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Vi hjälper våra kunder förändra och omvandla 
sina industrier och infrastrukturer till att bli mer 
agila, intelligenta och hållbara. Med 
djupgående domänkunskap och vår förmåga att 
kombinera och bygga broar mellan fysiska och 
digitala världar bygger och växer vi tillsammans 
med våra kunder och medarbetare. Vi kopplar 
samman enheter, maskiner och hela system 
genom att använda Internet of Things och 
artificiell intelligens för att göra dem smartare, 
förutse resultat och förebygga fel. Vi använder 
digitala tvillingar för att simulera och optimera 
processer och för att snabba på tiden det tar att 
nå ut på marknaden. Vi hjälper våra kunder att 
göra mer med mindre genom innovativ teknik, 
och genom det förändrar vi livet för miljarder 
människor världen över.   
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Vi bygger framtiden tillsammans med våra 
kunder och partners 

Kära aktieägare, kunder, partners och anställda, tack för er 
medverkan under ännu ett verksamhetsår, och vilket år sedan. 
Att bedriva verksamhet under ett år då världen varit i gung-
ning av en pågående pandemi har varit utmanande, oroande 
och stundtals till och med skrämmande – både på ett person-
ligt och professionellt plan. Större delen av vår kontakt med 
omvärlden och inom företaget blev plötsligt flyttad till digitala 
plattformar, som efter en mycket kort inledande fas istället för 
att sätta käppar i hjulet för oss snarare har öppnat upp nya 
möjligheter att interagera med kunder och andra aktörer i 
våra nätverk. Digitala möten, webbinarier, samt virtuella kon-
ferenser och mässor har snabbt blivit vardagsmat. Samtidigt 
har många medarbetare, i mån av möjlighet utefter rådande 
rekommendationer, fortsatt att oförtrutet besöka kunder och 
anläggningar för utförande av installationer, reparationer och 
service. Anpassningsbarheten hos våra kunder, medarbetare 
och partners har imponerat mig.

Förändringar i verksamheten

Alldeles innan räkenskapsåret avslutades kunde vi lägga en 
historisk händelse bakom oss, noteringen av Siemens Energy 
AG på Frankfurtbörsen den 28 september 2020. Siemens 
Energy är en ny global ledare inom generering och överföring 
av elkraft, och ansluter sig nu till Siemens AG:s ekosystem till-
sammans med Siemens Healthineers, som knoppades av och 
listades redan 2017. Det här betyder att vi framåt kommer att 
samverka med Siemens Energy i en kund- eller leverantörs- 
relation, eller som samarbetspartners. Det ser jag fram emot.   

Förberedelserna inför noteringen av Siemens Energy AG inne-
bar för Siemens AB:s räkning en försäljning av affärsområdet 
Gas and Power till Siemens Industrial Turbomachinery AB, vilka 
tillsammans nu utgör Siemens Energy AB. 

Vår kärnverksamhet framåt består av tre enheter; affärsområ-
dena Digital Industries och Smart Infrastructure, samt Siemens 
Mobility. Siemens Mobility, en ledande leverantör av smarta 
mobilitetslösningar för järnvägs- och vägtransporter, samt 
person- och godstrafik, kvarstår dock som ett eget bolag.  

Under hösten annonserades förvärvet av Göteborgsbaserade 
Vizendo, en ledande utvecklare av simuleringsmjukvara för 
bland annat fordonsindustrin. Vi välkomnar Vizendo till oss i 
Sverige och till vår globala verksamhet, där de kommer att 
stärka upp affärsområdet Customer Services och förstärka 
Siemens digitala erbjudande. Verksamheten kommer under 
kommande verksamhetsår att fusioneras med Siemens AB och 
affärsområdet Digital Industries.

Affärsmässiga höjdpunkter

Vi har under året fått chansen att både inleda nya samt fördjupa 
samarbeten med kunder och partners i vårt ekosystem.  
Ett uppdrag som särskilt sticker ut på grund av sin omfattning 
och innehåll är vårt uppdrag att leverera en nyckelfärdig lös-
ning för logistik- och materialhantering till Northvolt. 

