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Nettoomsättningen ökade till 7 941 MSEK (7 585) • 

Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) inklusive bolagiseringskostnader • 
om 58 MSEK (58) 

Årets resultat uppgick till 118 MSEK (88) • 

Resultat per aktie uppgick till 0,30 SEK (0,22)• 

Orderingången minskade med 17 % och uppgick till 7 428 MSEK (8 979)  • 
och orderstocken till 6 502 MSEK (7 015)

Styrelsen föreslår en utdelning om 59 MSEK. Utdelningen motsvarar  • 
0,15 kronor per aktie.

Nyckeltal

MSEK OKT-DEC 2009 PRO FORMA JAN-DEC 2009 PRO FORMA 
  OKT-DEC 2008  JAN-DEC 2008 
Orderstock 6 502 7 015 6 502 7 015 
Orderingång 2 083 2 181 7 428 8 979 
Nettoomsättning 2 357 2 304 7 941 7 585 
Rörelseresultat 35 -22 148 82 
Rörelsemarginal, % 1,5 -1,0 1,9 1,1 
Rörelsemarginal, %, exkl.   
jämförelsestörande poster * 2,6 0,2 2,6 1,8
Resultat före skatt 39 -16 166 121
Periodens resultat 25 -15 118 88
Resultat per aktie, SEK 0,06 -0,04 0,30 0,22
Eget kapital per aktie, SEK 3,30 3,06 3,30 3,06
Avkastning på eget kapital, %   9,4 7,5
Soliditet, % 32,5 31,6 32,5 31,6
Kassaflöde från löpande verksamhet   219
Medelantalet anställda   2 811 2 644

Nyckeltalsdefinitioner, se not 10.
Alla jämförelsetal är pro forma baserad på verksamheten som tidigare bedrevs inom Vägverket Produktion, se not 2
* Med jämförelsestörande poster avses bolagiseringskostnader.
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– Svevia gör ett bra resultat efter det första året som bolag. Omsättningen har 
ökat med fem procent och uppgår till 7 941 miljoner kronor. Resultatet ökade 
med 30 miljoner kronor och uppgår till 118 miljoner kronor. Svevias finansiella 
ställning är stabil vilket bland annat företagets soliditet visar, vid årsskiftet uppgick 
den till 32,5 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 219 miljo-
ner kronor.

– Orderstocken sjönk jämfört med föregående år och uppgick till 6 502 miljo-
ner kronor liksom orderingången som slutade på 7 428 miljoner kronor. Den 
främsta orsaken till sjunkande orderstock och orderingång är den stenhårda 
konkurrensen. Det är framförallt inom de större anläggningsprojekten som 
konkurrensen ökat och där har vi haft ett sämre utfall än tidigare. Vi har däremot 
försvarat vår marknadsandel av Vägverkets skötselområden. Av de 23 områden 
som upphandlades tidigt i våras erhöll Svevia 13 områden.

– Vi har under året genomfört en lyckad bolagisering där lanseringen av  
Svevia har varit mycket framgångsrik.

– Med dagens konjunkturläge är utsikterna för 2010 fortfarande osäkra. Men 
regeringens aviserade satsningar på infrastruktur ger Svevia potential för fortsatt 
utveckling. Konkurrensen kommer att bestå, men jag tror på våra konkurrensför-
delar. Vi är fokuserade på vägar och infrastruktur, vi är lokala och rikstäckande, 
och har hög kompetens som driftentreprenör samt som väg- och infrastruktur-
byggare.

Per-Olof Wedin
Verkställande direktör

Vd kommentar.
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Marknad

Marknadstrenden är tydlig med ett stort utbud av offentliga infrastrukturprojekt men ett 
svagare utbud av privata och kommunala projekt. Konkurrensen har stadigt ökat under året 
med sjunkande priser och ett ökande antal anbudsgivare vid projektupphandlingar.

Anläggningssegmentet har övertagit rollen som draglok för byggmarknaden och under 
2010 förväntas anläggningsinvesteringarna att öka med tio procent, samtidigt som bostäders 
dramatiska fall bromsas upp med en prognostiserad nedgång med en procent för helåret 
2010. Sammantaget innebär det att den totala byggmarknaden förväntas växa med tre pro-
cent under 2010.

