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Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om Sveriges vägar och infrastruktur. 

Våra 2 830 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. 
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Det otillfredsställande resultatet sätter fokus på förbättringsåtgärder 

 – Svevias resultat för 2011 blev djupt otillfredsställande. Nu vidtar vi en serie kraftfulla åtgärder för 

att successivt höja lönsamheten, säger Torbjörn Torell, vd och koncernchef i Svevia. 

 

Bokslutskommuniké, januari-december 2011  

 Orderingången ökade med 14 % och uppgick till 8 574 MSEK  

(7 544) och orderstocken ökade till 6 963 MSEK (5 953)  

 Nettoomsättningen minskade med 7 % till 7 564 MSEK (8 093) 

 Rörelseresultatet försämrades med 398 MSEK till -170 MSEK (228), vilket framförallt  

beror på projektnedskrivningar. 

 Periodens resultat minskade med 295 MSEK och uppgick till -101 MSEK (193) 

 Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (0,48) 

 

 

Nyckeltal  

MSEK Okt-dec 2011 Okt-dec 2010 Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 

Orderstock 6 963 5 953 6 963 5 953 

Orderingång 1 695 1 346 8 574 7 544 

Nettoomsättning 2 005 2 480 7 564 8 093 

Rörelseresultat -211 44 -170 228 

Rörelsemarginal, % neg 1,8 neg 2,8 

Resultat före skatt -203 50 -137 249 

Periodens resultat -149 41 -101 193 

Resultat per aktie, SEK -0,37 0,10 -0,25 0,48 

Eget kapital per aktie, SEK 3,10 3,63 3,10 3,63 

Avkastning på eget kapital, % neg 2,8 neg 13,8 

Soliditet, % 33,7 38,5 33,7 38,5 

Rörelsekapital 27  248 27 248 

Räntebärande nettofordran 594 582 594 582 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 

 

300 

 

96 

 

275 

 

-30 

Årsmedeltalet medarbetare 2 767  2 793 2 818 
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Kommentarer från Svevias VD, Torbjörn Torell 

- Det otillfredsställande resultatet för 2011 återfinns till största del i vår anläggningsverksamhet.  

En av de viktigaste orsakerna är att riskerna i flera av våra anläggningsprojekt har felbedömts. 

Detta har lett till för höga resultatprognoser som nu justerats ner.  

 

- I Svevia fokuserar vi nu på lönsamhet samt genomför ett förbättringsprogram som innehåller 

åtgärder för intern effektivisering. Exempelvis kommer vi att bli mer selektiva i projekturvalet och vi 

kommer att vidta åtgärder för att sänka våra kostnader. 

 

 - Svevia är den ledande aktören på marknaden för drift och underhåll av det statliga vägnätet. 

Verksamheten är stabil, lönsam och tillhör en av våra två kärnverksamheter. På marknaden för 

kommunalt underhåll växer Svevias andel.  

 

- Svevia har spännande verksamheter som är viktiga för samhället. Vi har också en bra 

företagskultur med många skickliga medarbetare, däribland åtskilliga duktiga specialister. Detta ger 

goda förutsättningar för såväl genomförandet av vårt förbättringsprogram som för en positiv 

utveckling framöver. 

Marknad 

Sveriges ekonomi är välskött och stark i förhållande till omvärlden. Den svenska byggmarknaden 

har totalt vuxit under året tack vare ett ökande bostadsbyggande. Anläggningsmarknaden var, 

under 2011, stabil vilket vi bedömer gälla även för 2012. Bostadsbyggandet förväntas sjunka under 

2012 med en ökad konkurrens inom anläggning som följd.  

Stat och kommun 

I regeringens nationella plan för infrastrukturåtgärder 2010-2021 planeras satsningar för  

416 miljarder kronor i 2009 års priser. Satsningen innebär en ökning med 35 miljarder jämfört med 

tidigare plan. Trafikverket är en stor beställare av underhåll med en årlig budget på knappt sju 

miljarder kronor. Kommunernas sammanlagda budget är jämförbar med Trafikverkets. Deras totala 

kostnader för väghållning uppgår enligt Sveriges Kommuner och Landsting till cirka sex miljarder 

kronor. Utöver vägar och offentliga platser utgör kommunernas underhåll och drift av VA- och 

fjärrvärmenät en stor marknad.  

Övriga marknader 

Rikstäckande varuhus- och bensinstationskedjor med tillfartsvägar och parkeringsplatser är en 

betydelsefull och växande marknad för Svevias drift- och underhållstjänster. Även energirelaterade 

investeringar bedöms erbjuda möjligheter bland annat i samband med energibolagens satsningar 

på nya kraftvärmeverk och utbyggnad av fjärrvärmenäten. Den snabba utbyggnaden av vindkraft 

medför ökade privata anläggningsinvesteringar. 
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Orderingång och orderstock 

 
 MSEK 

 
                                             Orderstock                 Orderingång per kvartal                Orderingång, rullande 4 kvartal 

Oktober - december 2011 

Kvartal 4 visar en orderingång om 1 695 MSEK vilket är en ökning med 26 % jämfört med samma 

kvartal föregående år (1 346). 

Under kvartalet har bland andra följande uppdrag erhållits: 

 

- Södra Sveriges största landbaserade vindkraftspark i Lemnhult, Vetlanda. Projektet innebär 

infrastruktur samt fundament till vindkraftsparken om 32 stycken vindkraftverk för 80 MSEK. 

Kund är Stena Renewable som idag äger och driver 22 vindkraftverk. 

 

- Ökningar i Trafikverkets vägdriftsområden om 165 MSEK varav cirka 100 MSEK är optioner, 

alltså förlängningar, av befintliga uppdrag. 

 

- Fem anläggningsprojekt i form av broar och vägar åt Trafikverket. Projekten, som 

storleksmässigt uppgår till cirka 30 MSEK vardera, återfinns främst i Norrland samt i Sigtuna 

kommun.  

 

- Vinter- och barmarksunderhåll av ett hundratal av Statoils såväl bemannade som obemannade 

stationer. Första året avser ett ”testår” för att gemensamt hitta möjligheter att effektivisera 

verksamheten.  

Januari - december 2011 

Under året uppgick orderingången till 8 574 MSEK, vilket är en ökning med 14 % jämfört med 

motsvarande period föregående år (7 544). Vid utgången av december är orderstocken  

6 963 MSEK vilket är en ökning om 17 % jämfört med föregående år (5 953).  

Ökningen av orderstocken är framförallt hänförbar till Region Syd. 
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Nettoomsättning 

 

Nettoomsättning per verksamhetsområde  

 
MSEK  Okt-dec 2011 Okt-dec 2010 Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 

Region Nord  495 557 1 790 1 817 

Region Mitt  485 712 1 803 2 150 

Region Väst  416 499 1 576 1 579 

Region Syd  412 605 1 554 1 808 

Övriga verksamhetsområden  674 562 2 261 2 223 

Elimineringar  -477 -455 -1 420 -1 484 

Totalt  2 005 2 480 7 564 8 093 

Oktober - december 2011 

Koncernens nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 2 005 MSEK (2 480), en minskning 

med 19 % jämfört med samma period föregående år. Samtliga regioner har minskat omsättningen, 

de största förändringarna återfinns i Region Mitt och Region Syd. Den lägre omsättningen är i allt 

väsentligt hänförbar till anläggningsverksamheten.  

Januari - december 2011 

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 7 564 MSEK (8 093), vilket är  

7 % lägre än samma period föregående år. Förändringarna i det sista kvartalet är så stora att de är 

av väsentlig betydelse för helårsutfallet. Även för helåret är den lägre omsättningen hänförbar till 

anläggningsverksamheten i samtliga regioner. Delvis till följd av föregående års orderingång. 

