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Teknik med ett högre syfte 

Globalt avslutade vi räkenskapsåret 2018 starkt med en 
rekordhög orderingång, intäkter och marginaler. I Siemens 
AB hade vi fortsatt tillväxt och överträffade vårt ambitiösa 
tillväxtmål. Vi är glada över att under året ha sett en ökad 
efterfrågan på våra produkter, lösningar och kompetens 
inom energi, industri och mobilitet. 

Höjdpunkter
Sveriges ambition att vara ett föregångsland när det gäller 
minskade koldioxidutsläpp och att leda den digitala trans-
formationen stämmer väl överens med våra egna ambitio-
ner på dessa områden. En betydande del av vår tillväxt 
kommer från den digitala transformation som våra kunder 
genomgår. Vi har haft vårt bästa år hittills för våra industri-
ella digitaliseringslösningar, både när det gäller orderingång 
och att ingå partnerskap som syftar till att utforska de 
oändliga möjligheterna i vårt öppna, molnbaserade opera-
tivsystem för IoT – MindSphere. Vi tog ett stort steg framåt 
inom området transport och mobilitet när vi fick ett tilldel-
ningsbeslut i en stor upphandling som syftar till förbättrad 
trafikinfrastruktur, och vi tecknade flera kontrakt som syftar 
till att framtidssäkra det svenska elnätet på nationell, regio-
nal och lokal nivå. 

Digitaliseringen bidrar till att förbättra befintliga processer 
genom att utnyttja de enorma mängder data som finns 
tillgängliga på nya och innovativa sätt. Genom åren har vi 
sett hur detta förbättrar effektiviteten och sänker kostna-
derna, vilket i sin tur ökar våra kunders konkurrenskraft. 
Användningen av data har även lett till uppkomsten av nya 
affärsmodeller, och vi blir allt oftare inbjudna för att samar-
beta kring nya lösningar tillsammans med våra kunder och 
leverantörer. Den här sortens medskapande bidrar till en 
mer dynamisk marknad, och öppnar för nya möjligheter.  

Under det gångna året lanserades vårt globala innovations- 
och investeringsbolag - next47 i Norden. Syftet med next47:s 
lokala närvaro är att hjälpa lokala entreprenörer att få 
tillgång till internationella marknader, en global kundbas 
och oöverträffad teknisk expertis – och att därigenom 
överbrygga klyftan mellan innovation och implementering. 

Verksamma i Sverige under 125 år
Vi har vårt fokus på framtiden, men vi skulle inte vara där vi 
är utan vårt förflutna. I år firar vi att vi har varit verksamma 
i Sverige i 125 år. Det är spännande att blicka tillbaka på 
några av våra banbrytande prestationer, såsom leveransen 
av en elektrisk telegraf till Telegrafverket 1853, världens 
första inopererbara pacemaker 1958 och på senare år 
världens första eHighway för tunga transporter 2016. De 
utgör alla viktiga tekniska milstolpar i utvecklingen av det 
som är vårt samhälle idag. 

– Enbart idéer är inte värda mycket. Värdet av en innovation 
ligger i dess praktiska tillämpning, sa Werner von Siemens. 
Vi har nu 125 års erfarenhet av att implementera banbry-
tande teknik i Sverige.

Att hitta ett högre syfte med allt vi gör
Under sin livstid drevs vår grundare Werner von Siemens av 
en stark vilja att förnya inte bara området elektroteknik, 
men även att erbjuda sina tjänster som ett bidrag till veten-
skap och samhälle. Än idag är hans arv som en teknisk 
pionjär och ledare för ett företag som drivs av ett högre 
syfte närvarande och reflekteras i hur våra samarbeten ökar 
våra kunders konkurrenskraft och värde. Att vara en del av 
företag som Siemens, som ligger i framkant när det gäller 
teknik och hållbarhet, är viktigare idag än någonsin. Vi vet 
att det är viktigt inte bara för våra nuvarande medarbetare 
utan även för yrkesverksamma, i synnerhet unga, som 
önskar en meningsfull karriär. 

Flytt till nytt huvudkontor
Det gångna året har fem Siemenskontor flyttat in under 
samma tak i vårt nya gemensamma huvudkontor i Arena- 
staden i Solna. Förutom att kontoret är utformat för ett 
flexibelt och agilt arbetssätt och att dess geografiska läge 
gör det enkelt att nå med kollektivtrafik, var en avgörande 
faktor för valet av ny kontorsbyggnad miljöcertifieringen 
Miljöklass Guld.  Den förväntade minskningen av energi- 
användning är 66 procent jämfört med våra tidigare kontor. 
Den nya nivån av energieffektivitet beror delvis på att vi i 
byggnaden använder den senaste fastighetstekniken från 
Siemens. 

Vi tar vårt ansvar att leda i hållbarhetsarbetet
Vi har åtagit oss att tänka och agera i kommande generatio-
ners intresse och att skapa balans mellan människor, vår 
planet och vinst. Vårt hållbarhetsarbete ger oss ett högre 
syfte med vår verksamhet.  