Det är storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö kompletterat med Sundsvall 
och Kiruna som utmärker sig med en god marknad.

Marknaden för drift och underhåll bedömer vi som god under det kommande året, men 
trenden med ökande konkurrens kommer att fortsätta, sannolikt med fler aktörer än tidigare 
på såväl väg- som järnvägssidan.

Marknaden under 2010 förväntas att erbjuda ett förhållandevis gott utbud på främst 
större projekt men även rimligt bra på den övriga offentliga investeringsmarknaden. Den pri-
vata marknaden bedöms vara kvar på fjolårets nivå med vissa möjligheter till en svag tillväxt 
allt beroende på hur de energirelaterade investeringarna utvecklas.

Orderingång och orderstock

Oktober–december 2009

Under det fjärde kvartalet uppgick orderingången till 2 083 MSEK (2 181). Bland större er-
hållna uppdrag kan nämnas Väg 288 Jälla–Hov, 220 MSEK, Maglarp Vellinge E6, 200 MSEK 
och Väg 68 Norberg–Avesta, 70 MSEK. Dessutom har vi erhållit driftuppdrag i Sundsvall och 
Strömsund, 170 MSEK. Samtliga uppdrag med Vägverket som beställare.

Helåret 2009

Vid utgången av december 2009 var orderstocken 6 502 MSEK (7 015), vilket är 
513 MSEK lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Orderingången under 2009 var 
17 % lägre än för motsvarande period föregående år.

Vid analys av orderingången måste hänsyn tas till den starka orderingången under slutet 
av 2008 då ett antal större anläggningsprojekt erhölls. Den lägre orderstocken i år beror 
till stor del på att Svevia haft ett sämre utfall vid upphandlingar av stora anläggningsprojekt. 
Svevia har upplevt en ökad konkurrens inom framförallt segmentet större anläggningsprojekt.

Q4-09Q3-09Q2-09Q1-09Q4-08Q3-08Q2-08Q1-08Q4-07Q3-07Q2-07Q1-07Q4-06
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Nettoomsättning och resultat

Oktober–december 2009

Koncernens nettoomsättning det fjärde kvartalet uppgick till 2 357 MSEK (2 304), en ökning 
med 2 % jämfört med 2008. Rörelseresultatet ökade med 57 MSEK till 35 MSEK (-22). 
Rörelsemarginalen blev 1,5 % (-1,0 %).  Resultat för det fjärde kvartalet uppgick till 25 MSEK 
(-15). Det kraftiga snöandet under fjärde kvartalet har inneburit en högre aktivitet inom Väg-
verkets skötselområden än normalt, vilket är förklaringen till omsättningsökningen.  Det fjärde 
kvartalet 2008 belastades av stora förlustreserveringar för enskilda projekt.

Helåret 2009

Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 7 941 MSEK (7 585), en ökning med 
5 % jämfört med 2008. Omsättningsökningen är fördelad över hela landet. 

Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) och rörelsemarginalen till 1,9 % (1,1 %). 
Resultatet uppgick totalt till 118 MSEK motsvarande 0,30 SEK (0,22) per aktie.

Omsättningsökningen är framför allt hänförbar till Regionerna Väst och Nord. Inom 
dessa regioner syns också en tydlig resultatförbättring då några förlustprojekt som tidigare 
tyngt hela regionernas rörelsemarginal avslutats. De projekt som har ersatt dessa har god lön-
samhet vilket bidragit positivt till regionernas resultat. Resultaten i Regionerna Syd och Mitt 
inkluderar effekterna av avslutade projekt med god lönsamhet.