 

 

 

Resultat 
 

Rörelseresultat per verksamhetsområde  

 
MSEK  Okt-dec 2011 Okt-dec  2010 Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 

Region Nord  -49 4 -46 24 

Region Mitt  -75 29 -74 70 

Region Väst  -84 1 -68 11 

Region Syd  -78 -6 -86 -7 

Övriga verksamhetsområden  75 16 104 130 

Elimineringar  - - - - 

Totalt  -211 44 -170 228 

 

Oktober – december 2011 

Rörelseresultatet minskade med 255 MSEK till -211 MSEK (44) med en negativ rörelsemarginal 

(1,8 %). Fjärde kvartalets resultat uppgick till -150 MSEK (41). Minskningen är genomgående för 

samtliga regioner och beror i hög grad på projektnedskrivningar. Däribland nedskrivningar i två 

stora projekt inom nischverksamheten Trafiksystem. Därutöver har viss kostnad för anpassning av 

organisationen belastat det fjärde kvartalet. 
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Januari- december 2011 

Rörelseresultatet minskade med 398 MSEK till -170 MSEK (228), rörelsemarginalen är negativ 

(2,8). Den lägre lönsamheten beror i huvudsak på de projektnedskrivningar och kostnader vilka 

accentuerade under det fjärde kvartalet. 

 

Under året har en fördjupad granskning av samtliga projekt genomförts. Vid genomlysningen 

konstaterades att det föreligger en låg lönsamhet inom delar av vår anläggningsverksamhet. Det 

framkom också att inom några anläggningsprojekt har riskerna varit större än tidigare 

bedömningar. Vidare har några projekt avslutats där tvister förekommer, varför kostnader för 

avsättningar för dessa också har belastat resultatet. 

 

Driftverksamheten uppvisar ett fortsatt tillfredsställande resultat och en stabil utveckling under året. 

 

Årets resultat uppgick till -101 MSEK (193). Minskningen är en konsekvens av det lägre 

rörelseresultatet.  

Säsongsvariationer 

 

Verksamheten inom Svevia uppvisar säsongsmässiga variationer. Merparten av resultatet 

upparbetas under andra halvåret. Detta har dock inte varit fallet för 2011 på grund av betydande 

projektnedskrivningar under andra halvåret.  
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Finansiell ställning och likviditet 

 

Koncernens egna kapital uppgick till 1 235 MSEK (1 449), soliditeten till 33,7 % (38,5%) och 

skuldsättningsgraden till 0,0 (0,0).  

 

Räntebärande nettofordran uppgick till 594 MSEK, att jämföras med 582 MSEK vid årets början. 

Årets förlust och utdelning har kompenserats av rörelsekapitalförändringar.  

 

Finansnettot har förbättrats med 12 MSEK jämfört med föregående år och uppgick under året till 33 

MSEK (21). Förbättringen beror på realiserade kursvinster samt stigande marknadsräntor. 

 

Beviljad checkräkningskredit uppgår till 450 MSEK, varav utnyttjats med 0 (0). 

 
 
Kassaflöde 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 275 MSEK (-30), vilket beror på mindre 

kapitalbindning i projekten till följd av en snabbare fakturering. Kassaflödet från 

investeringsverksamheten uppgick till -58 MSEK (239) och utdelningen till 108 MSEK (60). Årets 

kassaflöde om 109 MSEK (-161) har ökat likvida medel till 138 MSEK (29).  

Förvärv och avyttringar  

Inga förvärv eller avyttringar har inträffat under rapportperioden. 

Investeringar  

Årets investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 187 MSEK (92) och byggnader och mark 

till 12 MSEK (16). Avyttringar uppgick till 36 MSEK (16).   

Medarbetare 

Medelantalet medarbetare under året var 2 793 att jämföra med samma period föregående år då 

medelantalet medarbetare var 2 818. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  

Inom Svevia är det framförallt inom anläggningsverksamheten som risker föreligger, då 

standardiseringen är låg och projektens förutsättningar, storlek och utformning varierar för varje 

uppdrag. Riskhanteringen har bedrivits genom kartläggning av risker ur ett övergripande 

perspektiv. Arbetet resulterar i en riskkarta med ett riskregister samt därtill hörande åtgärder som 

omfattar såväl operativa, efterlevnads- som finansiella risker. De projektspecifika riskerna hanteras 

såväl i anbuds- som genomförandefas. Arbetet med att identifiera och hantera såväl ursprungliga 

som nyuppkomna risker och möjligheter pågår under hela projektets livslängd. Under sista 

kvartalet 2011 påbörjades ett arbete att förbättra riskhanteringen i såväl projekten som på 

koncernövergripande nivå. För ytterligare information om risker och deras hantering hänvisas till 

2010 årsredovisning sidan 41. 
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Moderbolaget 

Svevia AB driver entreprenadverksamhet och förvaltar aktier i dotterföretag samt svarar för 

koncerngemensam finansiering och placering. Omsättningen uppgick under perioden till  

6 910 MSEK (4 759) och resultatet till 27 MSEK (45). I moderbolaget redovisas entreprenadprojekt 

enligt färdigställandemetoden. I koncernen redovisas entreprenadprojekt enligt metoden för 

successiv vinstavräkning.  

Förslag till utdelning 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för året 2011. 

Händelser efter rapportperiodens utgång 

- Svevia fortsätter att ta marknadsandelar i Norge och har erhållit ytterligare ett uppdrag. 

Uppdraget omfattar drift- och underhåll av totalt 237 kilometer väg och sträcker sig över  

3 år. 

 

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. 

 

 

 

Solna 2012-02-15 

 

 

 

Torbjörn Torell 

Vd och koncernchef 

 

 

 

Kommande finansiella rapporter 

Årsredovisning 

Årsstämma, Hemvärnsgatan 15, Solna 

Delårsrapport januari-mars 

Delårsrapport januari-juni 

Delårsrapport januari-september 

30 mars 2012 

27 april 2012 

27 april 2012 

20 juli 2012 

31 oktober 2012 

 

 

Svevias finansiella rapporter publiceras på Svevias webbplats www.svevia.se. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Torbjörn Torell, Vd och koncernchef.  Tfn +46 8 404 10 00 

Catarina Bredbo, Ekonomi- och finanschef.  Tfn +46 8 404 10 00  
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 
 
MSEK not Okt-dec 2011 Okt-dec 2010  Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 

      

Nettoomsättning 3 2 005 2 480 7 564 8 093 

Kostnader för produktion  -2 097 -2 313 -7 322 -7 446 

Bruttoresultat  -92 167 242 647 

      

Försäljnings- och 

administrationskostnader 

 

 

 

-124 

 

-123 

 

-439 

 

-419 

Resultat från försäljning 

av anläggningstillgångar 

  

5 

 

 

 

27 

 

 

Rörelseresultat 3 -211 44 -170 228 

      

Finansiella intäkter  10 6 37 23 

Finansiella kostnader  -2 0 -4 -2 

Finansnetto  8 6 33 21 

      

Resultat före skatt  -203 50 -137 249 

      

Skatt på periodens 

resultat 

  

54 

 

-9 

 

36 

 

-56 

Periodens resultat  -149 41 -101 193 

      

Varav moderbolagets 

aktieägares andel, % 

  

100 

 

100 

 

100 

 

100 

      

Resultat per aktie före 

och efter utspädning, SEK 

  

-0,37 

 

0,10 

 

-0,25 

 

0,48 

 

Antal aktier för samtliga redovisade perioder är 399 166 667 st. 

