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En värld och en organisation i ständig
förändring
En värld och en organisation i ständig
förändring
Som ett av världens största teknikföretag inom elektrifiering, automation och digitalisering grundades Siemens för
över 170 år sedan på en idé om att ett företag ska arbeta
hållbart bortom lönsamhet och vinst, och även värna om
människor och vår planet. Vårt syfte idag är detsamma som
då; att bidra till samhället, skapa värde för våra kunder,
medarbetare och ägare, och göra skillnad där det behövs
som mest.
Världen vi lever i är i ständig förändring och tempot är högt.
Vår tids stora utmaningar kretsar kring megatrender så som
klimatförändringar, en ökande globalisering, en accelererande urbanisering, stora demografiska förändringar och
den digitala transformationens fortsatta utveckling.
Förändringar som alla innebär en fundamental påverkan
både på oss som individer och organisationer. Genom att
förstå de mer strukturella förändringsprocesser som pågår i
världen och hur de påverkar oss kan vi på Siemens med vår
erfarenhet och kunnande identifiera möjligheterna till att
genom innovation och ny teknik bidra med några av de nödvändiga pusselbitarna för att uppnå en mer hållbar utveckling.
Sverige, ett land som är nära kopplat till omvärlden, är med
sin starka innovationsförmåga, konkurrenskraft, och hållbarhetsfokus bättre rustat än många andra länder att möta
de utmaningar världen står inför. Under de 126 år som har
gått sedan Siemens etablerade sitt första bolag i Sverige har
vi varit med som en viktig partner i utbyggnaden av Sveriges
elektriska infrastruktur, automatiseringen av svensk industri
och en av de mest fundamentala omvandlingarna; digitaliseringen.

Finansiell utveckling och utsikt
Årets finansiella utveckling kan sammanfattas som överlag
positivt. En ökning av omsättningen kan främst tillskrivas
våra affärsområden Digital Industries och Gas and Power.
Inom Digital Industries handlar ökningen om leveranser till
marin industri samt flera vunna projekt inom vatten- och
avloppsrening, och inom Gas and Power flera stora kundleveranser av kraftanläggningar. Ökningen kompenserar det
faktum att vi gick in i det här verksamhetsåret utan divisionen Mobility, som avskildes från verksamheten föregående
verksamhetsår. Orderingången minskade något.
Siemens Sverige har sedan flera år tillbaka intagit en ledande roll för Siemens i Norden och Baltikum. Integrationen
och samarbetet med våra nordiska verksamheter kommer
att intensifieras ytterligare under kommande år med syfte
att stärka vår konkurrenskraft och öka vår närhet till kunder
och marknader. Ett fortsatt och fördjupat samarbete över
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både landsgränser och affärsområden öppnar upp för synergier vilket inte bara leder till ökad optimering av vår verksamhet utan även vårt kunderbjudande.
Framåt förväntar vi oss att tillväxten inom främst affärsområdet Digital Industries kommer att utmanas i och med
den förväntade fortsatta makroekonomiska avmattningen
på marknaden.

Nästa generation Siemens
Med vår Vision 2020+ sätter vi kursen mot långsiktigt värdeskapande genom accelererad tillväxt och starkare lönsamhet. Ett led i detta är en förenklad och mer slimmad företagsstruktur med målsättningen att ge våra affärsområden
väsentligt större entreprenöriell frihet.
I augusti 2018 presenterades som ett resultat av Vision
2020+ en ny företagsstruktur med tre operativa enheter:
Gas and Power, Smart Infrastructure och Digital Industries –
och tre strategiska bolag; Siemens Healthineers, Siemens
Gamesa och Siemens Mobility. Implementeringen av den
nya strukturen färdigställdes i mars i år.
I maj 2019 kommunicerades planer på att knoppa av en av
de operativa enheterna, Gas and Power, för att skapa en ny
storaktör på energimarknaden. En aktör som sedan dess fått
namnet Siemens Energy. Genom ett övertag av Siemens
ägarandel i Siemens Gamesa Renewable Energy kommer det
nya bolaget nå en total affärsvolym på 30 miljarder euro och
80 000 anställda. För Sverige innebär det att runt 3 000 av
de anställda kommer att tillhöra det nya bolaget.
Siemens AB kommer efter avknoppningen att bestå av affärsområdena Digital Industries och Smart Infrastructure. För
vår verksamhet kommer den nya företagsstrukturen att
innebära ett än större fokus på den snabba utvecklingen
inom framförallt elektrifiering och digitalisering. Vi kommer
att kunna agera än mer agilt på våra kunders och marknadens krav och förväntningar, en förutsättning för en fortsatt
och långsiktig tillväxt.