Leveransen till Northvolt gäller deras batterifabrik Northvolt 
Ett i Skellefteå. Fabriken ska tillverka battericeller för Europa-
marknaden och beräknas inleda storskalig tillverkning under 
kommande år. Uppdraget för oss på Siemens är ett nästa steg i 
ett samarbete med Northvolt som inleddes 2018, och som 
kretsar kring digitalisering och automatisering av fabrikens 
produktionskedja. 

En annan stor och viktig leverans är infrastruktur i form av 
brandsäkerhets- och elkraftsutrustning till en global leveran-
tör av molnlösningar, som investerar miljardbelopp i etable-
ringen av nya datacenter i Mellansverige. Det är ett projekt 
som har accelererat till följd av den pågående pandemin. 
Uppdraget visar att Siemens anses vara en av de ledande  
infrastrukturleverantörerna till datacenter, en sektor som för-
väntas ha en stark tillväxt på den lokala marknaden även efter 
pandemin. 
 

Finansiell utveckling 

Det finansiella resultatet för räkenskapsåret 2020 kan sam-
manfattas som en stark prestation under anmärkningsvärda 
omvärldsförhållanden. Orderingången har motsvarat den under 
föregående räkenskapsår, trots den pågående pandemin. På 
jämförbar basis har den till och med ökat med 5,6 procent. 
Ökningen kommer främst från den positiva utvecklingen inom 
affärsområdet Digital Industries, vilken även kompenserade 
för bortfallet från avknoppningen av affärsområdet Gas and 
Power tidigare under räkenskapsåret.  

På intäktssidan kompenserades bortfallet från avknoppningen 
av Gas and Power av tillväxt inom affärsområdet Smart 
Infrastructure. Intäkterna ökade något på jämförbar basis. 

Finansiell utsikt 

I vår finansiella utsikt för räkenskapsåret 2021 gör vi ett anta-
gande om att covid-19-pandemin inte kommer att ha en lång-
siktig påverkan på världsekonomin. Därför förväntar vi oss en 
tämligen robust återgång till en global tillväxt i BNP. 

Sveriges ekonomi går dock ännu på lågvarv, och återhämt-
ningen kommer att behöva ske gradvis. Tappet i BNP på den 
svenska marknaden på grund av pandemin förväntas bli kom-
penserat under kalenderåret 2021, snabbare än inom euro- 
zonen. Det här ger oss relativt positiva utsikter att kunna fort-
sätta vår tillväxt under det kommande räkenskapsåret. 
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Ett nytt kapitel

Den 1 oktober 2020 tar vi steget in i ett nytt räkenskapsår, som 
innebär att en ny styrelse för Siemens AG stiger på. I februari 
sker ett vd-byte då Siemens vd sedan 2013, Joe Kaeser, lämnar 
över ledarskapet till vår nuvarande vice vd Roland Busch. 

Jag ser med tillförsikt på framtiden för Siemens. Det är en tid 
av stora utmaningar och samtidigt stora möjligheter. Många av 
de industrier och branscher vi arbetar med har stora behov av 
ökad digitaliseringsgrad, ökad produktivitet, energieffektivise-
ringsåtgärder och kostnadsbesparingar och minskning av sin 
energikonsumtion. 

Det är 173 år sedan Werner von Siemens startade sin första 
verksamhet på en bakgård i Berlin, och mycket har hänt sedan 
dess – men en sak består, och det är att vi på Siemens är här 
för att lösa våra kunders och vår tids stora utmaningar genom 
innovativ teknik. 

Vi är redo att fortsätta hjälpa våra kunder att bygga framtiden.

Vänligen,

Mikael Leksell
Vd Siemens AB och Siemens i Norden

Mikael Leksell, foto: Siemens



6

Årsredovisning
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Räkenskapsåret 2019-10-01 – 2020-09-30

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får här-
med avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019–10–01 – 
2020–09–30.

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

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten och resultatet för räkenskapsår-
et samt väsentliga händelser efter balansdagen (Mkr). 

Utvecklingen under räkenskapsåret 2019/2020 var i stort till-
fredsställande för Siemens AB.