 

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag  
 
MSEK not Okt-dec 2011 Okt-dec 2010  Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 

      

Periodens resultat  -149 41 -101 193 

Övrigt totalresultat:      

Finansiella instrument 

redovisade till verkligt värde 

  

-3 

 

-1 

 

-6 

 

1 

Skatt  1 -0 2 -1 

Summa övrigt totalresultat, 

netto efter skatt 

  

-2 

 

-1 

 

-4 

 

0 

Summa totalresultat  -151 40 -105 193 

      

Varav moderbolagets 

aktieägares andel, % 

  

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
 
MSEK not 31 dec 2011 31 dec 2010 

    

Tillgångar    

    

Goodwill  213 213 

Övriga immateriella tillgångar  1 - 

Byggnader och mark  406 413 

Maskiner och inventarier  441 372 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Uppskjuten skattefordran 

 456 

1 

502 

- 

Summa anläggningstillgångar  1 518 1 500 

    

Material och varulager  175 122 

Upparbetade ej fakturerade intäkter 4 137 251 

Kundfordringar  1 650 1 743 

Övriga kortfristiga fordringar  14 3 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  34 66 

Kortfristiga placeringar 5 - 51 

Likvida medel  138 29 

Summa omsättningstillgångar  2 147 2 265 

    

Summa tillgångar 3 3 665 3 765 

    

Eget kapital och skulder    

    

Aktiekapital  399 399 

Övrigt tillskjutet kapital  798 798 

Reserver  -3 1 

Balanserade vinstmedel  42 251 

Summa eget kapital  1 236 1 449 

    

Uppskjuten skatteskuld  65 104 

Övriga avsättningar  244 195 

Summa långfristiga skulder  309 299 

    

Fakturerade ej upparbetade intäkter 4 889 775 

Leverantörsskulder  648 634 

Skatteskulder  1 3 

Övriga kortfristiga skulder  156 133 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  426 472 

Summa kortfristiga skulder  2 120 2 017 

    

Summa eget kapital och skulder 3 3 665 3 765 
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Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag 
 

MSEK 

 

Aktiekapital 

Övrigt tillskjutet 

kapital 

Balanserat resultat 

inkl. årets resultat 

Totalt eget kapital hänförligt till 

moderbolagets aktieägare 

Ingående balans 2010-01-01 

Totalresultat 

Årets resultat 

Övrigt totalresultat 

Finansiella instrument redovisade till 

verkligt värde                                                   

399 

 

 

798 

 

 

 

119 

 

193 

 

 

1        

1 316 

 

193 

 

 

1 

Skatt   -1 -1 

Summa övrigt totalresultat   0 0 

Summa totalresultat   193 193 

Transaktioner med ägare     

Utdelning   -60 -60 

Summa transaktioner med ägare   -60 -60 

Utgående eget kapital 2010-12-31 399 798 252 1 449 

     

Ingående balans 2011-01-01 

Totalresultat 

Årets resultat 

Övrigt totalresultat 

Finansiella instrument redovisade till 

verkligt värde                                                   

399 

 

 

798 

 

 

 

252 

 

-101 

 

 

-6        

1 449 

 

-101 

 

 

-6 

Skatt   2 2 

Summa övrigt totalresultat   -4 -4 

Summa totalresultat   -105 -105 

Transaktioner med ägare     

Utdelning   -108 -108 

Summa transaktioner med ägare   -108 -108 

Utgående eget kapital 2011-12-31 399 798 39 1 236 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
MSEK not Okt-dec 2011 Okt-dec 2010 Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 

Resultat före skatt  -203 50 -137 249 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  58 -3 135 69 

Betald inkomstskatt  -1 5 -4 2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital 

  

-146 

 

52 

 

-6 

 

320 

      

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital  446 44 281 -350 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 300 96 275 -30 

      

Förvärv av rörelse, netto likvidpåverkan 

Investeringar i immateriella tillgångar (netto) 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  

Investeringar i finansiella tillgångar 

Försäljning av finansiella tillgångar 

 - 

-1 

-53 

8 

-26 

83 

7 

- 

-33 

6 

0 

49 

- 

-1 

-199 

36 

-789 

895 

-6 

- 

-109 

17 

-414 

751 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  11 29 -58 239 

      

Nyupptagna lån(+)/amorterade lån (-)  -176 -100 - -310 

Utbetald utdelning  - - -108 -60 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -176 25 -108 -370 

      

Periodens kassaflöde  135 4 109 -161 

Likvida medel vid periodens början  3 4 29 190 

Likvida medel vid periodens slut  138 29 138 29 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 
MSEK  Okt-dec 2011 Okt-dec 2010 Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 

      

Nettoomsättning  5 630 3 716 6 910 4 759 

Kostnader för produktion  -5 363 -3 455 -6 594 -4 390 

Bruttoresultat  267 261 316 369 

      

Försäljnings- och 

administrationskostnader 

  

-118 

 

-122 

 

-417 

 

-401 

Rörelseresultat  149 139 -101 -32 

      

Finansiella intäkter  105 9 145 76 

Finansiella kostnader  -1 -1 -6 -2 

Finansnetto  104 8 139 74 

Resultat före skatt  253 147 38 42 

      

Skatt på periodens resultat  -67 -38 -11 3 

Periodens resultat  186 109 27 45 

 

Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag  
 
MSEK not Okt-dec 2011 Okt-dec 2010 Jan-dec  2011 Jan-dec 2010 

      

Periodens resultat  186 109 27 45 

Övrigt totalresultat:      

Finansiella instrument 

redovisade till verkligt värde 

  

-3 

 

-1 

 

-6 

 

1 

Skatt  1 0 2 -1 

Summa övrigt totalresultat, 

netto efter skatt 

  

-2 

 

-1 

 

-4 

 

0 

Summa totalresultat  184 108 23 45 

      

Varav moderbolagets 

aktieägares andel, % 

  

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 
MSEK  31 dec 2011 31 dec 2010 

 

Tillgångar 

   

Anläggningstillgångar  743 1 183 

Omsättningstillgångar  2 948 2 559 

Summa tillgångar  3 691 3 742 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital  1 008 1 093 

Avsättningar  244 195 

Kortfristiga skulder  2439 2 454 

Summa eget kapital och skulder  3 691 3 742 
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Noter 

Not 1 Företagsinformation och jämförande 

redovisningsinformation 

Svevia AB (publ), organisationsnummer 556768-9848, med säte i 

Solna Sverige. Adressen till bolagets huvudkontor är: Box 4018,  

171 04 SOLNA (besöksadress: Hemvärnsgatan 15), telefonnummer 

+46 8 404 10 00 . Svevia AB:s verksamhet är att bedriva 

entreprenad-, service- och uthyrningsverksamhet inom trafik-, mark-, 

bygg- och anläggningsområdet ävensom äga och förvalta fast 

egendom. För ytterligare information om verksamheten 2010 

hänvisas till årsredovisningen. 

Svevia AB (publ) är helägt av den svenska staten.  

I denna rapport benämns Svevia AB antingen med sitt fulla namn 

eller som moderbolaget och Sveviakoncernen benämns som Svevia 

eller koncernen. 

Bolagets rapportering sker i miljoner svenska kronor, MSEK, om ej 

annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

 

Not 2 Redovisningsprinciper 

Allmänt 

Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med IAS 34 samt 

årsredovisningslagen.  Bokslutskommunikén har upprättats i 

enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) 

och International Accounting Standards (IAS), utgivna av 

International Accounting Standards Board (IASB), till den del 

dessa har godkänts av EU, samt de av EU antagna tolkningarna 

av gällande standarder, utgivna av International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC).  

 

 

 

IFRS tillämpas från den 1 januari 2011. Övergångsdatum till 

IFRS har fastställts till den 1 januari 2010. Redovisningsprinciper 

enligt IFRS framgår av denna delårsrapport. Koncernen 

tillämpade tidigare Redovisningsrådets rekommendationer och 

uttalanden.  Övergången till IFRS har skett enligt IFRS 1 Första 

gången IFRS tillämpas. En beskrivning av övergången till IFRS 

och dess effekter på Svevias finansiella ställning, resultat och 

kassaflöde presenteras i not 8. 

 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 

koncernen utom i de fall som anges i bilaga till denna 

delårsrapport. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och 

Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 

Redovisning för juridiska personer. De avvikelser som 

förekommer mellan moderbolagets och koncernens 

redovisningsprinciper föranleds av begränsningar i möjligheterna 

att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av Årsredovisningslagen 

och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl. 