Eftersom vårt hållbarhetsarbete bedrivs utifrån ett tydligt 
syfte är erkännanden från omvärlden inte på något sätt 
nödvändiga bekräftelser utan välkomna indikationer på 
våra framgångar inom detta område. Två exempel på 
erkännanden under 2018 är topplaceringen i vår bransch i 
den ledande hållbarhetsrankingen Dow Jones Index, och en 
topplacering på Corporate Knights lista över världens 100 
mest hållbara företag.  
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Mångfald ökar innovation
Mångfald stärker vår innovationsförmåga, frigör potentia-
len hos Siemens anställda och bidrar därigenom direkt till 
vårt företags framgångar. Att locka människor från olika 
bakgrund socialt och utbildningsmässigt har varit en priori-
terad uppgift för oss under det gångna året och kommer att 
fortsätta att vara det.  

Säkerheten först
När man arbetar för eller med Siemens ska man känna sig 
trygg. Vi tar hand om varandra och de människor som vi 
arbetar med och vi strävar alltid efter en ”Zero Harm Cultu-
re”, vilket även är namnet på vårt globala program som 
syftar till att minska incidenter och olyckor och främja 
anställdas hälsa genom utbildning och information. 

Ett åtagande att värna om vår planet
När det gäller att värna om vår planet är vi lika engagerade i 
att hjälpa till att minska våra kunders CO

2
-utsläpp som vi är 

i att minska utsläppen från vår egen verksamhet. 

Produkter och lösningar som är särskilt energieffektiva eller 
som på ett betydande sätt bidrar till att minska de totala 
CO

2
-utsläppen utgör vår miljöportfölj. Dessa gjorde under 

2018 det möjligt för våra kunder att minska sina CO
2
-ut-

släpp med 609 miljoner ton, vilket är cirka 11 gånger den 
mängd koldioxid som New York City släpper ut årligen. 

Genom att ta ansvar för koldioxidutsläppen från vår egen 
verksamhet åtog vi oss 2015, som första stora industriföre-
tag, att vår verksamhet skulle vara koldioxidneutral senast 
2030. Arbetet pågår i detta nu och möjliggörs genom 
investeringar på 100 miljoner euro i energieffektiviserings-
åtgärder på våra egna anläggningar. Hittills har vi lyckats 
minska våra utsläpp med cirka 25 procent, vilket känns 
betryggande med tanke på att vi snabbt närmar oss vår 
första milstolpe, som är att halvera våra koldioxidutsläpp till 
år 2020. 

Hållbarhet genom digitalisering
Digitalisering är inte bara ett sätt att komma fram till nya 
innovativa idéer som löser några av de tekniska utmaning-
arna i dagens samhälle – det är också ett viktigt paradigm 
när vi formar en mer hållbar framtid. Distribuerad elproduk-
tion, fjärrservice och uppkopplade transportlösningar är 
bara några exempel på innovativa områden där digitalise-
ringen har och kommer att fortsätta att bidra till mer håll-
bara lösningar.  

Vi är på väg mot en hållbar framtid och tekniska lösningar 
med verkligt hållbar inverkan på vårt samhälle är nyckelfak-
torer för att förverkliga detta. Jag ser fram emot att fort- 
sätta denna resa under 2019. 

Ulf Troedsson 

VD Siemens AB och  
Siemens i Norden och 
Baltikum
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Räkenskapsåret 2017-10-01 – 2018-09-30

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB  
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret  
2017–10–01 – 2018–09–30. 

Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor, 
tkr, om inget annat anges.

Allmänt om verksamheten och resultatet för 
verksamhetsåret samt väsentliga händelser 
efter balansdagen  
Siemens AB minskade orderingången något till 3.894,5 
(3.983,1) under räkenskapsåret 1 oktober 2017 - 30 septem-
ber 2018. Alla divisioner bidrog positivt och kompenserade 
bortfallet av divisionerna Mobility och Wind Power and  
Renewables. Jämförbart ökade orderingången med 9.1 % 
från 3,569.1.  

Omsättningen minskade marginellt till 3.549,2 (3.582,7). 
Den minskade omsättningen är främst relaterad till  
avyttringen av divisionerna Mobility och Wind Power and  
Renewables. Jämförbart ökade omsättningen med  3.5 % 
från 3.423,4.

Resultatet har gottskrivits med 799,4 avseende försäljningen 
av aktierna i Siemens Healthcare AB, Sverige. 

Digital Factory och Process Industries and  
Drives
Divisionerna Digital Factory (DF) samt Process Industries and 
Drives (PD) överträffade uppsatta mål och föregående år 
både avseende orderingång och omsättning. 

Resultatet för divisionerna försämrades jämfört med föregå-
ende år och uppfyllde inte budgeterade förväntningar bero-
ende på investeringar i organisationen.

Kassaflödet påverkades negativt av hög tillväxt och en ökad 
kapitalbindning i pågående leveranser. 

Building Technologies
Building Technologies (BT) kunde inte helt infria ställda för-
väntningar och föregående år avseende orderingång och 
omsättning främst beroende på avsaknad av större projekt.

Resultatet under året påverkades negativt av den minskade 
omsättningen då kostnaderna under året varit på en stabil 
nivå jämfört med föregående år.

Kassaflödet uppnådde inte uppsatta mål och föregående år 
beroende på engångskostnader från tidigare år samt att pro-
jektfinansieringen varit något försämrad under en fas med 
låg faktureringsgrad.

Energy Management
Orderingången inom Energy Management (EM) utvecklades 
positivt i jämförelse med föregående år och budget.