Höjdpunkter under det gångna året
Siemens har under året blivit kontrakterade att leverera enheter för analys och övervakning av utsläppspartiklar från
fartyg till Norsk Analyse AS, en av världens ledande leverantörer av mätsystem för utsläpp i den marina sektorn. Varje
installerad enhet bidrar till att säkerställa att utsläppen av
farliga partiklar håller sig inom givna mål, något vi är glada
över att vår teknik kan vara med och bidra till.
I slutet på januari delades priset ut i tävlingen ”Smart industri” för tredje året i rad. Tävlingen är en del av en mer omfattande satsning på att stimulera små och medelstora företags digitala transformation som drivs av Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

National Halmstad Performance Polymers AB, en tillverkare
av gummidetaljer till bland annat bilindustrin, har gett
Siemens i uppdrag att uppgradera, byta ut och långsiktigt
energieffektivisera stora delar av de fastighets- och produktionstekniska installationerna på den största av företagets
tre anläggningar, som ligger i Halmstad.
Affärsområdet Gas and Power har gjort flera stora leveranser av kraftanläggningar till bland andra svenska kraftnät
och Vattenfall, för upprustning och utbyggnad av stamnätsoch kraftstationer runt om i landet.

En av finalisterna i årets Smart industri-tävling var Bror
Tonsjö AB i Kode. Den traditionella mekaniska verkstaden är
mitt i en omfattande digitaliseringsprocess som ska ta produktionen in i framtiden. Detta möjliggörs med hjälp av
MindSphere, ett öppet molnbaserat operativsystem från
Siemens för Internet of Things. MindSphere ger fabriken
tillgång till en lagringsdatabas och möjliggör för mätning
och analys av tusentals datakällor. Allt från helt nya industrirobotar till äldre fräsmaskiner kommer att kopplas till
det digitala molnet, vilket ger Tonsjö tillgång till kraftfulla
datorresurser som gör det möjligt att genomföra grundliga
analyser samtidigt som vital data sparas i realtid.
Siemens och Försvarets materielverk (FMV) har ingått ett
avtal som innebär att mjukvara för produktlivscykelhantering (PLM) från Siemens blir FMV:s främsta verktyg för PLM
framöver. FMV går i täten inom den offentliga sektorn när
det kommer till digitalisering av sina processer och vi är glada över att få vara deras partner i arbetet.

I början på verksamhetsåret stod det klart att Siemens
Mobility fått i uppdrag av Trafikverket att leverera kommunikations-, kontroll- och övervakningssystem till E4 Förbifart
Stockholm. När Förbifart Stockholm är färdigbyggd kommer
den södra tunneln vara en av de längsta i världen, och
Siemens digitala teknik kommer att bidra till en säker och
intelligent infrastruktur med minskad miljöpåverkan.
Vi har under de senaste månaderna kunnat följa bygget av
Northvolts första fullskaliga batterifabrik, utanför Skellefteå.
Produktionen kommer att börja under 2021 och den årliga
kapaciteten kommer att uppgå till minst 32 GWh till år 2024,
med potentialen att därefter vidare utökas till 40 GWh. Som
investerare i, och digitaliseringssamarbetspartner till
Northvolt följer vi självklart utvecklingen med stort intresse.
Elektrifiering av transporter är ett tema som fortsätter att
vara aktuellt. Efter en tvåårig framgångsrik testperiod med
Siemens eHighway-teknik på en två kilometer lång sträcka
har diskussioner pågått om en vidare utrullning av tekniken
i Sverige. Året har avslutats med politiska uttalanden till elvägens favör vilket naturligtvis ger hopp om fortsatt satsning inom detta område.