 

Redovisningsprinciperna beskrivs mer detaljerat i bilaga1. 

 

Not 3 Segmentredovisning 

Svevia bedriver verksamhet över hela Sverige vilken är indelad i fyra 

regioner: Nord, Mitt, Väst och Syd. Svevia bedriver även 

verksamhet i Norge, organisatoriskt tillhör denna verksamhet 

region Nord. Indelningen i regionala marknader speglar 

företagets interna organisation och rapportsystem. 

Internprissättning sker på marknadsmässiga grunder. 

Koncernintern vinst elimineras. Avdelningen för salthantering har 

organiserats om och flyttats från Region Syd till Övriga 

verksamhetsområden. Detta har beaktats i jämförelsetalen för 

2010. För ytterligare information om segmenten se 

årsredovisning 2010.

 

 

Resultaträkning jan- dec  

MSEK Region Nord Region Mitt Region Väst Region Syd Övriga 

verksamhetsområden 

Elimineringar Totalt 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011     2010 2011 2010 

               

Nettoomsättning, externt 1 776 1 805 1 748 2 123 1 547 1 555 1 535 1 756 958 854 -  - 7 564 8 093 

Nettoomsättning, internt 14               12             55            27           29          24            19 52 1 303 1 369 -1 420 -1 484 - - 

Nettoomsättning                                        1 790 1 817 1 803 2 150 1 576 1 579 1 554 1 808 2 261 2 223 -1 420 -1 484 7 564 8 093 

               

Kostnader för produktion -1 756 -1 713 -1 788 -2 003 -1 561 -1 490 -1 561 -1 736 -2 071 -1 976 1 415 1 472 -7 322 -7 446 

Bruttoresultat 34 104 15 147 15 89 -7 72 190 247 -5 -11 242 647 

Resultat från försäljning av 

anläggningstillgångar         27 11   27 11 

Försäljnings- och 

administrationskostnader -80 -80 -89 -77 -83 -77 -79 -79 -113 -128 5 11 -439 -430 

Rörelseresultat -46 24 -74 70 -68 11 -86 -7 104 130 - - -170 228 

               

Finansiella intäkter             37 23 

Finansiella kostnader                       -4           -2 

Resultat före skatt                   -137        249 
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Balansräkning 31 dec 

MSEK Region Nord Region Mitt Region Väst Region Syd Övriga 

verksamhetsområden 

Elimineringar Totalt 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Fördelade tillgångar 1 513 442 618 644 323 431 347 544 2 314 1 997 -1 044 -949   3 071 3 109 

Ofördelade tillgångar         594 656   594 656 

Summa tillgångar                                         513 442 618 644 323 431 347 544 2 908 2 653 -1 044 -949 3 665 3 765 

               

Fördelade skulder 539 377 443 426 323 396 389 389 723 646 - 401 -328 2 016 1 906 

Ofördelade skulder         413 410   413 410 

Summa skulder 539 377 443 426 323 396 389 389 1 136 1 056 -401 -328 2 429 2 316 

Investeringar i:               

Immateriella tillgångar         -1 -   -1 - 

Materiella anläggningstillgångar -5  -5      -193 -109 4 - -199 -109 

Avskrivningar   -1      -125 -117   -126 -117 

 
1)I samband med övergången till IFRS har goodwill som uppstod i samband med bolagiseringen i Svevia AB fördelats på dess kassagenererande 
enhet. Goodwill om totalt 103 MSEK har fördelats på Nord 19 MSEK, Mitt 34 MSEK, Väst 17 MSEK, Syd 21 MSEK, resterande post hänförs till 
segmentet Övriga verksamhetsområden.  
 
 

Kassaflöde Jan-dec 

MSEK Region Nord Region Mitt Region Väst Region Syd Övriga  

verksamhetsområden 

Elimineringar Totalt 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Rörelseresultat -46 24 -74 70 -68 11 -86 -7 104 130 - - -170 228 

Finansnetto         33 21   33 21 

Resultat före skatt                                         -46              24            -74             70           -68           11               -86 -7 137 151 - - -137 249 

Justering för poster som inte  

ingår i kassaflöde 75 -2 5 -14 -25 10 17 4 63 71   135 69 

Betald inkomstskatt   -3      -1 2   -4 2 

Förändring i rörelsekapital 25 -44 40 -132 66 -88 172 -79 -22 -7   281 -350 

Kassaflöde från den  

löpande verksamheten 54   -22   -32   -76  -27   -67  103 -82 177 217 - - 275 -30 

Nettoinvesteringar immateriella och 

materiella anläggningstillgångar     -5  -5    

 

 

 

 

 

-158 -92 

 

4 

 

- 

 

-164 -92 

 

Not 4 Entreprenadavtal 

MSEK Koncernen Moderbolaget 

 31 dec 2011 31 dec 2010 31 dec 2011 31 dec 2010 

Upparbetade intäkter/Nedlagda kostnader 1 455 3 115 2 169 2 777 

Fakturering -1 318 -2 864 -1 869 -2 456 

Summa upparbetade ej fakturerade intäkter 137 251 300 321 

Fakturering 9 840 9 023 9 289 9 454 

Upparbetade intäkter/Nedlagda kostnader -8 951 -8 248 -8 003 -8 170 

Summa fakturerade ej upparbetade intäkter 889 775 1 286 1 284 

 

Not 5 Kortfristiga placeringar 

Som kortfristiga placeringar redovisas placeringar som har en 

löptid mellan 3–12 månader från anskaffningstidpunkten.  

Not 6 Eventualförpliktelser 

Det finns inga förpliktelser av väsentlig karaktär. 

Not 7 Definitioner 

Nettoomsättning: Periodens upparbetade intäkter enligt metoden 

för successiv vinstavräkning.  

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.  

Avkastning på eget kapital: Periodens resultat i procent av 

genomsnittligt eget kapital. 

 

 

 

 

 

 

 

Soliditet: Utgående eget kapital i förhållande till utgående 

balansomslutning.  

Skuldsättningsgrad: Utgående räntebärande skulder i förhållande 

till utgående eget kapital. 

Rörelsekapital: Omsättningstillgångar med avdrag för kortfristiga 

skulder. 

Räntebärande nettofordran/skuld: Räntebärande tillgångar, 

likvida medel med avdrag för räntebärande skulder. 
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Not 8 Övergång till finansiell rapportering enligt IFRS 

Svevia har tidigare tillämpat årsredovisningslagen samt 

Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Från 

och med 1 januari 2011 upprättar Svevia sin koncernredovisning 

enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna 

av International Accounting Standards Board (IASB) samt 

tolkningsuttalanden från International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har antagits av EU 

för tillämpning inom EU. 

 

Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari 2010. 

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första 

gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett 

bolag tillämpar samtliga IFRS standarder retroaktivt vid 

fastställande av öppningsbalansen enligt IFRS. Vissa undantag 

från den retroaktiva tillämpningen är dock tillåtna. Svevia har valt 

att tillämpa följande: 

- Reglerna i IFRS 3 Rörelseförvärv, tillämpas 

framåtriktat på rörelseförvärv som genomförts från och 

med övergångsdatum 1 januari 2010. 

 

 

Nedan redovisas en genomgång av de mest väsentliga 

effekterna som övergången ger upphov till. 

 

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 

Intäkter och kostnader som tidigare redovisades mot eget kapital 

och som inte avsåg transaktioner med ägarna presenteras nu i 

en rapport över totalresultat direkt efter resultaträkningen. Svevia 

redovisar förändringar i verkligt värde avseende 

kassaflödessäkringar i eget kapital. I rapport över förändringar i 

eget kapital presenteras poster i totalresultatet skilt från 

transaktioner med ägarna. 

 

IAS 38 Immateriella tillgångar  

Enligt tidigare redovisningsprinciper ska goodwill skrivas av över 

bedömd nyttjandeperiod. Enligt IFRS ska goodwill inte skrivas av 

utan testas för nedskrivning vid övergången till IFRS samt 

årligen eller när det finns indikationer på nedskrivningsbehov. 