Omsättningen ökade något jämfört med föregående år och 
överträffade årets målsättning beroende på fortlöpande ar-
bete i större projekt.

Resultatet uppnådde inte förväntningarna beroende på opla-
nerade kostnader i vissa projekt samt investeringar i upp-
byggnad av organisationen. 

Kassaflödet försämrades jämfört med föregående år beroen-
de på stora koncerninterna leveranser under slutet av af-
färsåret, som ett resultat av förseningar i genomförandet av 
vissa projekt.

Power and Gas
Orderingången inom Power and Gas (PG) ökade jämfört med 
föregående år men nådde inte målsättningen. Den svaga or-
deringången 2017 resulterade i lägre omsättning under 
2018, dock nåddes målsättningen.

Resultatet förbättrades jämfört med föregående år, framför 
allt beroende på kraftigt förbättrad marginal.

Kassaflödet försämrades något jämfört med föregående år 
och blev svagt negativt.

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
Som ett led i en global omstrukturering av divisionen Mobility 
avyttrade Siemens AB per 2018-06-01 den svenska verksam-
heten till Siemens Mobility AB. Sammanlagt har cirka 32 an-
ställda berörts av ovan nämnda omstruktureringar.

Siemenskoncernen och Alstom har skrivit under ett avtal att 
sammanföra bolagens verksamheter på tågområdet för att 
skapa en ledande global marknadsaktör. Överföringen av all 
verksamhet inom järnvägsområdet i egna bolag är en följd 
av detta beslut. 



9

Räkenskapsåret 2017-10-01 – 2018-09-30

Förvaltningsberättelse

Framtida utveckling
Siemens Sverige har sedan fyra år en ledande roll för  
Siemens i Norden och Baltikum. Integrationen och samarbe-
tet mellan dessa länder kommer ytterligare att intensifieras i 
syfte att stärka konkurrenskraften och öka marknadsnärva-
ron samt förbättra kostnadsläget.

Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen på markna-
den består fortfarande. Den svenska ekonomin förväntas 
bromsa in, särskilt inom bostadssektorn, och vi förväntar oss 
en avmattning i tillväxten.    

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 jäm-
ställdhet och mångfald, företagshälsovård och arbetsmiljö. 
Bolagets anställda omfattas av kollektivavtal. 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Hållbarhetsredovisning  
Siemens AB refererar till moderbolaget Siemens AGs håll- 
barhetsredovisning för Siemenskoncernen, publicerad på 
https://www.siemens.com/global/en/home/company/sustai-
nability.html. Denna omfattar samtliga dotterbolag inklusive 
Siemens AB.

https://www.siemens.com/global/en/home/company/sustainability.html
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Räkenskapsåret 2017-10-01 – 2018-09-30

Förvaltningsberättelse

Flerårsöversikt

Tkr 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Nettoomsättning 3 549 219 3 582 669 4 985 373 8 012 535 8 797 405

Resultat efter finansiella poster 874 379  219 933     524 384     312 615     298 852    

Soliditet i % 62 43 50 39 35

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 442 008 049    

årets vinst 855 429 943        

1 297 437 992    

disponeras så att

till aktieägare utdelas 855 000 000

i ny räkning överföres 442 437 992        

1 297 437 992
 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat-  
och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Förändring av eget kapital 

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

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat Totalt

Ingående balans 2017-10-01 30 400    6 980 442 287 214 721 694 388 

Disposition enl. bolagsstämma            214 721     -214 721    

Utdelning -215 000 -215 000

Årets resultat 855 430 855 430

Utgående balans 2018-09-30 30 400 6 980 442 008 855 430 1 334 818 
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Räkenskapsåret 2017-10-01 – 2018-09-30

Siemens AB 
Org.nr 556003-2921     

6 (24) 
  

          
Resultaträkning 
Tkr 

Not 2017-10-01 
-2018-09-30 

2016-10-01 
-2017-09-30   

 

Restricted 

 
Nettoomsättning 1, 2 3 549 219   3 582 669   
Kostnad sålda varor 2 -2 846 115   -2 830 694   
Bruttoresultat   703 104   751 975   
            
Försäljningskostnader   -586 379   -594 272   
Administrationskostnader 3 -38 825   -35 712   
Övriga rörelseintäkter 4 4 408   33 516   
Rörelseresultat 5, 6, 7 82 308   155 507   
            
Resultat från finansiella poster           
Resultat från andelar i koncernföretag 8 799 354   70 165   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 705   738   
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -7 988   -6 477   
    792 071   64 426   
Resultat efter finansiella poster   874 379   219 933   
            
Bokslutsdispositioner 11 0   35 403   
Resultat före skatt   874 379   255 336   
            
Skatt på årets resultat 12 -18 949   -40 615   
Årets resultat   855 430   214 721   
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Räkenskapsåret 2017-10-01 – 2018-09-30

Siemens AB 
Org.nr 556003-2921     

7 (24) 
  

          
Balansräkning 
Tkr 

Not 2018-09-30 2017-09-30 
  

 

Restricted 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Immateriella anläggningstillgångar           
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 13 0   0   
Goodwill 14 0   0   
    0   0   
            