Säsongsvariationer

Verksamheten inom Svevia uppvisar säsongsmässiga variationer. Det betyder att resultatet 
inte upparbetas linjärt under året utan merparten av resultatet upparbetas under andra 
halvåret. Det är framförallt markarbeten, asfaltsutläggning och ballastförsäljningen som har en 
lägre aktivitet under vinterhalvåret. Detta leder till att den fasta linjärt fördelade kostnadsmas-
san får större genomslag under vinterhalvåret.
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Finansiell ställning och likviditet

Koncernens eget kapital uppgick vid utgången av året till 1 316 MSEK (1 197), soliditeten till 
32,5 % (31,6) och skuldsättningsgraden till 0,24 (0,26). 

Vid utgången av december uppgick räntebärande nettofordran till 764 MSEK, att jämfö-
ras med 704 MSEK vid årets början. Finansnettot har försämrats med 21 MSEK i förhållande 
till föregående år och uppgick under året till 18 MSEK. Orsaken till det lägre finansnettot 
förklaras av det lägre ränteläget.

Kassaflöde

Kassaflödet är säsongsberoende och starkast i det fjärde kvartalet då många projekt slutregle-
ras. Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2009 var 219 MSEK. 

Placeringen av likviditet i värdepapper, främst obligationer, har skett med 877 MSEK, 
där 441 MSEK betraktas som långfristigt innehav och 436 MSEK som kortfristigt. Det in-
kråmsförvärv som gjorts av den egna rörelsen har medfört ett nettoutflöde om 493 MSEK i 
koncernen.

Förvärv och avyttringar

Utöver förvärv av inkråm från Vägverket i samband med bolagiseringen som beskrivs i not 8, 
har några väsentliga förvärv och avyttringar inte gjorts.

Investeringar

Under året uppgår investeringarna i maskiner och inventarier till 146 MSEK, byggnader och 
mark till 27 MSEK, samt goodwill 4 MSEK. Avyttringar uppgår till 10 MSEK. Effekterna av 
bolagiseringen är undantagna. 

Personal

Medelantal anställda under året var 2 811 (2 644).

Händelser efter rapportperiodens utgång

Några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång finns inte att rapportera.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De största riskerna i Svevias verksamhet bedöms vara omvärldsrisker och projektrisker. 
Omvärldsriskerna är ofta kopplade till konjunktursvängningar med efterföljande föränd-

ringar i efterfrågan och konkurrens. Lågkonjunkturen och den finansiella oron har ökat risken 
för att kunder och leverantörer hamnar på obestånd. Detta kan innebära kundförluster och 
svårigheter att slutföra projekt. Den stora andelen statliga och kommunala kunder uppväger 
till viss del denna risk. 
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Projektriskerna består i handhavandet av projekten, förmågan att driva projekten ekonomiskt, 
kvalitetsmässigt och enligt tidplan. Projektriskerna återfinns både i anbuds- och projektfaserna. 
I anbudsfasen fastställs projektets risknivå i samband med kalkyl och anbudslämnande. Bero-
ende på storlek och karaktär, föredras och godkänns anbuden av antingen företagsledningen, 
ett av styrelsen utsett utskott eller styrelsen i sin helhet. 

Platscheferna är nyckelpersoner när det gäller projektstyrning. Därför genomförs riktade 
utbildningar av Svevias platschefer som leder till ”Diplomerad platschef”. Projektrisker avse-
ende marknadspriser för insatsvaror och underentreprenörer hanteras till viss del genom att 
säkra råvarupriser och betalningsflöden i utländska valutor. 

Risken ökar med längden på uppdraget och kontraktsformen. Den största risken återfinns 
i uppdrag med fasta priser som löper under lång tid där index ej finns reglerat. Svevia har en 
relativt liten andel av denna typ av projekt.