Avskrivningar med en helårseffekt om 24 MSEK med en 

nettoeffekt om cirka 6 MSEK för varje kvartal som redovisats 

under 2010 har återförts vid övergången till IFRS.  

 

 

Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat i sammandrag 
jan-dec 2010 – avstämning mellan tidigare redovisningsprinciper och IFRS 

 

MSEK not Okt-dec 2010 

enligt tidigare 

redovisnings 

principer 

IAS 38 

Immateriella 

tillgångar  

Okt-dec 

2010  

enligt 

IFRS 

Jan-dec 2010 

enligt tidigare 

redovisnings 

principer 

IAS 38 

Immateriella 

tillgångar  

Jan-dec 

2010  

enligt 

IFRS 

        

Nettoomsättning  2 480  2 480 8 093  8 093 

Kostnader för produktion  -2 313  -2 313 -7 446  -7 446 

Bruttoresultat  167  167 647  647 

 

Försäljnings- och 

administrationskostnader 

  

 

-129 

 

 

6 

 

 

-123 

           

 

 -443 

 

 

24 

 

 

-419 

Rörelseresultat  38 6 44 204 24 228 

        

Finansiella intäkter  6  6 23  23 

Finansiella kostnader  0  0 -2  -2 

Finansnetto  6  6 21  21 

        

Resultat före skatt  44 6 50 225 24 249 

 

Skatt på periodens resultat 

  

-9 

  

-9 

 

-56                          

  

-56 

Periodens resultat  35 6 41 169 24 193 

        

Varav moderbolagets aktieägares 

andel, % 

       

  100  100 100  100 

Resultat per aktie  före och efter 

utspädning, SEK 

  

0,09 

  

0,10 

 

0,42 

  

0,48 
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Rapport över totalresultat i sammandrag  
 
MSEK not Okt-dec 2010 

enligt tidigare 

redovisnings 

principer 

IAS 38 

Immateriella 

tillgångar  

Okt-dec 

2010  

enligt 

IFRS 

Jan-dec 2010 

enligt tidigare 

redovisnings 

principer 

IAS 38 

Immateriella 

tillgångar  

Jan-dec 

2010  

enligt 

IFRS 

        

Periodens resultat  35 6 41 169 24 193 

Övrigt totalresultat:        

Finansiella instrument redovisade till 

verkligt värde 

  

-1 

  

-1 

 

1 

  

1 

Skatt  0  0 -1  -1 

Summa övrigt totalresultat, netto efter 

skatt 

  

-1 

  

-1 

 

0 

  

0 

Summa totalresultat  34 6 40 169 24 193 

        

Varav moderbolagets aktieägares 

andel, % 

  

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

Koncernens balansräkning i sammandrag 31 dec 2010 – avstämning mellan 
tidigare redovisningsprinciper och IFRS 

 

MSEK not 31 dec 2010 enligt 

tidigare 

redovisningsprinciper 

IAS 38 Immateriella 

tillgångar 

31 dec 2010 enligt 

IFRS 

     

Tillgångar     

Goodwill  189 24 213 

Byggnader och mark  413  413 

Maskiner och inventarier  372  372 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  502  502 

Summa anläggningstillgångar  1 476 24 1 500 

     

Material och varulager  122  122 

Upparbetade ej fakturerade intäkter  251  251 

Kundfordringar  1 743  1 743 

Övriga kortfristiga fordringar  3  3 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  66  66 

Kortfristiga placeringar  51  51 

Likvida medel  29  29 

Summa omsättningstillgångar  2 265  2 265 

     

Summa tillgångar  3 741 24 3 765 

     

Eget kapital och skulder     

Aktiekapital  399  399 

Övrigt tillskjutet kapital  798  798 

Reserver  1  1 

Balanserade vinstmedel  227 24 251 

Summa eget kapital  1 425 24 1 449 

 

Uppskjuten skatteskuld 

  

104 

  

104 

Övriga avsättningar  195  195 

Summa avsättningar  299  299 
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Fakturerade ej upparbetade intäkter  775  775 

Leverantörsskulder  634  634 

Skatteskulder  3  3 

Övriga kortfristiga skulder  133  133 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  472  472 

Summa kortfristiga skulder  2 017  2 017 

     

Summa eget kapital och skulder  3 741 24 3 765 

 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag jan- dec 2010 – avstämning 
mellan tidigare redovisningsprinciper och IFRS 

 
MSEK not Okt-dec 

2010 enligt 

tidigare 

redovisning

sprinciper 

IAS 38 

Immateriella 

tillgångar 

Okt-

dec 

2010 

enligt 

IFRS 

Jan-dec 

2010 enligt 

tidigare 

redovisning

sprinciper 

IAS 38 

Immateriella 

tillgångar 

Jan-

dec 

2010 

enligt 

IFRS 

        

Resultat före skatt  44 6 50 225 24 249 

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet 

 3 -6 -3 93 -24 69 

Betald inkomstskatt  5  5 2  2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital 

  

52 

 

- 

 

52 

 

320 

 

- 

 

320 

        

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital  44  44 -350  -350 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   96 - 96 -30 - -30 

        

Förvärv av rörelse, netto likvidpåverkan 

Investeringar i immateriella tillgångar 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  

Investeringar i finansiella tillgångar 

Försäljning av finansiella tillgångar 

 7 

- 

-33 

6 

0 

49 

 7 

- 

-33 

6 

0 

49 

-6 

- 

-109 

17 

-414 

751 

 -6 

- 

-109 

17 

-414 

751 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  29 - 29 239 - 239 

        

Nyupptagna lån(+)/amorterade lån (-)  -100  -100 -310  -310 

Utbetald utdelning  -  - -60  -60 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -100 - -100 -370 - -370 

        

Periodens kassaflöde  25 - 25 -161 - -161 

        

Likvida medel vid periodens början  4  4 190  190 

Likvida medel vid periodens slut  29  29 29  29 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 31 december 2010 – avstämning 
mellan tidigare redovisningsprinciper och IFRS 

 

MSEK not 1 jan 2010 

enligt tidigare 

redovisnings 

principer 

IAS 38 

Immateriella 

tillgångar 

1 jan 

2010 

enligt 

IFRS 

31 dec 2010 

enligt tidigare 

redovisnings 

Principer 

IAS 38 

Immateriella 

tillgångar 

31 dec 

2010 

enligt 

IFRS 

        

Tillgångar        

Goodwill  210  210 189 24 213 

Byggnader och mark  404  404 413  413 

Maskiner och inventarier  388  388 372  372 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  445  445 502  502 

Summa anläggningstillgångar  1 447  1 447 1 476 24 1 500 

        

Material och varulager  141  141 122  122 

Upparbetade ej fakturerade intäkter  174  174 251  251 

Kundfordringar  1 599  1 599 1 743  1 743 

Övriga kortfristiga fordringar  23  23 3  3 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  39  39 66  66 

Kortfristiga placeringar  440  440 51  51 

Likvida medel  190  190 29  29 

Summa omsättningstillgångar  2 606  2 606 2 265  2 265 

        

Summa tillgångar  4 053  4 053 3 741 24 3 765 

        

Eget kapital och skulder        

Aktiekapital  399  399 399  399 

Övrigt tillskjutet kapital  798  798 798  798 

Reserver  1  1 1  1 

Balanserade vinstmedel  118  118 227 24 251 

Summa eget kapital  1 316  1 316 1 425 24 1 449 

 

Uppskjuten skatteskuld 

  

40 

  

40 

 

104 

  

104 

Övriga avsättningar  224  224 195  195 

Summa avsättningar  264  264 299  299 

        

Kortfristig skuld till kreditinstitut  310  310 -  - 

Fakturerade ej upparbetade intäkter  956  956 775  775 

Leverantörsskulder  596  596 634  634 

Skatteskulder  7  7 3  3 

Övriga kortfristiga skulder  140  140 133  133 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  464  464 472  472 

Summa kortfristiga skulder  2 473  2 473 2 017  2 017 

        

Summa eget kapital och skulder  4 053  4 053 3 741 24 3 765 
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Bilaga 1 Redovisningsprinciper  

 

Koncernredovisning 

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget samt samtliga de företag över vilka moderbolaget 

direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. Med bestämmande inflytande menas att 

koncernen har rätt att utforma finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska 

fördelar. Bestämmande inflytande antas föreligga när ägarandelen uppgår till minst 50 procent av 

rösterna i dotterföretaget, men kan även uppnås om ett bestämmande inflytande kan utövas på 

annat sätt än genom aktieägande.  