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader och mark 15 0   0   
Förbättringsutgifter på annans fastighet 16 11 114   0   
Maskiner och andra tekniska anläggningar 17 2   11 750   
Inventarier, verktyg och installationer 18 34 885   8 083   
Påg. nyanl. och förskott avs. materiella 
anläggningstillgångar 19 1 790   26 391   
    47 791   46 224   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i koncernföretag 20 0   69 846   
Uppskjuten skattefordran 21 27 690   30 087   
Andra långfristiga fordringar 22 71 798   74 219   
    99 488   174 152   
Summa anläggningstillgångar   147 279   220 376   
            
Omsättningstillgångar           
            
Varulager m m           
Färdiga varor och handelsvaror   29 506   24 330   
Pågående arbete för annans räkning 23 361 831   228 176   
    391 337   252 506   
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   427 085   472 381   
Fordringar hos koncernföretag   1 150 718   646 295   
Aktuella skattefordringar   13 788   10 354   
Övriga fordringar   304   318   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 27 316   22 962   
    1 619 211   1 152 310   
            
Kassa och bank 25 1 445   1 246   
Summa omsättningstillgångar   2 011 993   1 406 062   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   2 159 272   1 626 438   
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Räkenskapsåret 2017-10-01 – 2018-09-30

Siemens AB 
Org.nr 556003-2921     

8 (24) 
  

          
Balansräkning 
Tkr 

Not 2018-09-30 2017-09-30 
  

 

Restricted 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital 26, 27         
Bundet eget kapital           
Aktiekapital   30 400   30 400   
Reservfond   6 980   6 980   
    37 380   37 380   
            
Fritt eget kapital           
Balanserad vinst eller förlust   442 008   442 287   
Årets resultat   855 430   214 721   
    1 297 438   657 008   
Summa eget kapital   1 334 818   694 388   
            
Avsättningar 28         
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   71 798   74 069   
Övriga avsättningar   67 923   85 349   
Summa avsättningar   139 721   159 418   
            
Kortfristiga skulder           
Förskott från kunder   113 779   131 129   
Leverantörsskulder   119 872   159 332   
Skulder till koncernföretag   14 488   34 746   
Övriga skulder 29 78 976   74 218   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 357 618   373 207   
Summa kortfristiga skulder   684 733   772 632   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   2 159 272   1 626 438   
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Siemens AB 
Org.nr 556003-2921     

9 (24) 
  

          
Kassaflödesanalys 
Tkr 

Not 2017-10-01 
-2018-09-30 

2016-10-01 
-2017-09-30   

 

Restricted 

 
Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   874 380   219 933   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 31 -728 023   -78 093   
Betald skatt   -19 986   -123 909   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   126 371   17 931   
            
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Förändring av varulager och pågående arbete   -162 438   69 140   
Förändring av kortfristiga fordringar   -3 203   -53 125   
Förändring av kortfristiga skulder   -65 432   -36 122   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -104 702   -2 176   
            
Investeringsverksamheten           
Förändring finansiella tillgångar   2 421   49 937   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -24 886   -31 005   
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 32 0   72 000   
Försäljning av andelar i koncernföretag 20 869 200   305 093   
Förändring av utlåning till koncern   -526 834   296 193   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   319 901   692 218   
            
Finansieringsverksamheten           
Utbetald utdelning   -215 000   -702 600   
            
Årets kassaflöde   199   -12 558   
            
Likvida medel vid årets början   1 246   13 804   
Likvida medel vid årets slut   1 445   1 246   
 

Räkenskapsåret 2017-10-01 – 2018-09-30
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Siemens AB 
Org.nr 556003-2921 

10 (24) 
  

      
 

Restricted 

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. Servicekontrakt redovisas linjärt under kontraktstiden 

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
  
Immateriella anläggningstillgångar 
Kostnader för forskning och utveckling 
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas som 
kostnad då de uppkommer. Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas 
för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balans- 
räkningen, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har 
tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. 
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Avskrivningar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. 
Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultat- 
räkningen. 
  
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 
  
Följande avskrivningstider tillämpas (år): 
Dataprogram  5   
Goodwill 5   
      
Byggnader 20-50   
Markanläggningar (75% av anskaffningsvärdet) 10-20   
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10   
Maskiner och andra tekniska anläggningar 2-5   
Inventarier, verktyg och installationer 3-5   
      
Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas till verkligt värde.   
  
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. 
  
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 
resultaträkningen. 

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. 
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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 omstruktureringen 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. 

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. 

Koncernredovisning upprättas ej med hänvisning till ÅRL 7 kap 2§. 

Det utländska moderföretagets koncernredovisning finns att tillgå hos Siemens AB, 
Box 4044, 169 04 Solna. 

Av bolagets totala inköp och försäljning avser 59,8 % (58,8 %) av inköpen och 7,2 % (11,1 %) 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://siemens.com/global/en/home/sustainability. 