Orderingången ökade något till 3 676,2 (3 642,6) medan  
omsättningen minskade under räkenskapsåret till 3 189,6  
(3 687,5). Jämförbart, efter avyttringen av divisionen Gas and 
Power ökade orderingången 2019/2020 med 5,6 % från  
3 068,6 till 3 241,8, vilket främst den positiva utvecklingen 
inom affärsområdet Digital Industries bidrog till. Affärs-
området Smart Infrastructure bidrog till att även omsättningen 
jämförbart, exkluderat divisionen Gas and Power kunde  
uppvisa en ökning 2019/2020 med 1,4 % från 2 919,7 till  
2 959,2.

Siemens AB uppnådde räkenskapsåret 2019/2020 ett resultat 
på 17,9 (42,6). Bolaget betalade en utdelning i höjd med före-
gående årsresultat på 42,6 till moderbolaget Siemens Inter-
national Holding B.V., Den Haag, Nederländerna. Årets utdel-
ning förväntas motsvara årets resultat.

Medelantalet anställda 972 (1 062) har påverkats med 91 i 
samband med omstruktureringen av divisionen Gas and Power.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Ägarförhållanden 

Siemens AB är ett helägt dotterbolag till Siemens International 
Holding B.V., Den Haag, ett helägt dotterbolag inom den inter-
nationella Siemensgruppen. 

Förändringar i verksamheten

Siemens förvärvade mjukvaruföretaget Vizendo AB, med säte i 
Göteborg den 1 juni 2020. Vizendo är en av de ledande leve-
rantörerna av virtuell operatörsutbildning för fordonsindu-
strin. Virtuell utbildning gör det möjligt för industriföretag att 
förkorta utbildningstiderna och få ut nya produkter på mark-
naden snabbare och med högre kvalitet. Förvärvet förstärker 
Siemens digitala erbjudande. Verksamheten kommer under 
2020/2021 att fusioneras med Siemens AB och affärsområdet 
Digital Industries.

Som ett led i en global omstrukturering har divisionen Gas and 
Power inom Siemens AB under räkenskapsåret 2019/2020 
överlåtits till bokfört värde till Siemens Turbomachinery AB i 
Finspång. Därefter har firmanamnet ändrats till Siemens 
Energy AB. Sammanlagt har cirka 91 anställda berörts av om-
struktureringen.

Framtida utveckling

Siemens AB har sedan flera år tillbaka intagit en ledande roll 
för Siemens i Norden och Baltikum. Samarbetet mellan dessa 
länder kommer fortsätta att intensifieras i syfte att stärka kon-
kurrenskraften och öka marknadsnärvaron samt optimera 
verksamheten med fokus på företagets kärnområden.

Covid-19-pandemin har medfört en kraftig minskning av den 
ekonomiska aktiviteten vilket gör att framtidsprognoser präg-
las av stor osäkerhet. Exakt hur långvarig eller djup nedgång-
en blir är svårt att avgöra i nuläget, delvis på grund av osäker-
het kring den framtida smittspridningen. 

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.
 

Hållbarhetsredovisning  

Siemens AB hänvisar till moderbolaget Siemens AGs hållbarhets-
redovisning för Siemenskoncernen, publicerad på https://www.
siemens.com/global/en/home/company/sustainability.html. 
Denna omfattar samtliga dotterbolag inklusive Siemens AB.
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Räkenskapsåret 2019-10-01 – 2020-09-30

Flerårsöversikt

Tkr 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

Nettoomsättning 3 189 545 3 687 512    3 549 219    3 582 668    4 985 373

Resultat efter finansiella poster  27 194     57 680     874 379     219 933     524 384    

Soliditet i % 38 37 62 43 50

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 442 437 993   

årets vinst 17 870 708        

460 308 701    

disponeras så att

till aktieägare utdelas 17 870 708

i ny räkning överföres 442 437 993

460 308 701    
 

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 à 50 kronor) Aktiekapital Reservfond

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat Totalt

Ingående balans 2019-10-01 30 400    6 980 442 438 45 572 522 390 

Disposition enl. bolagsstämma            42 572     -45 572    

Utdelning -42 572 -42 572

Årets resultat 17 871 17 871 

Utgående balans 2020-09-30 30 400 6 980 442 438 17 871 497 689 
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Räkenskapsåret 2019-10-01 – 2020-09-30
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Siemens AB
Org.nr 556003-2921

5 (22)