 

Moderbolaget äger i samtliga fall, direkt eller indirekt, aktier/andelar i de företag som omfattas av 

koncernredovisningen. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den 

tidpunkt då bestämmande inflytande uppnås och exkluderas ur koncernredovisningen från och 

med den tidpunkt då det bestämmande inflytandet upphör.  

 

Där det är nödvändigt görs justeringar av dotterföretagens redovisningar för att anpassa deras 

redovisningsprinciper till dem som används för koncernen. 

 

Alla interna transaktioner, mellanhavanden, inkomster och utgifter elimineras vid konsolidering. 
 

 

Rörelseförvärv 

Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet för förvärvet beräknas som 

summan av de vid transaktionsdagen verkliga värdena för erlagda tillgångar, uppkomna eller 

övertagna skulder samt för de egetkapitalinstrument som emitterats i utbyte mot det 

bestämmande inflytandet över den förvärvade rörelsen. Förvärvsrelaterade kostnader redovisas i 

resultaträkningen när de uppkommer. Förvärvade identifierbara tillgångar och skulder värderas 

till verkligt värde på förvärvsdagen. Om anskaffningsvärdet för de förvärvade andelarna 

överstiger summan av verkliga värden på förvärvade identifierbara tillgångar och skulder 

redovisas skillnaden som goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde 

beräknat enligt ovan, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.  

 

 

Rapportering för segment 

Svevias segmentinformation presenteras utifrån företagsledningens perspektiv och 

rörelsesegment identifieras utifrån den interna rapporteringen till företagets högsta verkställande 

beslutsfattare.  

 

Svevias rörelsesegment utgörs av fyra geografiska områden inom Sverige: region Nord, region 

Mitt, region Väst och region Syd.  

 

Operativt ansvariga personer för dessa segment ingår i koncernledningen och uppföljning av 

segmentens resultat görs månatligen. Koncernledningen utgör Svevias högsta verkställande 

beslutsorgan med den verkställande direktören som chef. 

 

Alla delar av bolaget ingår inte i segmenten, endast de verksamheter som faller inom ramen för 

gällande kvantitativa gränsvärden särredovisas som eget segment. Övriga verksamheter 

summeras i kolumnen Övriga verksamhetsområden, tillsammans med kostnader för 

huvudkontoret. Skatter och andra koncerngemensamma poster ingår likaledes i kolumnen Övriga 
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verksamhetsområden. Koncernelimineringar samt bolagsinterna elimineringar ingår i kolumnen 

Elimineringar.  

 

I de redovisade segmentens balanser ingår inte ofördelade tillgångar, ofördelade skulder såsom 

låneskulder och skatter. Den förvärvsgoodwill som uppstod vid bolagiseringen har fördelats på 

dess kassagenererande enhet. 

 

Internprissättning mellan segmenten sker till marknadsmässiga villkor. 

 

Intäktsredovisning 

Entreprenaduppdrag  

Resultatet av ett entreprenadprojekt redovisas i takt med projektets upparbetning. Graden av 

upparbetning bestäms i huvudsak på basis av nedlagda projektkostnader i förhållande till 

beräknade nedlagda projektkostnader vid färdigställandet. Om utfallet inte kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt redovisas en intäkt som motsvarar nedlagda kostnader på balansdagen 

(nollavräkning). Befarade förluster kostnadsförs omedelbart. 

 

Som projektintäkter medtas dels ursprunglig avtalad kontraktssumma, dels tilläggsarbeten, krav 

på särskilda ersättningar och incitamentsersättningar, men normalt endast till den del dessa är 

godkända av beställaren. Skillnaden mellan upparbetad projektintäkt och ännu ej fakturerat 

belopp redovisas som tillgång (upparbetade ej fakturerade intäkter) enligt metoden för successiv 

vinstavräkning. På motsvarande sätt redovisas skillnaden mellan fakturerat belopp och ännu ej 

upparbetad projektintäkt som skuld (fakturerade ej upparbetade intäkter). Kostnader för anbud 

aktiveras ej utan belastar resultatet löpande. Anbudskostnader som uppstått under samma 

kvartal som uppdraget erhållits, och som är hänförliga till projektet, behandlas som projektutgifter.  

 

Andra intäkter 

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, 

med avdrag för mervärdesskatt, uppskattade kundreturer, rabatter och liknande avdrag. 

 

Intäkter från hyror fördelas jämnt över hyresperioden. Den sammanlagda kostnaden för lämnade 

förmåner redovisas som en minskning av hyresintäkterna linjärt över hyresperioden.  

 

Intäkter från utförda tjänster såsom reparations- och underhållstjänster redovisas i den period 

under vilken tjänsten har utförts.  

 

Intäkter från försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och förmåner som är förknippade 

med varornas ägande har överförts till köparen. Intäkter redovisas endast om det är sannolikt att 

de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla koncernen. 

 

Om det senare uppstår osäkerhet vad avser möjligheten att erhålla betalning för belopp som 

redan redovisats som intäkt, redovisas det belopp för vilket betalning inte längre är sannolikt som 

en kostnad istället för som en justering av det intäktsbelopp som ursprungligen redovisats. 

 

 

Ersättningar till anställda 

Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro m.m. samt 

pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter 

avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 

pensionsplaner. För ytterligare information om ersättningar till anställda hänvisas till not 6 i 2010 

årsredovisning. 
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Avgiftsbestämda pensionsplaner 

Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. Planerna finansieras vanligen genom 

inbetalning till försäkringsbolag eller förvaltningsfonder. En avgiftsbestämd pensionsplan är en 

pensionsplan enligt vilken ett företag betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Företaget 

har därefter inga rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter relaterat till den 

anställdes intjänade pensioner. 

 

Betalningar till statliga pensionsförsäkringssystem redovisas som betalning till avgiftsbestämda 

planer då de åtaganden systemen kräver motsvarar en avgiftsbestämd pensionsplan.  

 

Utgifter vid avslutad anställning  

För ledande befattningshavare  

Vd har 6 månaders ömsesidig uppsägningstid och är under uppsägningstiden berättigad till lön 

och samtliga anställningsförmåner. Vid uppsägning från bolagets sida är vd, utöver lön och 

förmåner under uppsägningstiden, berättigad till avgångsvederlag motsvarande lön under 

maximalt 18 månader. Vice vd och övriga ledande befattningshavare har 6 månaders ömsesidig 

uppsägningstid och är under uppsägningstiden berättigade till lön och samtliga 

anställningsförmåner. Vid uppsägning från bolagets sida är vice vd och övriga ledande 

befattningshavare, utöver lön och förmåner under uppsägningstiden, berättigade till 

avgångsvederlag motsvarande lön under maximalt 12 månader. För samtliga ledande 

befattningshavare gäller att avgångsvederlag utbetalas månadsvis och utgörs enbart av fast lön 

utan tillägg för förmåner samt att lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag avräknas fullt 

ut i de fall inkomst erhålls från annan förvärvsverksamhet. 