Restricted 
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Not 1 Nettoomsättningens fördelning 
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Nettoomsättningen per rörelsegren       
Digital Factory (DF) 643 204 578 073   
Process Industries and Drives (PD) 665 808 628 819   
Building Technologies (BT) 1 344 352 1 373 762   
Mobility (MO) 143 752 149 171   
Energy Management (EM) 702 131 664 324   
Power and Gas (PG) 16 665 38 736   
Windpower and Renewables (WP) 0 119 192   
Övriga verksamheter 33 307 30 592   
  3 549 219 3 582 669   
        
Nettoomsättningen per geografisk marknad       
Sverige 3 487 732 3 473 391   
Finland 11 126 31 997   
Tyskland 11 289 1 982   
Danmark 4 085 44 329   
Norge 9 878 7 439   
Island 15 296 17 151   
Belgien 1 607 639   
Frankrike 0 1   
Irland 341 144   
Storbritannien 0 38   
Spanien 2 558 1 551   
Schweiz 16 16   
Polen 4 202 2 353   
Övriga länder 1 089 1 638   
  3 549 219 3 582 669   
        
  
  
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 
2018 till januari 2019. Verkligt värde för utestående terminer uppgick på balansdagen till -0,1 (0,7). 
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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. 
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Ernst&Young       
Revisionsuppdrag 1 665 1 731   
  1 665 1 731   
  
Not 4 Övriga rörelseintäkter 
        
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Reavinst försäljning fastighet Göteborg 0 33 516   
Reavinst försäljning av rörelsegren 4 408 0   
  4 408 33 516   
        
Innevarande år avser försäljning av rörelsegren Mobility. Föregående år avser försäljning av fastigheten 
Balltorp Mölndal i Göteborg 
  
  
Not 5 Leasingavgifter avseende operationell leasing 
Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal uppgår till 74 059 (61 023). 
  
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 
  
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Inom ett år 70 576 71 265   
Senare än ett år men inom fem år 163 562 176 417   
Senare än fem år 159 767 189 106   
  393 905 436 788   
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Not 6 Anställda och personalkostnader fördelade per land 
2017-10-01 2016-10-01 

-2018-09-30 -2017-09-30

Medelantalet anställda fördelade per land 
Sverige (varav kvinnor) 1 090 (222) 1 152 (244) 

1 090 (222) 1 152 (244) 
Inom parentes anges medelantalet kvinnor. 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 5 125 5 406 
Övriga anställda 650 496 700 983 

655 621 706 389 

Varav tantiem till styrelse och verkställande direktör 2 232 2 481 

Sociala kostnader 
Sociala kostnader 223 480 222 323 
Pensionskostnader 145 819 135 909 

369 299 358 232 

Av företagets pensionskostnader avser 4 084 (3 943) gruppen styrelse och VD. 

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. Utöver de löner och 
ersättningar som finns angivna har VD och övriga anställda utnyttjat rätten att realisera aktier eller 
optioner i Siemens AG:s aktieprogram med totalt 5 782 (9 438) varav VD 801 (1 316). 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 20 % 0 % 
Andel män i styrelsen 80 % 100 % 

Avgångsvederlag 
Siemens ABs verkställande direktör, Ulf Troedsson, har rätt till pension vid 60 års ålder. 
Anställningskontrakt för VD innehåller också en uppsägningstid på upp till 12 månader samt 
avgångsvederlag på 12 månadsersättningar. 
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Not 7 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar fördelade 
per tillgång       
Byggnader och mark 0 241   
Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 122 0   
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 555 17 147   
Inventarier, verktyg och installationer 10 833 3 320   
  23 510 20 708   
        
Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar fördelade 
per funktion       
Kostnad för sålda varor 21 387 20 590   
Försäljningskostnader 103 33   
Administrationskostnader 2 020 85   
  23 510 20 708   
        
Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag 
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Resultat vid avyttringar 799 354 70 165   
  799 354 70 165   
        
Innevarande år avser försäljning av aktierna i Siemens Healthcare AB, Sverige. Föregående år avser 
försäljning av aktierna i Siemens Healthcare Oy, Finland. 
  
  
Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Ränteintäkter från koncernföretag 31 37   
Övriga ränteintäkter 674 701   
  705 738   
        
  
Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter 
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
        
Räntekostnad koncernföretag -7 820 -6 222   
Övriga räntekostnader -168 -255   
  -7 988 -6 477   
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Not 11 Bokslutsdispositioner 
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Avskrivningar utöver plan 0 35 403   
  0 35 403   
        
Föregående års avskrivningar utöver plan avser återförda överavskrivningar avseende den försålda 
fastigheten Balltorp Mölndal i Göteborg 
  
  
Not 12 Skatt på årets resultat 
        
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Total redovisad skattekostnad       
Aktuell skattekostnad -16 553 -39 301   
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -2 396 -1 314   
  -18 949 -40 615   
Total redovisad effektiv skatt 2,17 % (15,91 %). 
  
Avstämning effektiv skatt       
Skatt enligt gällande skattesats -192 363 -56 174   
Ej avdragsgilla kostnader -1 794 -979   
Ej skattepliktiga intäkter 175 859 15 453   
Skatt hänförlig till tidgare år -320 1 153   
Omvärdering latenta skatter till ny skattesats -331 0   
Övrigt 0 -68   
  -18 949 -40 615   
  
Not 13 Koncessioner, patent, varumärken samt liknande rättigheter 
        
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 324 324   
Försäljningar/utrangeringar -324     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 324   
        
Ingående avskrivningar 0 0   
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0   
        
Ingående nedskrivningar -324 -324   
Försäljningar/utrangeringar 324     
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -324   
        
Utgående redovisat värde 0 0   
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Not 14 Goodwill 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 369 927 369 927   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 369 927 369 927   
        