Resultaträkning
Tkr

Not 2019-10-01
-2020-09-30

2018-10-01
-2019-09-30

 

Nettoomsättning 1, 2 3 189 545 3 687 512
Kostnad sålda varor 2 -2 537 399 -2 965 924
Bruttoresultat 652 146 721 588

Försäljningskostnader -556 577 -601 749
Administrationskostnader 3 -63 580 -59 604
Övriga rörelseintäkter 4 0 263
Övriga rörelsekostnader 5 -3 444 0
Rörelseresultat 6, 7, 8 28 545 60 498

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 914 1 068
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -2 265 -3 886

-1 351 -2 818
Resultat efter finansiella poster 27 194 57 680

Resultat före skatt 27 194 57 680

Skatt på årets resultat 11 -9 323 -15 108
Årets resultat 17 871 42 572

Räkenskapsåret 2019-10-01 – 2020-09-30
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Räkenskapsåret 2019-10-01 – 2020-09-30

Siemens AB
Org.nr 556003-2921

6 (22)

Balansräkning
Tkr

Not 2020-09-30 2019-09-30

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 12 0 0

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 8 667 9 890
Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 0 2
Inventarier, verktyg och installationer 15 19 122 27 963
Påg. nyanl. och förskott avs. materiella 
anläggningstillgångar 16 0 1

27 789 37 856

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17, 18 72 002 0
Uppskjuten skattefordran 19 30 955 32 337
Andra långfristiga fordringar 20 85 112 68 933

188 069 101 270
Summa anläggningstillgångar 215 858 139 126

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 25 913 33 988
Pågående arbete för annans räkning 21 177 889 405 846

203 802 439 834

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 362 853 474 791
Fordringar hos koncernföretag 496 369 313 177
Aktuella skattefordringar 3 900 29 809
Övriga fordringar 739 851
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 24 807 27 553

888 668 846 181

Kassa och bank 23 255 1 008
Summa omsättningstillgångar 1 092 725 1 287 023

SUMMA TILLGÅNGAR 1 308 583 1 426 149



13

Räkenskapsåret 2019-10-01 – 2020-09-30

Siemens AB
Org.nr 556003-2921

7 (22)

Balansräkning
Tkr

Not 2020-09-30 2019-09-30

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 24, 25
Bundet eget kapital
Aktiekapital 30 400 30 400
Reservfond 6 980 6 980

37 380 37 380

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 442 438 442 438
Årets resultat 17 871 42 572

460 309 485 010
Summa eget kapital 497 689 522 390

Avsättningar 26
Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser 85 112 68 933
Övriga avsättningar 68 799 83 908
Summa avsättningar 153 911 152 841

Långfristiga skulder
Övriga skulder 27 12 000 2 099

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 28 149 348 141 136
Leverantörsskulder 69 835 131 696
Skulder till koncernföretag 8 914 21 853
Övriga skulder 29 89 209 101 322
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 327 677 352 812
Summa kortfristiga skulder 644 983 748 819

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 308 583 1 426 149
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Siemens AB
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8 (22)

Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2019-10-01
-2020-09-30

2018-10-01
-2019-09-30

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 27 194 57 680
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 31 10 261 22 903
Betald skatt 17 968 -35 775
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 55 423 44 808

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete 213 569 -49 482
Förändring av kortfristiga fordringar -155 297 -43 547
Förändring av kortfristiga skulder 39 378 54 574
Kassaflöde från den löpande verksamheten 153 073 6 353

Investeringsverksamheten
Förändring finansiella tillgångar -72 002 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -5 356 -3 835
Försäljning av rörelsegren 165 558 0
Förändring av utlåning till koncern -199 454 852 045
Kassaflöde från investeringsverksamheten -111 254 848 210

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning -42 572 -855 000

Årets kassaflöde -753 -437

Likvida medel vid årets början 1 008 1 445
Likvida medel vid årets slut 255 1 008

Räkenskapsåret 2019-10-01 – 2020-09-30
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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. Avräknande men ej fakturerade intäkter klassificeras i balansräkningen som 
Pågående arbete för annans räkning och fakturerade men ej avräknade intäkter som Förskott från kunder. 
Servicekontrakt redovisas linjärt under kontraktstiden.