Smart Infrastructure har visat på en positiv utveckling när
det kommer till antal uppkopplade anläggningar till vårt
digitala servicecenter, varifrån vi kan styra, övervaka samt
ge både proaktiv och reaktiv service till våra kunder.
Framöver ser vi att fler och fler kunder kommer att se fördelarna med att jobba med oss gällande den här typen av
fjärrservice och digitala tjänster.
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En värld och en organisation i ständig
förändring
Vi har under året fortsatt samarbetet med Scania, H&M och
E.ON i The Pathways Coalition, ett gemensamt initiativ som
utgår ifrån vår delade målsättning att accelerera utvecklingen mot en fossilfri transportsektor år 2050.
Vårens besök på Hannovermässan tillsammans med ett
hundratal av våra kunder blev en av vårens höjdpunkter. I år
stod Sverige som värdland för mässan, vilket gav stort utrymme till svenska företag och lyfte mässupplevelsen ytterligare.
Nordens startup-scen lockar många investerare från runt
om i världen och inte minst Siemens. Sedan våren 2018
finns Siemens investeringsbolag Next47 representerade
med en nordisk hub som utgår ifrån Stockholm. Arbetet har
under det gångna året bland annat gett resultat i den första
nordiska investeringen, i finska virtual reality-startupen
Varjo. En annan Next47-investering med Sverigekoppling
under året gjordes tillsammans med Scania i det tyska digitala transportföretaget Sennder.

Fokus på hållbarhet
Siemens är dedikerade till att bidra till FN:s 17 hållbarhetsmål genom produkter, lösningar och ansvarsfullt företagande. Genom att vara ett föregångsland i omställningen från
en linjär, fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi ska Sverige vara ledande i klimatomställningen
och måluppfyllelse av Agenda 2030.
För Siemens innebär cirkulär ekonomi främst att nå högre energi- och resurseffektivitet genom digitalisering, elektrifiering
samt nya cirkulära kunderbjudanden. I Siemens investering i
batteriproducenten Northvolt ingår att Siemens hjälper till att
digitalisera hela värdekedjan för produktionen av gröna, cirkulära litiumjonbatterier. Ett annat exempel är Siemens Financial
Services som erbjuder kunder innovativa finansieringslösningar som främjar omställningen till en cirkulär ekonomi.

Säkerheten kommer först
Alla som arbetar på eller med Siemens ska känna sig trygga
och vi sätter alltid säkerheten i första rummet. Visionen är
”Zero Harm”, vilket är namnet under vilket vi arbetar proaktivt och förebyggande för att minska antalet arbetsrelaterade incidenter och olyckor.

Arbetet har redan resulterat i en vikande trend, och vi kommer att fortsätta arbetet så länge det behövs.

Siemens – en av Sveriges mest attraktiva
arbetsgivare
I en undersökning från rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad kommer Siemens i Sverige på tredje plats i en
ranking över Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Den möjlighet vi erbjuder att få arbeta med utveckling av ny teknik
står ut som särskilt attraktivt enligt respondenterna i undersökningen.

Digitalisering – en ledarskapsfråga
Siemens målsättning är att vara en strategisk partner till
våra kunder under deras digitala utveckling. Det blir allt mer
tydligt att digitalisering inte primärt är en teknikfråga utan
en ledarskapsfråga. Vi har fått förtroendet att få vara partner till många av våra kunder som steg för steg utforskar
vad en ökad grad av digitalisering kan göra för just deras
konkurrenskraft – och ser fram emot att fördjupa och utveckla dessa samarbeten under kommande år.

Överlämning
Efter en lång karriär på Siemens har Ulf Troedsson beslutat sig
för att nyttja möjligheten att gå i pension och lämna sin roll
som vd i och med avslutandet av verksamhetsåret. Han kommer att vara tillgänglig som executive advisor under en period
fram till april 2020. Styrelsen för Siemens AB har beslutat att
utse Mikael Leksell till ny vd med tillträdande den 1 oktober
2019. Mikael, som började sin karriär på Siemens AB för drygt
20 år sedan återvänder till den svenska verksamheten efter ett
flertal internationella roller inom Siemenskoncernen. Han
kommer närmast från en global roll som vd för Siemens
affärsområde Process Industry Solutions.
Vi vill passa på att tacka våra medarbetare för deras fantastiska insats under året som har gått, och ser fram emot
ett fortsatt gott samarbete med dem och våra kunder kommande år. Siemens – Ingenuity for life.