Ingående avskrivningar -341 868 -341 868   
Utgående ackumulerade avskrivningar -341 868 -341 868   
        
Ingående nedskrivningar -28 059 -28 059   
Utgående ackumulerade nedskrivningar -28 059 -28 059   
        
Utgående redovisat värde 0 0   
        
        
Not 15 Byggnader och mark 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 0 84 120   
Försäljningar/utrangeringar 0 -84 120   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0   
        
Ingående avskrivningar 0 -36 548   
Försäljningar/utrangeringar 0 36 789   
Årets avskrivningar   -241   
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0   
        
Ingående nedskrivningar 0 -13 602   
Försäljningar/utrangeringar 0 13 602   
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0   
        
Utgående redovisat värde 0 0   
 
  
Not 16 Förbättringsutgifter på annans fastighet 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 0 0   
Försäljningar/utrangeringar   0   
Omklassificeringar 12 235 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 235 0   
        
Ingående avskrivningar 0 0   
Årets avskrivningar -1 121 0   
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 121 0   
        
Utgående redovisat värde 11 114 0   
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Not 17 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 40 363 40 579   
Inköp 0 1 513   
Försäljningar/utrangeringar -34 940 -1 729   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 423 40 363   
        
Ingående avskrivningar -28 613 -12 064   
Försäljningar/utrangeringar 34 747 598   
Årets avskrivningar -11 555 -17 147   
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 421 -28 613   
        
Utgående redovisat värde 2 11 750   
  
  
Not 18 Inventarier, verktyg och installationer 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 23 777 23 731   
Inköp 27 151 3 702   
Försäljningar/utrangeringar -7 684 -3 656   
Omklassificeringar 10 488 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 732 23 777   
        
Ingående avskrivningar -15 694 -15 905   
Försäljningar/utrangeringar 7 680 3 530   
Årets avskrivningar -10 833 -3 319   
Utgående ackumulerade avskrivningar -18 847 -15 694   
        
Utgående redovisat värde 34 885 8 083   
        
  
Not 19 Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella anläggningstillgångar 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 26 391 601   
Inköp 1 790 25 790   
Omklassificeringar -22 722 0   
Försäljningar/utrangeringar -3 669 0   
  1 790 26 391   
        
Avser Siemens nya huvudkontor i Arenastaden, Solna. 
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Not 20 Andelar i koncernföretag 
Aktier i Siemens Healthcare AB 100% (2 000 à nom 100 SEK) 556157-2636. 
  
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 69 846 304 774   
Försäljningar/utrangeringar -69 846 -234 928   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 69 846   
        
Utgående redovisat värde 0 69 846   
        
Under året har samtliga aktier i Siemens Healthcare AB avyttrats. Föregående år har samtliga aktier i 
Siemens Healthcare Oy avyttrats. 
 
 
Not 21 Uppskjuten skattefordran 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Förbättringsutgifter annans fastighet 111 0   
Kundfordringar 1 451 533   
Pensionsavsättningar 20 084 21 009   
Övriga avsättningar 6 044 8 545   
Övrigt   0   
Belopp vid årets utgång 27 690 30 087   
        
  
Not 22 Andra långfristiga fordringar 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Kapitalförsäkringar 71 798 74 069   
Övriga kundfordringar 0 150   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 71 798 74 219   
        
Utgående redovisat värde 71 798 74 219   
        
Verkligt värde kapitalförsäkringar 74 348 (76 851). 
  
   
Not 23 Pågående arbete för annans räkning 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Nedlagda utgifter på entreprenader 361 831 228 176   
  361 831 228 176   
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Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Förutbetalda hyror 15 390 16 235   
Förutbetalda pensioner 2 349 2 349   
Förutbetalning övrigt 997 1 120   
Upplupna serviceintäkter 8 580 3 258   
  27 316 22 962   
 
       
Not 25 Likvida medel 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Likvida medel       
Kassa och bank 1 445 1 246   
  1 445 1 246   
        
  
Not 26 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. 
  
  
Not 27 Disposition av vinst eller förlust 
  2018-09-30     
        
Förslag till vinstdisposition       
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:       
        
balanserad vinst 442 008     
årets vinst 855 430     
  1 297 438     
        
disponeras så att       
till aktieägare utdelas   855 000     
i ny räkning överföres 442 438     
  1 297 438     
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Not 28 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
2018-09-30 2017-09-30 

Pensioner och liknande förpliktelser 
Förmånsbestämd pension, tryggad kapitalförsäkring 71 798 74 069 

71 798 74 069 

Övriga avsättningar 
Garantiåtagande 43 129 52 744 
Projektrelaterade förlustrisker 13 841 11 224 
Övrigt 10 953 21 471 

67 923 85 439 

Not 29 Övriga skulder 
2018-09-30 2017-09-30 

Moms 41 236 31 637 
Övrigt 37 740 42 581 

78 976 74 218 

Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2018-09-30 2017-09-30 

Semester och annan outtagen ledighet 115 101 122 647 
Övriga personallönekostnader 77 916 84 181 
Sociala avgifter och dylikt 55 532 53 008 
Förutbetalda serviceintäkter 87 783 79 773 
Övriga förutbetalda intäkter 0 3 303 
Övriga poster 21 286 30 296 

357 618 373 208 

Not 31 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
2018-09-30 2017-09-30 

Avskrivningar 23 510 20 708 
Nedskrivningar 4 280 -5 807
Orealiserade kursdifferenser 1 843 -1 238
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -193 -33 516
Realisationsresultat vid försäljning av aktier i dotterbolag -799 354 -70 165
Realisationsresultat vid försäljning av rörelsegren -4 408 0
Övriga avsättningar 46 299 11 925

-728 023 -78 093
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Not 32 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
Förra årets avyttring avser fastigheten Balltorp Mölndal i Göteborg. 
  