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt 
kostnadsföringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt 
upparbetad immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de uppkommer.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
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):
 
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 5

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

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
 

Räkenskapsåret 2019-10-01 – 2020-09-30
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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.
 
Siemens AB ingår i Siemenskoncernens globala cashpool, innebärande att bolagets samtliga 
banktillgodohavanden omvandlas till ett koncerninternt mellanhavande vilket redovisas som en 
kortfristig fordran mot koncernföretag i balansräkningen.
 
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs med undantag av erhållna 
respektive lämnade förskott som redovisas till betalningstillfällets kurs. I den mån fordringar och skulder 
i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs. Kursförändringar redovisas i resultat- 
räkningen.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital.
 
Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret 
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst 
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
 
Garantireserv
En avsättning redovisas när den underliggande produkten eller tjänsten har sålts. 
 
Reserv för förlustkontrakt
En avsättning för förlustkontrakt redovisas när förväntade ekonomiska fördelar som bolaget beräknas 
erhålla från ett kontrakt är lägre än de ofrånkomliga kostnader för att infria åtagandena enligt kontraktet.
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Omstruktureringsreserv
En avsättning redovisas när en detaljerad omstruktureringsplan har fastställts och omstruktu-
reringen har antingen påbörjats eller annonserats offentligt.
 
Ersättningar till anställda
Pensioner
Företaget har förmånsbestämda pensionsförpliktelser vilka uteslutande är beroende av värdet på av 
företaget ägda kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna redovisas som finansiell anläggningstillgång. I 
enlighet med förenklingsregeln i BRNAR 2012:1 redovisas pensionsförpliktelsen som en avsättning till 
samma värde som kapitalförsäkringens redovisade värde.
 
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 66,9 % (61,2 %) av inköpen och 7,3 % (6,2 %) 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://www.siemens.com/global/en/home/company/sustainability.html

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

2019-10-01 2018-10-01
-2020-09-30 -2019-09-30

Nettoomsättningen per rörelsegren   
Digital Industries (DI) 1 090 405 1 124 266
Smart Infrastructure (SI) 1 827 029 1 742 736
Gas and Power (GP) 198 549 562 349
Portfolio Companies (POC) 32 971 244 486
Övriga verksamheter 40 591 13 675

3 189 545 3 687 512

Nettoomsättningen per geografisk marknad   
Sverige 3 105 917 3 635 137
Finland 22 226 4 910
Tyskland 1 389 8 167
Danmark 691 627
Norge 13 654 11 069
Island 16 060 14 855
Belgien 216 1 567
Frankrike 1 562 2 540
Irland 19 186 223
Storbritannien 46 0
Spanien 360 203
Polen 6 215 6 804
Övriga länder 2 023 1 410

3 189 545 3 687 512

 
 
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 
2020 till januari 2021. Verkligt värde för utestående terminer uppgick på balansdagen till 0,2 (1,1) 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.

2019-10-01 2018-10-01
-2020-09-30 -2019-09-30

Ernst&Young   
Revisionsuppdrag 1 331 1 559

1 331 1 559

 
Not 4 Övriga rörelseintäkter

2019-10-01 2018-10-01
-2020-09-30 -2019-09-30

Reavinst försäljning av rörelsegren 0 263
0 263

Föregående år avser försäljning av rörelsegren Mobility.
 
Not 5 Övriga rörelsekostnader

2019-10-01 2018-10-01
-2020-09-30 -2019-09-30

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

-3 444 0

 
Not 6 Leasingavgifter avseende operationell leasing
Leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell leasing som förhyrda lokaler och 
tjänstebilar redovisas bland rörelsekostnader. Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal uppgår 
till 69 363  (75 291).
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 

2019-10-01 2018-10-01
-2020-09-30 -2019-09-30

Inom ett år 70 687 67 972
Senare än ett år men inom fem år 194 088 153 841
Senare än fem år 74 185 133 346

338 960 355 159
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Not 7 Anställda och personalkostnader fördelade per land

2019-10-01 2018-10-01
-2020-09-30 -2019-09-30

Medelantalet anställda fördelade per land
Sverige (varav kvinnor) 972 (190) 1 062 (211)

972 (190) 1 062 (211)
Inom parentes anges medelantalet kvinnor.