Vårt huvudskyddsombud fick i septemberutmärkelsen ”Årets
huvudskyddsombud” av Prevent, till följd av god samverkan
mellan oss som arbetsgivare och våra anställda. Prevent är
en organisation som arbetar för förbättrad arbetsmiljö, och
ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
Lika proaktivt som vi arbetar med säkerhet har vi under året
arbetat med att minska våra frånvarotal på grund av psykosociala och stressrelaterade problem. Som riktlinje har vi
precis som vid vårt säkerhetsarbete även här en nollvision.
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Räkenskapsåret 2018-10-01 – 2019-09-30

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2018–10–01– 2019–09–30.
Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor,
tkr, om inget annat anges.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten och resultatet för verksamhetsåret samt väsentliga händelser efter balansdagen (Mkr)
Utvecklingen under verksamhetsåret 2018/2019 var i stort
tillfredsställande för Siemens AB.
Orderingången minskade något till 3 642,6 (3 894,5).
Jämförbart 2017/2018 efter försäljningen av divisionen
Mobility en knappt oförändrad orderingång -0,1 % från
3 646,8. Omsättningen ökade däremot till 3 687,5
(3 549,2). Främst affärsområdena Digital Industries och Gas
and Power bidrog till omsättningsökningen och kompensationen av divisionen Mobilitys bortfall. Jämförbart ökade
omsättningen med 8,3 % från 3 405,5.
Siemens AB uppnådde affärsåret 2018/2019 ett resultat på
42,6 (855,4). Resultatet 2017/2018 var starkt påverkat med
799,4 av försäljningen av aktierna i Siemens Healthcare AB,
Sverige. Bolaget betalade en utdelning i höjd med resultatet
på 855,0 till moderbolaget Siemens International Holding
B.V., Den Haag, Nederländerna. Årets utdelning förväntas
motsvara årets resultat.
Medelantalet anställda 1 062 (1 090) har varit oförändrat
efter avyttrandet av divisionen Mobility.
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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 överförde Siemens
AB under 2018/2019 verksamhetsgrenen Mechanical Drives
inom divisionen Process Industries and Drives (PD) till
Siemens AG:s dotterbolag Flender GmbH. I Sverige berördes
en medarbetare av ovan nämnda omstrukturering.
Under affärsåret genomförde Siemens koncernen en omorganisation och de tidigare divisionerna Digital Factory (DF)
och Process Industries and Drives (PD) har sammanförts till
ett affärsområde Digital Industries (DI). Divisionen Building
Technologies (BT) och delar av Energy Management (EM)
har tillsammans bildat affärsområdet Smart Infrastucture.
Den tidigare divisionen Power and Gas (PG) har med resterande delar av Energy Management (EM) blivit affärsområdet Gas and Power (GP). Verksamhetsgrenen Process
Solutions (SLN) inom divisionen Process Industries and
Drives (PD) har förts över till Portfolio Companies (POC).
Med början av affärsåret 2019/2020 har verksamhetsgrenen
Process Solutions (SLN) införlivats i affärsområdet Gas and
Power (GP). Under året kommer hela energiverksamheten
inom Siemens AB att avyttras till Siemens Turbomachinery
AB i Finspång, ett separat bolag inom Siemens koncernens
affärsområde Gas and Power. Koncentrationen av verksamheten till ett bolag är ett led i ett globalt beslut att strukturera koncernen i en industri- och en energidel med sikte på att
börsintroducera Siemens Energy inom en snar framtid.

Räkenskapsåret 2018-10-01 – 2019-09-30

Förvaltningsberättelse
Framtida utveckling
Siemens Sverige har sedan flera år tillbaka intagit en ledande roll för Siemens i Norden och Baltikum. Integrationen
och samarbetet mellan dessa länder kommer ytterligare att
intensifieras i syfte att stärka konkurrenskraften och öka
marknadsnärvaron samt optimera verksamheten.
Osäkerheten om den makroekonomiska utvecklingen på
marknaden har förstärkts. Den svenska ekonomin har bromsat 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 jämställdhet och mångfald, företagshälsovård och arbetsmiljö.
Bolagets anställda omfattas av kollektivavtal.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Hållbarhetsredovisning
Siemens AB refererar till moderbolaget Siemens AG:s hållbarhetsredovisning för Siemenskoncernen, publicerad på
https://www.siemens.com/global/en/home/company/sustainability
Denna omfattar samtliga dotterbolag inklusive Siemens AB.
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Räkenskapsåret 2018-10-01 – 2019-09-30