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Avyttring materiella anläggningstillgångar 0 72 000   
  0 72 000   
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Solna den 12 december 2018 
  
  
  
  
  Klaus Helmrich  
  Styrelseordförande 
    
    
    
Maria Ferraro Mats Hultgren 
Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant 
    
    
    
Jan Åkesson Eva Eliopoulos 
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant 
    
    
    
Ulf Troedsson Matthias Grossmann 
Verkställande direktör Styrelseledamot 
    
  
  
Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 december 2018 
  
Ernst & Young AB  
  
  
  
Erik Sandström  
Auktoriserad revisor  
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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 2017-10-01—2018-09-30. 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 avse-
enden rättvisande bild av Siemens ABs finansiella ställning per 
den 30 september 2018 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen 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 årsredovis-
ning 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 
fortsatt 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 för-
väntas 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 oegent-
ligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåt-
gärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis 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 verk-
samheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp-
lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. 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. 

 

Auditor’s report 
To the general meeting of the shareholders of Siemens AB, corporate identity number 556003-2921

Report on the annual accounts 
Opinions 

We have audited the annual accounts of Siemens AB for the 
financial year 2017-10-01—2018-09-30. The annual accounts 
are included on pages 8-29 

In our opinion, the annual accounts have been prepared in 
accordance with the Annual Accounts Act and present fairly, in 
all material respects, the financial position of Siemens AB as of 
30 September 2018 and its financial performance and cash 
flow for the year then ended in accordance with the Annual 
Accounts Act. The statutory administration report is 
consistent with the other parts of the annual accounts. 

We therefore recommend that the general meeting of 
shareholders adopts the income statement and balance sheet. 

Basis for Opinions 

We conducted our audit in accordance with International 
Standards on Auditing (ISA) and generally accepted auditing 
standards in Sweden. Our responsibilities under those 
standards are further described in the Auditor’s 
Responsibilities section. We are independent of Siemens AB in 
accordance with professional ethics for accountants in Sweden 
and have otherwise fulfilled our ethical responsibilities in 
accordance with these requirements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinions. 

Responsibilities of the Board of Directors and the 
Managing Director 

The Board of Directors and the Managing Director are 
responsible for the preparation of the annual accounts and that 
they give a fair presentation in accordance with the Annual 
Accounts Act. The Board of Directors and the Managing 
Director are also responsible for such internal control as they 
determine is necessary to enable the preparation of annual 
accounts that are free from material misstatement, whether 
due to fraud or error. 

In preparing the annual accounts, The Board of Directors and 
the Managing Director are responsible for the assessment of 
the company’s ability to continue as a going concern. They 
disclose, as applicable, matters related to going concern and 
using the going concern basis of accounting. The going 
concern basis of accounting is however not applied if the Board 
of Directors and the Managing Director intend to liquidate the 
company, to cease operations, or has no realistic alternative 
but to do so.  

Auditor’s responsibility 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about 
whether the annual accounts as a whole are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an 
auditor’s report that includes our opinions. Reasonable 
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee 
that an audit conducted in accordance with ISAs and generally 
accepted auditing standards in Sweden will always detect a 
material misstatement when it exists. Misstatements can arise 
from fraud or error and are considered material if, individually 
or in the aggregate, they could reasonably be expected to 
influence the economic decisions of users taken on the basis of 
these annual accounts. 

 

 

As part of an audit in accordance with ISAs, We exercise 
professional judgment and maintain professional scepticism 
throughout the audit. We also:  

 Identify and assess the risks of material misstatement of 
the annual accounts, whether due to fraud or error, design 
and perform audit procedures responsive to those risks, 
and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate 
to provide a basis for our opinions. The risk of not detecting 
a material misstatement resulting from fraud is higher than 
for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, intentional omissions, 
misrepresentations, or the override of internal control. 

 Obtain an understanding of the company’s internal control 
relevant to our audit in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the 
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of 
the company’s internal control.  

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used 
and the reasonableness of accounting estimates and 
related disclosures made by the Board of Directors and the 
Managing Director.  

 Conclude on the appropriateness of the Board of Directors’ 
and the Managing Director’s use of the going concern basis 
of accounting in preparing the annual accounts. We also 
draw a conclusion, based on the audit evidence obtained, 
as to whether any material uncertainty exists related to 
events or conditions that may cast significant doubt on the 
company’s ability to continue as a going concern. If we 
conclude that a material uncertainty exists, we are 
required to draw attention in our auditor’s report to the 
related disclosures in the annual accounts or, if such 
disclosures are inadequate, to modify our opinion about 
the annual accounts. Our conclusions are based on the 
audit evidence obtained up to the date of our auditor’s 
report. However, future events or conditions may cause 
the company to cease to continue as a going concern. 