Moderbolaget

Svevia AB driver entreprenadverksamhet och förvaltar aktier i dotterföretag samt svarar 
för koncerngemensam finansiering och placering. Omsättningen uppgick under året till 
2 831 MSEK och resultatet till -173 MSEK. I moderbolaget redovisas entreprenadprojekten 
enligt färdigställandemetoden. I koncernen redovisas projekten enligt metoden för succes-
siv vinstavräkning. Andelen färdigställda entreprenadprojekt under första året är liten och 
följaktligen är resultatet för moderbolaget inte informativt. Att återskapa jämförelsetal enligt 
färdigställandemetoden för moderbolaget är inte möjligt.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 59 MSEK. Utdelningen motsvarar 0,15 kronor per aktie.
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Svevia i siffror.
Koncernens resultaträkning

MSEK NOT OKT-DEC 2009 PROFORMA JAN-DEC 2009 PRO FORMA
   OKT-DEC 2008  JAN-DEC 2008 
 
Nettoomsättning 3 2 357 2 304 7 941 7 585
Kostnader för produktion  -2 169 -2 164 -7 291 -7 043
Bruttoresultat  188 140 650 542

Försäljnings- och administrationskostnader 4 -153 -162 -502 -460
Rörelseresultat  35 -22 148 82

Finansiella intäkter  5 10 23 56
Finansiella kostnader  -1 -4 -5 -17
Finansnetto  4 6 18 39

Resultat före skatt  39 -16 166 121
 
Skatt på periodens resultat  -14 1 -48 -33

Periodens resultat  25 -15 118 88

Varav moderbolagets aktieägares andel  100 %  100 % 

Resultat per aktie, SEK  0,06 -0,04 0,30 0,22

Antal aktier för samtliga redovisade perioder är 399 166 667.
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Koncernens balansräkning

MSEK NOT  31 DEC 2009  1 JAN 2009

Tillgångar 
 
Goodwill   210 217
Byggnader och mark   404 390
Maskiner och inventarier   388 352
Andra långfristiga värdepappersinnehav   445 –
Summa anläggningstillgångar   1 447 959

Material och varulager   141 137
Upparbetade ej fakturerade intäkter 5  174 149
Kundfordringar    1 599 1 521
Övriga kortfristiga fordringar   23 73
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   39 42
Kortfristiga placeringar 6  440 –
Likvida medel   190 1 014
Summa omsättningstillgångar   2 606 2 936

Summa tillgångar   4 053 3 895

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital   1 316     1 197
Summa eget kapital   1 316 1 197
  
Uppskjuten skatteskuld   40 –
Övriga avsättningar   224 101
Summa avsättningar   264 101

Kortfristig skuld till kreditinstitut   310 310
Fakturerade ej upparbetade intäkter 7  956 1 082
Leverantörsskulder   596 707
Skatteskulder   7 –
Övriga kortfristiga skulder   140 189
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   464 309
Summa kortfristiga skulder   2 473 2 597

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   4 053 3 895
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Förändringar i koncernens eget kapital

MSEK AKTIEKAPITAL ÖVRIGT TOTALT
  KAPITAL KAPITAL 
Ingående balans 0 – 0
Nyemission 399 798 1 197
Förändring reserver – 1 1 
Årets resultat – 118 118 
Utgående eget kapital 399 917 1 316 

MSEK    NOT JAN-DEC 2009

Resultat före skatt     166
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    238
Betald inkomstskatt     –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  404

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital     -185
Kassaflöde från den löpande verksamheten    219

Förvärv av rörelse    8 -493
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar    -4
Investeringar i materiella anläggningstillgångar     -173
Förvärv av finansiella tillgångar     -877
Försäljning av materiella anläggningstillgångar     10
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -1 537

Nyupptagna lån    1,8 310
Nyemission    1,8 1 197
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    1 507

Årets kassaflöde     190

Likvida medel vid årets början     0

Likvida medel vid årets slut     190

Koncernens kassaflödesanalys
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Moderbolagets resultaträkning

MSEK  NOT  OKT-DEC 2009 JAN-DEC 2009
 
Nettoomsättning    2 517 2 831
Kostnader för produktion    -2 313 -2 612
Bruttoresultat    204 219

Försäljnings- och administrationskostnader    -145 -471
Rörelseresultat    59 -252

Finansiella intäkter    7 27
Finansiella kostnader    -1 -4
Finansnetto    6 23

Resultat före skatt    65 -229
 
Skatt på periodens resultat    -21 56

Periodens resultat    44 -173
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Moderbolagets balansräkning