Förvaltningsberättelse
Flerårsöversikt
Tkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet i %

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

3 687 512

3 549 219

3 582 668

4 985 373

8 012 535

57 680

874 379

219 933

524 384

312 616

37

62

43

50

39

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

30 400    

6 980

442 008

855 430

1 334 818

855 430

-855 430   

Förändring av eget kapital
Tkr
(Antal aktier 608 000 med ett kvotvärde om 50 kronor)
Ingående balans 2018-10-01
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

     

     

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

30 400

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

442 437 993
42 571 541
485 009 534

disponeras så att
till aktieägare utdelas

42 571 541

i ny räkning överföres

442 437 993
485 009 534

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultatoch balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.
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6 980

442 438

0
-855 000

-855 000

Utdelning

42 572

42 572

42 572

522 390

Räkenskapsåret 2018-10-01 – 2019-09-30

Siemens AB
Org.nr 556003-2921

5 (23)

Resultaträkning

Not

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

Nettoomsättning
Kostnad sålda varor
Bruttoresultat

1, 2
2

3 687 512
-2 965 924
721 588

3 549 219
-2 846 115
703 104

-601 749
-59 604
263
60 498

-586 379
-38 825
4 408
82 308

Resultat efter finansiella poster

0
1 068
-3 886
-2 818
57 680

799 354
705
-7 988
792 071
874 379

Resultat före skatt

57 680

874 379

-15 108
42 572

-18 949
855 430

Tkr

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Rörelseresultat

3
4
5, 6, 7

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

8
9
10

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Räkenskapsåret 2018-10-01 – 2019-09-30

Siemens AB
Org.nr 556003-2921

Balansräkning

6 (23)

Not

2019-09-30

2018-09-30

12
13

0
0
0

0
0
0

14
15
16

9 890
2
27 963

11 114
2
34 885

17

1
37 856

1 790
47 791

18
19

32 337
68 933
101 270
139 126

27 690
71 798
99 488
147 279

33 988
405 846
439 834

29 506
361 831
391 337

474 791
313 177
29 809
851
27 553
846 181

427 085
1 150 718
13 788
304
27 316
1 619 211

1 008
1 287 023

1 445
2 011 993

1 426 149

2 159 272

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Påg. nyanl. och förskott avs. materiella
anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Pågående arbete för annans räkning

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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20

21

22

Räkenskapsåret 2018-10-01 – 2019-09-30

Siemens AB
Org.nr 556003-2921

Balansräkning

7 (23)

Not

2019-09-30

2018-09-30

30 400
6 980
37 380

30 400
6 980
37 380

442 438
42 572
485 010
522 390

442 008
855 430
1 297 438
1 334 818

68 933
83 908
152 841

71 798
67 923
139 721

26

2 099

0

27

141 136
131 696
21 853
101 322
352 812
748 819

113 779
119 872
14 488
78 976
357 618
684 733

1 426 149

2 159 272

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

23, 24

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar

25

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28
29
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Not

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

57 680
22 903
-35 775

874 380
-728 023
-19 986

44 808

126 371

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-49 482
-43 547
54 574
6 353

-162 438
-3 203
-65 432
-104 702

Investeringsverksamheten
Förändring finansiella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av andelar i koncernföretag
Förändring av utlåning till koncern
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
-3 835
0
852 045
848 210

2 421
-24 886
869 200
-526 834
319 901

-855 000

-215 000

-437

199

1 445
1 008

1 246
1 445

Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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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. 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 balansräkningen, 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.

Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde.
Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
Följande avskrivningstider tillämpas (år):
Dataprogram
Goodwill
Byggnader
Markanläggningar (75 % av anskaffningsvärdet)
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

5
5
20-50
10-20
10
2-5
3-5

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas till verkligt värde.
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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.

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.