 Evaluate the overall presentation, structure and content of 
the annual accounts, including the disclosures, and 
whether the annual accounts represent the underlying 
transactions and events in a manner that achieves fair 
presentation.  

We must inform the Board of Directors of, among other 
matters, the planned scope and timing of the audit. We must 
also inform of significant audit findings during our audit, 
including any significant deficiencies in internal control that we 
identified.  
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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 2017-10-01—2018-09-30. 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 avse-
enden rättvisande bild av Siemens ABs finansiella ställning per 
den 30 september 2018 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen 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 årsredovis-
ning 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 
fortsatt 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 för-
väntas 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 oegent-
ligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåt-
gärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis 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 verk-
samheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp-
lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. 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. 

  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 av Siemens AB för räkenskapsåret 2017-10-01—2018-
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 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

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 åtgär-
der som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
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 
försummelse 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 12 december 2018 
 
Ernst & Young AB 
 
 
 
Erik Sandström 
Auktoriserad revisor 

 

Auditor’s report 
To the general meeting of the shareholders of Siemens AB, corporate identity number 556003-2921

Report on the annual accounts 
Opinions 

We have audited the annual accounts of Siemens AB for the 
financial year 2017-10-01—2018-09-30. The annual accounts 
are included on pages 8-29 

In our opinion, the annual accounts have been prepared in 
accordance with the Annual Accounts Act and present fairly, in 
all material respects, the financial position of Siemens AB as of 
30 September 2018 and its financial performance and cash 
flow for the year then ended in accordance with the Annual 
Accounts Act. The statutory administration report is 
consistent with the other parts of the annual accounts. 

We therefore recommend that the general meeting of 
shareholders adopts the income statement and balance sheet. 

Basis for Opinions 

We conducted our audit in accordance with International 
Standards on Auditing (ISA) and generally accepted auditing 
standards in Sweden. Our responsibilities under those 
standards are further described in the Auditor’s 
Responsibilities section. We are independent of Siemens AB in 
accordance with professional ethics for accountants in Sweden 
and have otherwise fulfilled our ethical responsibilities in 
accordance with these requirements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinions. 

Responsibilities of the Board of Directors and the 
Managing Director 

The Board of Directors and the Managing Director are 
responsible for the preparation of the annual accounts and that 
they give a fair presentation in accordance with the Annual 
Accounts Act. The Board of Directors and the Managing 
Director are also responsible for such internal control as they 
determine is necessary to enable the preparation of annual 
accounts that are free from material misstatement, whether 
due to fraud or error. 

In preparing the annual accounts, The Board of Directors and 
the Managing Director are responsible for the assessment of 
the company’s ability to continue as a going concern. They 
disclose, as applicable, matters related to going concern and 
using the going concern basis of accounting. The going 
concern basis of accounting is however not applied if the Board 
of Directors and the Managing Director intend to liquidate the 
company, to cease operations, or has no realistic alternative 
but to do so.  

Auditor’s responsibility 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about 
whether the annual accounts as a whole are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an 
auditor’s report that includes our opinions. Reasonable 
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee 
that an audit conducted in accordance with ISAs and generally 
accepted auditing standards in Sweden will always detect a 
material misstatement when it exists. Misstatements can arise 
from fraud or error and are considered material if, individually 
or in the aggregate, they could reasonably be expected to 
influence the economic decisions of users taken on the basis of 
these annual accounts. 

 

 

As part of an audit in accordance with ISAs, We exercise 
professional judgment and maintain professional scepticism 
throughout the audit. We also:  

 Identify and assess the risks of material misstatement of 
the annual accounts, whether due to fraud or error, design 
and perform audit procedures responsive to those risks, 
and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate 
to provide a basis for our opinions. The risk of not detecting 
a material misstatement resulting from fraud is higher than 
for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, intentional omissions, 
misrepresentations, or the override of internal control. 

 Obtain an understanding of the company’s internal control 
relevant to our audit in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the 
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of 
the company’s internal control.  

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used 
and the reasonableness of accounting estimates and 
related disclosures made by the Board of Directors and the 
Managing Director.  

 Conclude on the appropriateness of the Board of Directors’ 
and the Managing Director’s use of the going concern basis 
of accounting in preparing the annual accounts. We also 
draw a conclusion, based on the audit evidence obtained, 
as to whether any material uncertainty exists related to 
events or conditions that may cast significant doubt on the 
company’s ability to continue as a going concern. If we 
conclude that a material uncertainty exists, we are 
required to draw attention in our auditor’s report to the 
related disclosures in the annual accounts or, if such 
disclosures are inadequate, to modify our opinion about 
the annual accounts. Our conclusions are based on the 
audit evidence obtained up to the date of our auditor’s 
report. However, future events or conditions may cause 
the company to cease to continue as a going concern. 

 Evaluate the overall presentation, structure and content of 
the annual accounts, including the disclosures, and 
whether the annual accounts represent the underlying 
transactions and events in a manner that achieves fair 
presentation.  

We must inform the Board of Directors of, among other 
matters, the planned scope and timing of the audit. We must 
also inform of significant audit findings during our audit, 
including any significant deficiencies in internal control that we 
identified.  



1

Siemens AB 
Evenemangsgatan 21 
169 79 Solna 
Sverige

siemens.se

Publicerad i Sverige 
© Siemens AB 