MSEK NOT  31 DEC 2009  1 JAN 2009

Tillgångar 
 
Goodwill   119 119
Byggnader och mark   17 19
Aktier i dotterbolag   497 497
Andra långfristiga värdepappersinnehav   445 –
Uppskjutna skattefordringar   56 –
Summa anläggningstillgångar   1 134 635

Material och varulager   133 119
Upparbetade ej fakturerade intäkter   290 149
Kundfordringar    1 577 1 516
Fordringar hos koncernföretag   263 340
Övriga kortfristiga fordringar   21 84
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   31 33
Kortfristiga placeringar 6  440 –
Likvida medel   190 1 014
Summa omsättningstillgångar   2 945 3 255

Summa tillgångar   4 079 3 890

Eget kapital och skulder

Eget kapital   1 024 1 197
Summa eget kapital   1 024 1 197
  
Uppskjuten skatteskuld   0 –
Övriga avsättningar   223 101
Summa avsättningar   223 101

Kortfristig skuld till kreditinstitut   310 310
Fakturerade ej upparbetade intäkter   1 392 1 082
Leverantörsskulder   557 772
Övriga kortfristiga skulder   131 159
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   442 269
Summa kortfristiga skulder   2 832 2 592

Summa eget kapital och skulder   4 079 3 890
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Förändringar i moderbolagets eget kapital

MSEK AKTIEKAPITAL FRITT TOTALT
  KAPITAL KAPITAL 

Ingående balans 0 – 0
Nyemission 399 798 1 197
Förändring reserver – 1 1 
Årets resultat – -173 -173 
Utgående eget kapital 399 625 1 024 

MSEK   NOT  JAN-DEC 2009

Resultat före skatt     -229
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    119
Betald inkomstskatt     –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   -110

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital     -144
Kassaflöde från den löpande verksamheten    -254

Förvärv av rörelse     -182
Investering i immateriella anläggningstillgångar    -4
Investeringar i materiella anläggningstillgångar     0
Förvärv av finansiella tillgångar     -877
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -1 063

Upptagna lån   1,8  310
Nyemission   1,8  1 197
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    1 507

Årets kassaflöde     190

Likvida medel vid årets början     0

Likvida medel vid årets slut     190

Moderbolagets kassaflödesanalys
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Noter

Not 1 Företagsinformation och jämförande redovis-
ningsinformation

Svevia AB (publ.), organisationsnummer 556768-9848, med säte 
i Solna, Sverige. Adressen till bolagets huvudkontor är: Box 4018 
med postadress 171 04 SOLNA (besöksadress: Hemvärnsgatan 
15), telefonnummer +46 8 404 10 00 . Bolagets verksamhet är 
att bedriva entreprenad-, service- och uthyrningsverksamhet inom 
trafik-, mark-, bygg-  och anläggningsområdet ävensom äga och 
förvalta fast egendom.

Sveriges Riksdag beslutade den 27 november 2008 att över-
föra Vägverket Produktions verksamheter till eget aktiebolag den 
1 januari 2009.  Av denna anledning nybildades bolaget Svevia AB 
den 1 juli 2008. Bolaget förvärvade den 10 december 2008 samt-
liga aktier i det nybildade bolaget Svevia Fastighet och Maskin 
AB, organisationsnummer 556767-9856. Svevia AB blev därmed 
moderbolag i denna koncern. Köpeskillingen för Vägverket Pro-
duktions verksamhet fastställdes till 1 507 MSEK. Detta finansiera-
des genom en nyemission i moderbolaget om 1 197 MSEK och 
genom utställande av reverser  till svenska staten om 310 MSEK.

Svevia ABs första räkenskapsår omfattar tiden 1 juli 2008 till 
31 december 2009. Någon årsredovisning för bolaget för tidigare 
räkenskapsår med information om finansiell data samt tillämpade 
redovisningsprinciper har därför inte upprättats. I samband med 
bolagiseringsprocessen upprättades en finansiell rapport som 
visade ingångsbalansen per den 1 januari 2009. Bolagiseringspro-
cessen och den av våra revisorer granskade ingångsbalansen för 
Svevia är beskriven i Finansiell rapport 2009-01-01, som finns att 
hämta på www.svevia.se. 