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 6 167 12 087
Övriga anställda 595 927 647 903

602 094 659 990

Varav tantiem till styrelse och verkställande direktör 1 970 2 314

Sociala kostnader
Sociala kostnader 190 701 217 976
Pensionskostnader 152 250 160 794

342 951 378 770

Av företagets pensionskostnader avser 7 380 (18 969) 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  6 502 (4 643) varav                
4 661 (1 735) styrelse och verkställande direktör.
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 33 % 50 %
Andel män i styrelsen 67 % 50 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %

Avgångsvederlag
Siemens ABs verkställande direktör, Mikael Leksell, har rätt till pension vid 65 års ålder. I 
anställningskontraktets uppsägningsklausul ingår ett avgångsvederlag på 12 månader.
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Not 8 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

2019-10-01 2018-10-01
-2020-09-30 -2019-09-30

Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar fördelade 
per tillgång
Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 224 1 224
Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 13 439 12 568

14 663 13 792

Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar fördelade 
per funktion
Kostnad för sålda varor 10 157 10 319
Försäljningskostnader 182 179
Administrationskostnader 4 324 3 294

14 663 13 792

 
Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2019-10-01 2018-10-01
-2020-09-30 -2019-09-30

Ränteintäkter från koncernföretag 64 97
Övriga ränteintäkter 850 971

914 1 068

 
Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

2019-10-01 2018-10-01
-2020-09-30 -2019-09-30

Räntekostnad koncernföretag -2 183 -3 698
Övriga räntekostnader -82 -188

-2 265 -3 886
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Not 11 Skatt på årets resultat

2019-10-01 2018-10-01
-2020-09-30 -2019-09-30

Total redovisad skattekostnad
Aktuell skattekostnad -7 941 -19 754
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -1 382 4 646

-9 323 -15 108
Total redovisad effektiv skatt 34,28 % (26,19 %). 

Resultat före skatt 27 194 (57 680), gällande skattesats 21,4 %.
 
Avstämning effektiv skatt
Skatt enligt gällande skattesats -5 821 -12 690
Ej avdragsgilla kostnader -2 619 -1 513
Skatt hänförlig till tidigare år 0 -4
Omvärdering uppskjutna skatter till ny skattesats -883 -901

-9 323 -15 108
 
Not 12 Goodwill

2020-09-30 2019-09-30

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 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet
2020-09-30 2019-09-30

Ingående anskaffningsvärden 12 235 12 235
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 235 12 235

Ingående avskrivningar -2 345 -1 121
Årets avskrivningar -1 224 -1 224
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 569 -2 345

Utgående redovisat värde 8 667 9 890
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Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2020-09-30 2019-09-30

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

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

Utgående redovisat värde 0 2
 
 
Not 15 Inventarier, verktyg och installationer

2020-09-30 2019-09-30

Ingående anskaffningsvärden 58 661 53 732
Inköp 5 674 3 880
Försäljningar/utrangeringar -3 730 -740
Omklassificeringar 0 1 789
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 60 605 58 661

Ingående avskrivningar -30 698 -18 847
Försäljningar/utrangeringar 2 654 717
Årets avskrivningar -13 439 -12 568
Utgående ackumulerade avskrivningar -41 483 -30 698

Utgående redovisat värde 19 122 27 963

 
 
Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella anläggningstillgångar

2020-09-30 2019-09-30

Ingående anskaffningsvärden 1 1 790
Omklassificeringar 0 -1 789
Försäljningar/utrangeringar -1 0

0 1

Avser Siemens nya huvudkontor i Arenastaden, Solna.

Räkenskapsåret 2019-10-01 – 2020-09-30



24

Siemens AB
Org.nr 556003-2921

18 (22)

 
 
Not 17 Andelar i koncernföretag

2020-09-30 2019-09-30

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

Utgående redovisat värde 72 002 0

 
Not 18 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn
Kapital-

andel
Rösträtts-

andel
Antal

andelar
Bokfört
värde

Vizendo AB 100% 100% 1516359 72 002
72 002

Org.nr Säte
Eget 

kapital Resultat
Vizendo AB 556657-1906 Göteborg 7 092 -7 561

 
Not 19 Uppskjuten skattefordran

2020-09-30 2019-09-30

Förbättringsutgifter annans fastighet 363 244
Kundfordringar 1 122 83
Pensionsavsättningar 21 787 22 055
Övriga avsättningar 7 683 9 955
Belopp vid årets utgång 30 955 32 337