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 kostnaderna 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.
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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 61,2 % (59,8 %) av inköpen och 6,2 % (7,2 %) 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.
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Not 1 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
Digital Industries (DI)
Smart Infrastructure (SI)
Gas and Power (GP)
Portfolio Companies (POC)
Mobility (MO)
Övriga verksamheter

Nettoomsättningen per geografisk marknad
Sverige
Finland
Tyskland
Danmark
Norge
Island
Belgien
Frankrike
Irland
Spanien
Schweiz
Polen
Övriga länder

Not 2 Finansiella instrument

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

1 124 266
1 742 736
562 349
244 486
0
13 675
3 687 512

992 024
1 771 576
360 145
278 997
143 752
2 725
3 549 219

3 635 137
4 910
8 167
627
11 069
14 855
1 567
2 540
223
203
0
6 804
1 410
3 687 512

3 487 732
11 126
11 289
4 085
9 878
15 296
1 607
0
341
2 558
16
4 202
1 089
3 549 219

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
2019 till januari 2020. Verkligt värde för utestående terminer uppgick på balansdagen till 1,1 (-0,1) 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.
2018-10-01
2017-10-01
-2019-09-30
-2018-09-30
Ernst&Young
Revisionsuppdrag

1 559
1 559

1 665
1 665

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

263
263

4 408
4 408

Not 4 Övriga rörelseintäkter

Reavinst försäljning av rörelsegren
Innevarande och föregående år avser försäljning av rörelsegren Mobility.

Not 5 Leasingavgifter avseende operationell leasing

Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal uppgår till 75 291 (74 059).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

67 972
153 841
133 346
355 159

70 576
163 562
159 767
393 905
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Not 6 Anställda och personalkostnader fördelade per land

Medelantalet anställda fördelade per land
Sverige (varav kvinnor)
Inom parentes anges medelantalet kvinnor.

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Varav tantiem till styrelse och verkställande direktör

Sociala kostnader
Sociala kostnader
Pensionskostnader

1 062
1 062

2018-10-01
-2019-09-30

(211)
(211)

2017-10-01
-2018-09-30

1 090
1 090

(222)
(222)

12 087
647 903
659 990

5 796
644 843
650 639

2 314

2 903

217 976
160 794
378 770

223 480
145 819
369 299

Av företagets pensionskostnader avser 18 969 (4 084) 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 4 643 (5 919) varav
1735 (1 403) styrelse och verkställande direktör.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

50 %
50 %
0%
100 %

25 %
75 %
0%
100 %

Avgångsvederlag
Siemens ABs avgående verkställande direktör, Ulf Troedsson, har haft rätt till pension vid 60 års ålder. I
anställningskontraktets uppsägningsklausul ingår ett avgångsvederlag på 12 månadsersättningar som
kostnadsförts under räkenskapsåret och är inkluderat i beloppen ovan.
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Not 7 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar fördelade
per tillgång
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar fördelade
per funktion
Kostnad för sålda varor
Försäljningskostnader
Administrationskostnader

Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

1 224
0
12 568
13 792

1 122
11 555
10 833
23 510

10 319
179
3 294
13 792

21 387
103
2 020
23 510

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

0
0

799 354
799 354

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

97
971
1 068

31
674
705

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

-3 698
-188
-3 886

-7 820
-168
-7 988

Resultat vid avyttringar
Föregående år avser försäljning av aktierna i Siemens Healthcare AB, Sverige.

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnad koncernföretag
Övriga räntekostnader
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Not 11 Skatt på årets resultat

Total redovisad skattekostnad
Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Total redovisad effektiv skatt 26,19 % (2,17 %).

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

-19 754
4 646
-15 108

-16 553
-2 396
-18 949

-12 690
-1 513
0
-4
-901
-15 108

-192 363
-1 794
175 859
-320
-331
-18 949

Resultat före skatt 57 680 (874 379), gällande skattesats 22,0 %.
Avstämning effektiv skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare år
Omvärdering uppskjutna skatter till ny skattesats

Not 12 Koncessioner, patent, varumärken samt liknande rättigheter
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2019-09-30

2018-09-30

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
0
0

324
-324
0

Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
0

0
0

Ingående nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

0
0
0

-324
324
0

Utgående redovisat värde

0

0
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2019-09-30

2018-09-30

369 927
369 927

369 927
369 927

Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-341 868
-341 868

-341 868
-341 868

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-28 059
-28 059

-28 059
-28 059

0

0

2019-09-30

2018-09-30

Ingående anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 235
0
12 235

0
12 235
12 235

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 121
-1 224
-2 345

0
-1 121
-1 121

9 890

11 114

2019-09-30

2018-09-30

5 423
0
5 423

40 363
-34 940
5 423

-5 421
0
0
-5 421

-28 613
34 747
-11 555
-5 421

2

2

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
Not 14 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Utgående redovisat värde
Not 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 16 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2019-09-30