 

Låneutgifter 

Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, uppförande eller produktion av en tillgång som 

med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller 

försäljning, inräknas i tillgångens anskaffningsvärde. Låneutgifter aktiveras som en del av 

tillgångens anskaffningsvärde under förutsättning att det är sannolikt att de kommer att leda till 

framtida ekonomiska fördelar för företaget och kostnaderna kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Övriga låneutgifter kostnadsförs i den period de hänför sig till. 

 

Skatter 

Skattekostnaden utgörs av aktuell och uppskjuten skatt.  

 

Aktuell skatt beräknas utifrån årets beskattningsbara vinst. Beskattningsbar vinst skiljer sig från 

vinsten som redovisas i resultaträkningen. Skillnaden avser dels intäkter som är skattepliktiga 

och kostnader som är avdragsgilla under andra perioder (temporära skillnader) och dels poster 

som aldrig är skattepliktiga eller avdragsgilla (permanenta skillnader). Koncernens aktuella 

skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 

balansdagen i respektive land. 

 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan de redovisade värdena av tillgångar 

och skulder i de finansiella rapporterna och motsvarande skattebaser som använts vid beräkning 

av beskattningsbar vinst. Beräkning sker enligt balansräkningsmetoden. Uppskjutna 

skatteskulder redovisas normalt för alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna 

skattefordringar redovisas i den mån det är troligt att skattepliktig vinst uppstår mot vilken 

avdragsgilla temporära skillnader kan användas. Sådana fordringar och skulder 
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redovisas inte om den temporära skillnaden härrör från goodwill eller från den första 

redovisningen (annat än vid ett rörelseförvärv) av andra fordringar och skulder i en transaktion 

som varken påverkar skattepliktigt resultat eller redovisat resultat. Uppskjutna skatteskulder 

redovisas för skattepliktiga temporära skillnader som härrör från investeringar i dotterföretag, 

utom där koncernen kan kontrollera återföringen av den temporära skillnaden och det är troligt att 

den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig tid.  

 

Redovisade värden på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras 

till den del det inte längre är troligt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas 

tillgängliga för att utnyttjas helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.  

 

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla för den period då skulden 

regleras eller tillgången realiseras baserat på de skattesatser (och skattelagar) som har beslutats 

eller aviserats per balansdagen.  

 

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas mot varandra när det finns en legal 

kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de avser inkomstskatter som 

pålagts av samma skattemyndighet och koncernen ämnar reglera sina aktuella skattefordringar 

och skatteskulder på nettobasis. 

 

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när 

skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats i övrigt totalresultat eller direkt mot eget 

kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. 

Om skatten är hänförlig till ett företagsförvärv eller ett samgående ska skatteeffekten beaktas vid 

beräkningen av goodwill eller vid fastställandet av storleken på beloppet för en eventuell 

överskjutande del som uppkommer om det verkliga värdet på den förvärvade andelen av den 

förvärvade rörelsens identifierbara tillgångar och skulder överstiger anskaffningsvärdet för 

rörelseförvärvet. 

 

Immateriella tillgångar 

Immateriella tillgångar består av goodwill samt av balanserade utgifter för utveckling av 
affärssystem för eget bruk. 

 

Goodwill som uppkommer vid upprättande av koncernredovisning utgör skillnaden mellan 

anskaffningsvärdet och koncernens andel av det verkliga värdet på ett förvärvat dotterföretags 

identifierbara tillgångar på förvärvsdagen. Vid förvärvstidpunkten redovisas goodwill till 

anskaffningsvärde och efter det första redovisningstillfället värderas den till anskaffningsvärde 

efter avdrag för eventuella nedskrivningar. 

 

Vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov fördelas goodwill på de kassagenererande 

enheter som förväntas dra nytta av synergierna som uppkommer vid förvärvet. Goodwill skall 

prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov, eller oftare när det finns en indikation på 

att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. Om återvinningsvärdet för en 

kassagenererande enhet fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, fördelas 

nedskrivningsbeloppet. Först minskas det redovisade värdet för goodwill som hänförts till den 

kassagenererande enheten och sedan minskas redovisat värde för goodwill som hänförts till 

övriga tillgångar i en enhet. En redovisad nedskrivning av goodwill kan inte återföras i en senare 

period. 

 

Vid försäljning av ett dotterföretag tas kvarvarande redovisat värde på goodwill med i 

beräkningen av realisationsresultatet. 

 
Utgifter för utveckling av affärssystem för eget bruk redovisas som tillgång i balansräkningen, 
under förutsättningen det är sannolikt att förväntade framtida ekonomiska fördelar tillfaller 
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företaget och att anskaffningskostnaden är tillförlitlig. Utgifter för utbildning och övriga 
omkostnader som inte direkt kan hänföras till tillgången kostnadsförs löpande. Balanserade 
utvecklingsutgifter skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.  

 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. 

 

Anskaffningsvärdet inbegriper inköpspriset, kostnader som direkt kan hänföras till förvärvet och 

utgifter för att iordningställa tillgången fram till dess att den är färdig att sättas i bruk. Påföljande 

kostnader inkluderas endast i inventarier, verktyg och installationer eller redovisas som en 

separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska förmåner som kan hänföras till 

posten kommer koncernen till godo och att anskaffningsvärdet för densamma kan beräknas på 

ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter 

redovisas i resultaträkningen för den period då de uppkommer.  

 

Avskrivningar redovisas utifrån förväntad och bedömd nyttjandeperiod med tillämpning av linjär 

avskrivningsmetod. För de fall delar av koncernens inventarier, verktyg och installationer består 

av olika komponenter där varje del har en förväntad nyttjandeperiod som skiljer sig markant från 

tillgången som helhet, sker avskrivning av sådana komponenter var för sig utifrån varje 

komponents bedömda nyttjandeperiod.  

 

Avskrivning påbörjas när tillgångarna är färdiga för avsett bruk. Nyttjandeperiod och restvärden 

revideras årligen. Bedömda nyttjandeperioder är: 

 

Byggnader  20-33 år 

Markanläggningar 20 år 

Maskiner och inventarier 3-9 år 

 

Grus och bergtäkter skrivs av i takt med substansuttaget. För mark sker ingen avskrivning. 

 

 

Nedskrivning av materiella tillgångar 

Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för materiella tillgångar för att 

fastställa om det finns något som tyder på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om något 

tyder på detta, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av eventuell 

nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, 

beräknar koncernen återvinningsvärdet av den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. 

 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnad och nyttjandevärde. 

Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en 

diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde 

och de risker som förknippas med tillgången. 

 

Om tillgångens (eller den kassagenererande enhetens) återvinningsvärde bedöms vara lägre än 

dess redovisade värde, reduceras tillgångens (eller den kassagenererande enhetens) redovisade 

värde till dess återvinningsvärde. En nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen. 

 

Om en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens) 

redovisade värde till det omvärderade återvinningsvärdet, men det förhöjda redovisade värdet får 

inte överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av 
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tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning 

redovisas direkt i resultaträkningen. 

 
 
Leasingavtal 

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som 

förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentlig överförs från leasegivaren till leasetagaren. 

Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. 

 

Koncernen som leasetagare 

Koncernen innehar endast operationella leasingavtal. Leasingavgifter vid operationella 

leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt 

bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.   

 

 

Varulager 

Varulager redovisas post för post till det lägsta av anskaffnings- och nettoförsäljningsvärdet. 

Anskaffningsvärde inkluderar direkt material och, där det är tillämpligt, direkta lönekostnader och 

sådana omkostnader som har uppstått genom att lagret förts till nuvarande plats och försatts i 

aktuellt skick. Anskaffningsvärde fastställs vanligen enligt först-in-först-ut-principen. 

Nettoförsäljningsvärde motsvarar beräknat försäljningspris minus alla beräknade kostnader för 

färdigställande och kostnader som hänför sig till marknadsföring, försäljning och distribution. 

 

 

Finansiella instrument 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när en tillgång eller skuld 

uppstår enligt instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från 

balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när bolaget förlorar kontrollen 

över den. En finansiell skuld bokas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs 

eller på annat sätt utsläcks. 