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.

Not 2 Redovisningsprinciper

Allmänt
Bokslutskommunikén för tolvmånadersperioden  som slutade den 
31 december  2009 är upprättad enligt Årsredovisningslagen 
(ÅRL) samt Redovisningsrådet Rekommendation RR 20 Delårsrap-
portering. Bokslutskommunikén  är förkortad och innehåller inte all 
information och alla upplysningar som återfinns i en årsredovisning. 

Eftersom det är första året som Svevia upprättar delårsrapporter 
presenteras nedan ett urval av koncernens väsentliga redovisnings-
principer. Bolaget upprättar sin redovisning enligt ÅRL och Redovis-
ningsrådets rekommendationer (RR). 

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 infly-
tande 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. Dot-
terföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den 
tidpunkt då bestämmande inflytande uppnås och exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den tidpunkt då det bestäm-
mande inflytandet upphör. 

Där det är nödvändigt görs justeringar av dotterföretagens redo-
visningar för att anpassa deras redovisningsprinciper till dem som 
används för koncernen.

Alla interna transaktioner, mellanhavanden, inkomster och utgif-
ter elimineras vid konsolidering.

Företagsförvärv och samgåenden
Förvärv av rörelser redovisas enligt förvärvsmetoden. Anskaff-

ningsvärdet för förvärvet beräknas som summan av de vid trans-
aktionsdagen verkliga värdena för erlagda tillgångar, uppkomna 
eller övertagna skulder samt för de egetkapitalinstrument som 
emitterats i utbyte mot det bestämmande inflytandet över den 
förvärvade enheten, plus alla kostnader som är direkt hänförliga till 
rörelseförvärvet. Förvärvade identifierbara tillgångar, skulder och 
eventualförpliktelser värderas till verkligt värde på förvärvsdagen. 
Det överskott/underskott  som utgörs av skillnaden mellan anskaff-
ningsvärdet för de förvärvade andelarna och summan av verkliga 
värden på förvärvade identifierbara nettotillgångar redovisas som 
goodwill/negativ goodwill.

Rapportering för segment
Svevias rörelsesegment utgörs av fyra geografiska områden inom 
Sverige: Nord, Mitt, Väst och Syd.

Operativt ansvariga personer för dessa segment ingår i koncern-
ledningen och uppföljning av segmentens resultat görs månatligen. 

Koncernledningen utgör Svevias ”högste verkställande beslutsfat-
tare” 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 
segment”, tillsammans med kostnader för huvudkontoret.  Skatter 
och andra koncerngemensamma poster ingår likaledes i kolumnen 
Övriga segment. Koncernelimineringar samt bolagsinterna elimine-
ringar ingår i kolumnen Elimineringar.

I de redovisade segmentens balanser ingår inte räntebärande till-
gångar/skulder, skatter eller eget kapital. Den förvärvsgoodwill som 
uppstod vid bolagiseringen ingår i kolumnen Övriga segment. 

Internprissättning mellan segmenten sker till marknadsmässiga 
villkor.

Intäktsredovisning
Projektintäkter redovisas i enlighet med Redovisningsrådets re-
kommendation RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag. Det 
innebär att resultatet av ett entreprenadprojekt redovisas i takt med 
projektets upparbetning. Graden av upparbetning bestäms i hu-
vudsak på basis av nedlagda projektkostnader i förhållande till be-
räknade nedlagda projektkostnader vid färdigställandet. Om utfallet 
inte kan beräknas på ett tillfredsställande sätt redovisas en intäkt 
som motsvarar nedlagda kostnader på balansdagen (nollavräkning). 
Befarade förluster kostnadsförs omedelbart. 