2018-09-30

53 732
3 880
-740
1 789
58 661

23 777
27 151
-7 684
10 488
53 732

-18 847
717
-12 568
-30 698

-15 694
7 680
-10 833
-18 847

27 963

34 885

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar
Avser Siemens nya huvudkontor i Arenastaden, Solna.
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2019-09-30

2018-09-30

1 790
0
-1 789
0
1

26 391
1 790
-22 722
-3 669
1 790
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2019-09-30

2018-09-30

244
83
22 055
9 955
32 337

111
1 451
20 084
6 044
27 690

2019-09-30

2018-09-30

Kapitalförsäkringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

68 933
68 933

71 798
71 798

Utgående redovisat värde

68 933

71 798

2019-09-30

2018-09-30

405 846
405 846

361 831
361 831

2019-09-30

2018-09-30

15 637
2 759
286
8 871
27 553

15 390
2 349
997
8 580
27 316

Förbättringsutgifter annans fastighet
Kundfordringar
Pensionsavsättningar
Övriga avsättningar
Belopp vid årets utgång

Not 19 Andra långfristiga fordringar

Verkligt värde kapitalförsäkringar 68 933 (74 348)

Not 20 Pågående arbete för annans räkning
Upparbetade intäkter

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetalda pensioner
Förutbetalning övrigt
Upplupna serviceintäkter
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Not 22 Likvida medel
Likvida medel
Kassa och bank

2019-09-30

2018-09-30

1 008
1 008

1 445
1 445

Not 23 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 24 Disposition av vinst eller förlust

2019-09-30

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
till aktieägare utdelas
i ny räkning överföres

30
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42 572
485 010

42 572
442 438
485 010
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Not 25 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Pensioner och liknande förpliktelser
Förmånsbestämd pension, tryggad kapitalförsäkring

Övriga avsättningar
Garantiåtagande
Projektrelaterade förlustrisker
Övrigt

2019-09-30

2018-09-30

68 933
68 933

71 798
71 798

55 101
21 819
6 988
83 908

43 129
13 841
10 953
67 923

2019-09-30

2018-09-30

141 136
141 136

113 779
113 779

2019-09-30

2018-09-30

36 878
64 444
101 322

41 236
37 740
78 976

2019-09-30

2018-09-30

114 352
85 059
56 626
79 353
17 422
352 812

115 101
77 916
55 532
87 783
21 286
357 618

Not 26 Övriga skulder

Beloppet 2 099 i sin helhet betalas ut inom 5 år.

Not 27 Förskott från kunder
Fakturerade belopp

Not 28 Övriga skulder
Moms
Övrigt

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semester och annan outtagen ledighet
Övriga personallönekostnader
Sociala avgifter och dylikt
Förutbetalda serviceintäkter
Övriga poster
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Not 30 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Nedskrivningar
Orealiserade kursdifferenser
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Realisationsresultat vid försäljning av aktier i dotterbolag
Realisationsresultat vid försäljning av rörelsegren
Övriga avsättningar

Not 31 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

2019-09-30

2018-09-30

10 924
-1 118
-23
0
0
0
13 120
22 903

23 510
4 280
1 843
-193
-799 354
-4 408
46 299
-728 023

Från och med den 1 oktober 2019 har Mikael Leksell utsetts till VD för Siemens AB. Han ersätter
tidigare VD Ulf Troedsson som pensionerats per den 30 september 2019.
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Solna den 2 december 2019

Klaus Helmrich
Styrelseordförande

Maria Ferraro
Styrelseledamot

Mats Hultgren
Arbetstagarrepresentant

Jan Åkesson
Arbetstagarrepresentant

Eva Eliopoulos
Arbetstagarrepresentant

Mikael Leksell
Verkställande direktör / Styrelseledamot

Jaana Kupila
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats
Ernst & Young AB

Erik Sandström
Auktoriserad revisor
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