 
Not 20 Andra långfristiga fordringar

2020-09-30 2019-09-30

Kapitalförsäkringar   
Ingående verkligt värde 68 933 74 348
Inbetalningar 29 826 4 733
Utbetalningar -14 711 -12 819
Värdeförändringar 1 064 2 671

85 112 68 933
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Not 21 Pågående arbete för annans räkning

2020-09-30 2019-09-30

Upparbetade intäkter 675 541 1 492 586
Fakturerade belopp -497 652 -1 086 740

177 889 405 846

 
Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-09-30 2019-09-30

Förutbetalda hyror 14 128 15 637
Förutbetalda pensioner 2 185 2 759
Förutbetalning övrigt 250 286
Upplupna serviceintäkter 8 244 8 871

24 807 27 553

 
Not 23 Likvida medel

2020-09-30 2019-09-30

Likvida medel
Kassa och bank 255 1 008

255 1 008

Bolagets bankkonto utgör en del av Siemens AGs cashpool hos Danske Bank. Saldo på bankkonto  
redovisas ej som likvida medel utan som kortfristiga fordringar på koncernföretag respektive kortfristiga  
skulder till koncernföretag. I posten fordringar på koncernföretag ingår cashpool saldo med 496 011  
(312 819).
 
 
Not 24 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.
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Not 25 Disposition av vinst eller förlust

2020-09-30

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 442 438
årets vinst 17 871

460 309

disponeras så att
till aktieägare utdelas  17 871
i ny räkning överföres 442 438

460 309
 
Not 26 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2020-09-30 2019-09-30

Pensioner och liknande förpliktelser   
Förmånsbestämd pension, tryggad kapitalförsäkring 85 112 68 933

85 112 68 933

Övriga avsättningar   
Garantiåtagande 43 863 55 101
Projektrelaterade förlustrisker 3 768 21 819
Övrigt 21 168 6 988

68 799 83 908

 
Not 27 Övriga skulder
Beloppet 12 000 i sin helhet betalas ut inom 5 år.
 
 
Not 28 Förskott från kunder

2020-09-30 2019-09-30

Fakturerade belopp 673 937 917 392
Upparbetade intäkter -524 589 -776 255

149 348 141 137

 
Not 29 Övriga skulder

2020-09-30 2019-09-30

Moms 46 333 36 878
Övrigt 42 876 64 444

89 209 101 322
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Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-09-30 2019-09-30

Semester och annan outtagen ledighet 107 273 114 352
Övriga personallönekostnader 67 597 85 059
Sociala avgifter och dylikt 47 139 56 626
Förutbetalda serviceintäkter 79 985 79 353
Övriga poster 25 683 17 422

327 677 352 812

 
 
Not 31 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2020-09-30 2019-09-30

Avskrivningar 14 663 10 924
Nedskrivningar -4 430 -1 118
Orealiserade kursdifferenser -884 -23
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -158 0
Övriga avsättningar 1 070 13 120

10 261 22 903

 
Not 32 Eventualförpliktelser
Som ett led i bolagets affärsverksamhet förekommer garantier för fullgörande av olika kontraktsförenliga 
åtaganden. Vissa av dessa är av s k on-first-demand karaktär. Ingen indikation finns på att sådana 
lämnade garantier kommer att medföra någon väsentlig utbetalning utöver de avsättning som redan 
skuldförts.
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Solna, den 14 december 2020
 
 
 
 

Hannes  Apitzsch
Styrelseordförande

Rudolf Basson Mats Hultgren
Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant

Jan Åkesson Eva Eliopoulos
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Mikael Leksell Jaana Kupila
Verkställande direktör / Styrelseledamot Styrelseledamot

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 
 
Ernst & Young AB
 
 
 
Johan Sylvén
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 2019-10-01--2020-09-30. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 8-28 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Siemens ABs finansiella ställning
per den 30 september 2020 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Siemens AB för räkenskapsåret 2019-10-01-
2020-09-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stockholm den

Ernst & Young AB

Johan Sylvén
Auktoriserad revisor
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