Som projektintäkter medtas dels ursprunglig avtalad kontrakts-
summa, dels tilläggsarbeten, krav på särskilda ersättningar och 
incitamentsersättningar, men normalt endast till den del dessa är 
godkända av beställaren. Skillnaden mellan upparbetad projektin-
täkt och ej fakturerat belopp redovisas som tillgång (upparbetade ej 
fakturerade intäkter) enligt metoden för successiv vinstavräkning. På 
motsvarande sätt redovisas skillnaden mellan fakturerat belopp och 
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 än projektintäkter, redovisas i enlighet med Redo-
visningsrådets rekommendation RR 11 Intäkter. För hyresintäkter 
innebär det att intäkten fördelas jämnt över hyresperioden. Den 
sammanlagda kostnaden för lämnade förmåner redovisas som en 
minskning av hyresintäkterna linjärt över hyresperioden. Ersätt-
ningar för utförda tjänster såsom reparations- och underhållstjänster 
intäktsredovisas efter att tjänsten har utförts och levererats till 
köparen. Varuleveranser intäktsredovisas 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, re-
dovisas det belopp för vilket betalning inte längre är sannolikt som 
en kostnad istället för som en justering av det intäktsbelopp som 
ursprungligen redovisats.
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Kostnader för pensionsförmåner
Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. Planerna 
finansieras vanligen genom inbetalning till försäkringsbolag eller för-
valtningsfonder. 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 förpliktel-
ser 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. 

I inkråmsöverlåtelsen av Vägverkets affärsenhet Vägverket Produk-
tion till Svevia ingick ingen tjänstepensionsskuld.

Avgångsvederlag
Avgångsvederlag utbetalas när en anställning avslutas innan upp-
nådd pensionsålder, eller när en anställd slutar frivilligt i utbyte mot 
ett avgångsvederlag. Koncernen redovisar avgångsvederlag när det 
klart framgår att det handlar om antingen: en uppsägning av anställ-
ning enligt en i detalj utformad formell plan utan möjlighet till åter-
kallande eller ett avgångserbjudande som lämnats för att uppmuntra 
till frivillig avgång vilket accepterats av den som erhållit erbjudandet. 
Förmåner som förfaller till betalning mer än 12 månader efter ba-
lansdagen diskonteras till nuvärde, om de är väsentliga.

Skatter
Redovisad inkomstskatt motsvarar summan av aktuell och uppskju-
ten skatt. 

Aktuell skatt beräknas utifrån årets beskattningsbara vinst. Beskatt-
ningsbar vinst skiljer sig från vinsten som redovisas i resultaträkning-
en. Skillnaden avser dels intäkter som är skattepliktiga och kostnader 
som är avdragsgilla under andra år (temporära skillnader) och dels 
poster som aldrig är skattepliktiga eller avdragsgilla (permanenta 
skillnader). Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skat-
tesatser 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 årsredovisningen och 
motsvarande skattebaser som använts vid beräkning av beskattnings-
bar 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 
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 redovisas för 
varje balansdag och reduceras i sådan utsträckning att det inte längre 
är troligt att tillräckliga skattepliktiga vinster finns tillgängliga för att 
hela eller del av fordran ska kunna drivas in. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas 
gälla för den period då skulden regleras eller tillgången realiseras. 
Uppskjuten skatt debiteras eller krediteras i resultaträkningen, utom 
när den är hänförlig till poster som debiteras eller krediteras direkt 
mot eget kapital, då även den uppskjutna skatten redovisas mot eget 
kapital. 

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 skat-
tefordringar och skatteskulder på nettobasis.

Immateriella anläggningstillgångar
Utöver goodwill förekommer inga immateriella anläggningstill-
gångar. 

Förvärvad goodwill har en nyttjandetid på 10 år. Nyttjandeperio-

den återspeglar företagets uppskattning av den period under vilken 
framtida ekonomiska fördelar som goodwillposten representerar 
kommer företaget tillgodo. Den orderstock som fanns vid goodwill-
förvärvet, liksom personalens know-how och bolagets goda rykte 
bedöms kvarstå under en tioårsperiod.

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 redovi-
sas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekono-
miska 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 nyttjande-
period med tillämpning 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 nyttjan-
deperioder är:

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

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för 
materiella och immateriella 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, beräk-
nar koncernen återvinningsvärdet av den kassagenererande enhet till 
vilken tillgången hör. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försälj-
ningskostnad och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde 
diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en 
diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbe-
dömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med 
tillgången. 

