller förlust

2021-09-30

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 427 153
årets vinst 109 734

536 888

disponeras så att
till aktieägare utdelas  109 734
i ny räkning överföres 427 153

536 888
 
Not 27 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2021-09-30 2020-09-30

Pensioner och liknande förpliktelser   
Förmånsbestämd pension, tryggad kapitalförsäkring 79 677 85 112

79 677 85 112

Övriga avsättningar   
Garantiåtagande 41 783 43 863
Projektrelaterade förlustrisker 5 321 3 768
Övrigt 24 382 21 168

71 486 68 799

 
Not 28 Övriga skulder

2021-09-30 2020-09-30

Moms 47 981 46 333
Övrigt 48 516 42 876

96 497 89 209

 
Not 29 Fakturerad men ej upparbetad intäkt

2021-09-30 2020-09-30

Fakturerade belopp 952 041 673 937
Upparbetade intäkter -760 332 -524 589

191 709 149 348
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Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-09-30 2020-09-30

Semester och annan outtagen ledighet 113 151 107 273
Övriga personallönekostnader 67 362 67 597
Sociala avgifter och dylikt 42 249 47 139
Förutbetalda serviceintäkter 85 992 79 985
Övriga poster 23 645 25 683

332 399 327 677

 
 
Not 31 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2021-09-30 2020-09-30

Avskrivningar 19 309 14 663
Nedskrivningar 5 932 -4 430
Orealiserade kursdifferenser 1 258 -884
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -681 -158
Övriga avsättningar -4 841 1 070

20 977 10 261

 
Not 32 Eventualförpliktelser
Som ett led i bolagets affärsverksamhet förekommer garantier för fullgörande av olika kontraktsförenliga 
åtaganden. Vissa av dessa är av s k on-first-demand karaktär. Ingen indikation finns på att sådana 
lämnade garantier kommer att medföra någon väsentlig utbetalning utöver de avsättning som redan 
skuldförts.
 
 
Not 33 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I oktober 2021 beslutade Siemenskoncernen att affärsenheten Large Drive Applications (LDA) inom 
Siemens Portfolio Companies (POC) långsiktigt har större möjlighet globalt att nå framgångar som ett 
självständigt bolag. Verksamheten i Sverige förväntas därför att under räkenskapsåret 1 oktober 2021 - 
30 september 2022 föras över till ett separat, nybildat bolag.
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Solna, 14 januari 2022 

Hannes  Apitzsch
Styrelseordförande

Rudolf Basson Mats Hultgren
Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant

Jan Åkesson
Arbetstagarrepresentant

Torbjörn Olsson 
Arbetstagarrepresentant

Mikael Leksell Jaana Kupila
Verkställande direktör / Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Ernst & Young AB
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Siemens AB, org.nr 556003-2921

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Siemens AB
för räkenskapsåret 2020-10-01--2021-09-30. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 8-29 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Siemens ABs finansiella ställning
per den 30 september 2021 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Siemens AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

30  



Räkenskapsåret 2020-10-01 – 2021-09-30   l   Siemens AB

2 (2)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Siemens AB för räkenskapsåret 2020-10-01-
2021-09-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Siemens AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende:

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 21 februari 2022 

Ernst & Young AB

Johan Sylvén
Auktoriserad revisor
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