 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan 

likvida medel, kortfristiga placeringar, andra långfristiga värdepappersinnehav, kund- och 

lånefordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns skulder till kreditinstitut, derivat, 

leverantörsskulder samt övriga låneskulder. 

 

Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde motsvarande instrumentets 

anskaffningsvärde med tillägg/avdrag för transaktionskostnader för alla finansiella instrument 

förutom avseende det som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via 

resultaträkningen.  

 

Verkligt värde är det belopp till vilken en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld kunna 

regleras mellan kunniga och oberoende parter, vilka har ett intresse att genomföra transaktionen. 

 

Vid fastställande av verkligt värde används i första hand den officiella prisnoteringen på en aktiv 

marknad eller andra observerbara marknadsdata. Om detta inte existerar beräknas verkligt värde 

med ledning av de metoder som i varje enskilt fall antas ge den bästa uppskattningen till verkligt 

värde.  
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Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det finns objektiva indikationer om att en finansiell 

tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning på grund av inträffade 

händelser. 

 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen när 

det finns en legal rätt att kvitta och när avsikt finns att reglera posterna med ett nettobelopp eller 

att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 

 

Redovisning av finansiella instrument 

Likvida medel, kortfristiga placeringar samt andra långfristiga 

värdepappersinnehav 

Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden samt andra kortfristiga likvida 

placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter samt är föremål för en obetydlig risk för 

värdeförändringar. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader 

från tidpunkten för förvärvet. 

 

Som kortfristiga placeringar redovisas placeringar som har en löptid mellan 3–12 månader från 

anskaffningstidpunkten.  

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav redovisas vid förvärvet till verkligt värde. Efter förvärv 

redovisas dessa antingen till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde. 

 

Kundfordringar och leverantörsskulder 

Kundfordringar och leverantörsskulder redovisas till nominellt värde vilket bedöms vara en god 

approximation av värdet, baserat på dessa balansposters korta förfallotid och låga riskprofil.  

 

Lånefordringar 

Lånefordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde. 

 

Skulder till kreditinstitut och övriga låneskulder 

Räntebärande banklån, checkräkningskrediter och andra lån redovisas till upplupet 

anskaffningsvärde. 

 

Derivat 

Derivat redovisas till verkligt värde. 

 

Säkringsredovisning 

Säkringsredovisning tillämpas på transaktioner som avser att säkra en specifik risk. 

 

Koncernen använder sig av ett begränsat antal derivatinstrument, till exempel ränte- och 

råvaruswappar eller valutaterminer, i första hand för att kontrollera exponeringen mot 

fluktuationer i räntesatser, råvarupriser och växelkurser som kvalificerar för säkringsredovisning. 

 

Då transaktionen ingås analyseras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade 

posten, och ställs mot koncernens mål för riskhanteringen avseende säkringen. Analysen 

dokumenteras vid säkringens början och löpande, för att säkerställa att de derivatinstrument som 

används i säkringstransaktioner är effektiva när det gäller att utjämna förändringar i verkligt värde 

eller förändringar i kassaflöde för säkrade poster. 
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Koncernen tillämpar säkring av den risk som är knuten till en mycket sannolik prognostiserad 

transaktion (kassaflödessäkring).  

 

Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som identifieras som 

kassaflödessäkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, redovisas i övrigt 

totalresultat och de ackumulerade värdeförändringarna i en särskild reserv i eget kapital 

(säkringsreserv). Vinst/förlust som tillhör den eventuella ineffektiva delen av säkringen redovisas 

omedelbart i resultaträkningen. De ränteswappar och valutasäkringar som är högeffektiva 

säkringsredovisas enligt principerna för kassaflödessäkring.  

 

Förändringar i verkligt värde för derivatinstrument som inte uppfyller kriterierna för 

säkringsredovisning, till exempel sålda valutaoptioner, redovisas över resultaträkningen. 

 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen redovisas i den 

valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen bedriver 

sin verksamhet (funktionell valuta). I koncernredovisningen omräknas samtliga belopp till 

svenska kronor (SEK), vilket är moderföretagets funktionella valuta och vilken även utgör 

rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen.  

 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas i respektive enhet till enhetens funktionella valuta enligt 

de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Vid varje balansdag räknas monetära poster i 

utländsk valuta om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som värderas till verkligt värde i 

en utländsk valuta, räknas om till valutakursen den dag då det verkliga värdet fastställdes. Icke-

monetära poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte 

om. 

 

Valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen (som Försäljnings- och 

administrationskostnader) för den period i vilka de uppstår, med undantag för transaktioner som 

utgör säkring som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av 

nettoinvesteringar, då vinster och förluster redovisas i koncernens totalresultat. 

 

Avsättningar 

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller informell förpliktelse 

som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser 

kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 

göras.  

 

Avsättning görs för framtida kostnader på grund av garantiåtaganden enligt entreprenadkontrakt, 

som innebär en skyldighet för entreprenören att åtgärda fel och brister som upptäcks inom en 

viss tid efter att entreprenaden överlämnats till beställaren. Avsättning sker för tvister avseende 

avslutade projekt om det bedöms som troligt att tvisten kommer att medföra ett utflöde av 

resurser från koncernen. Tvister avseende pågående projekt är beaktade i värderingen av 

projektet och ingår således inte i redovisade avsättningar. Avsättning för återställandekostnader 

avseende berg- och grustäkter sker normalt först vid tidpunkten för substansuttagen. Avsättning 

för omstruktureringskostnader redovisas när en detaljerad omstruktureringsplan har fastställts 

och omstruktureringen antingen har påbörjats eller annonserats offentligt.  

 

Det belopp som avsätts utgör den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera 

den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter 

förknippade med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar 



   

  

26 
 

som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen, ska det redovisade värdet motsvara nuvärdet 

av dessa utbetalningar. 

 

Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av 

en tredje part, ska gottgörelsen särredovisas som en tillgång i balansräkningen när det är så gott 

som säkert att den kommer att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

 

Resultat per aktie 

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera vinst eller förlust hänförlig till 

innehavare av stamaktier i moderbolaget (täljaren) med det vägda genomsnittliga antalet 

utestående stamaktier (nämnaren) under perioden. 

 

Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet som är hänförligt till 

innehavare av stamaktier i moderföretaget och genomsnittligt antal utestående aktier för 

effekterna av alla potentiella stamaktier som ger upphov till utspädningseffekt. 

 

 

Moderbolagets redovisningsprinciper 

Moderbolaget följer den svenska Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 

rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att 

moderföretag så långt som möjligt ska tillämpa alla av EU godkända IFRS inom ramen för 

Årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt beakta sambandet mellan rapportering och 

beskattning. Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper beskrivs 

nedan: 

 

Intäktsredovisning entreprenaduppdrag 

Moderbolaget tillämpar färdigställandemetoden vid redovisning av projektintäkter för 

entreprenaduppdrag. Det innebär att vinstavräkning för fastprisuppdrag knyts till tidpunkten för 

slutredovisning av uppdraget. 

 

Dotterföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde i moderföretagets finansiella rapporter. 

Förvärvsrelaterade kostnader för dotterföretag, som kostnadsförs i koncernredovisningen, ingår 

som en del i anskaffningsvärdet för andelar i dotterföretag. Utdelning redovisas som intäkter till 

den del de avser vinster genererade tiden efter förvärvet. Utdelningar som överskrider dessa 

vinster ses som en återbetalning av investeringen och minskar således redovisat värde på 

andelar i dotterföretag. 

 

Immateriella tillgångar 

Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av i koncernredovisningen. I 

moderbolaget sker avskrivning enligt samma regler som gäller för övriga immateriella tillgångar, 

d.v.s. över en nyttjandeperiod som uppgår till 10 år. 

 

Skatter 

Det belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. I 

moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den 

uppskjutna skatteskulden som en del av de obeskattade reserverna. I koncernredovisningen 

däremot delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. 
 