Om tillgångens (eller den kassagenererande enhetens) återvin-
ningsvärde bedöms vara lägre än dess redovisade värde, reduceras 
tillgångens (eller den kassagenererande enhetens) redovisade värde 
till dess återvinningsvärde. En nedskrivning redovisas direkt i resultat-
räkningen. 

Då en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens (den kas-
sagenererande 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 tillgången (den kassagenererande enheten) 
under tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i 
resultaträkningen.

Leasingavtal
Koncernen saknar finansiella leasingavtal. Beträffande operationella 
leasingavtal kostnadsförs leasingavgiften över löptiden med utgångs-
punkt från nyttjandet.

Nyttjandeperiod  
Maskiner och inventarier 3–9 år 
Byggnader 20–33 år 
Markanläggningar 20 år
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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 be-
räknat försäljningspris minus alla beräknade kostnader för färdigstäl-
lande 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 rät-
tigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när bolaget förlorar kon-
trollen 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 långfris-
tiga värdepappersinnehav, kund- och lånefordringar. Bland skulder 
och eget kapital återfinns skulder till kreditinstitut, derivat, leveran-
törsskulder samt övriga låneskulder.

Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde motsva-
rande instrumentets anskaffningsvärde med tillägg/avdrag för trans-
aktionskostnader 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 obero-
ende parter, vilka har ett intresse att genomföra transaktionen.

Vid fastställande av verkligt värde används i första hand den of-
ficiella 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.

Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det finns objektiva 
indikationer om att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella till-
gångar 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. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav redovisas vid förvärvet 
till verkligt värde. Efter förvärv redovisas dessa antingen till upplupet 
anskaffningsvärde eller verkligt värde.

Kundfordringar och leverantörsskulder
För kundfordringar och leverantörsskulder bedöms det redovisade 
värdet vara en god approximation av dess verkliga värde, baserat på 
dessa balansposters korta förfallotid och låga riskprofil.

Lånefordringar
Lånefordringar redovisas till nominellt belopp.

Skulder till kreditinstitut och övriga låneskulder
Räntebärande banklån, checkräkningskrediter och andra lån redovi-
sas till nominellt belopp.

Derivat
Derivat redovisas till verkligt värde.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansda-
gens kurs. Valutakursvinster och valutakursförluster är inkluderade 
i Försäljnings- och administrationskostnader, utom de som avser 
valutasäkring. De senare bokförs direkt mot eget kapital.

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 garantiåtagan-
den enligt entreprenadkontrakt, som innebär en skyldighet för en-
treprenören 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 pro-
jektet och ingår således inte i redovisade avsättningar. Avsättning för 
återställandekostnader avseende berg- och grustäkter sker normalt 
först vid tidpunkten för substansuttagen. Avsättning för omstruktu-
reringskostnader redovisas när en detaljerad omstruktureringsplan 
har fastställts och omstruktureringen antingen har påbörjats eller 
annonserats offentligt.

Kritiska uppskattningar och bedömningar
Koncernens finansiella rapporter är delvis baserade på uppskattning-
ar och bedömningar i samband med upprättandet av koncernens 
redovisning. Uppskattningar och bedömningar är baserade på histo-
riska erfarenheter och en mängd andra antaganden, vilket resulterar 
i beslut om värdet på den tillgång eller skuld som inte kan fastställas 
på annat sätt. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar 
och bedömningar. Nedan följer de mest väsentliga uppskattningarna 
och bedömningarna som använts vid upprättandet av koncernens 
finansiella rapporter. 

Successiv vinstavräkning 
Sveviakoncernen tillämpar successiv vinstavräkning, dvs. utifrån en 
slutlägesprognos för projektets resultatutfall redovisas successivt 
under projektets varaktighet resultatet baserat på projektets färdig-
ställandegrad. Detta kräver att projektintäkter och projektkostnader 
kan storleksbestämmas på ett tillförlitligt sätt. Förutsättningen för 
detta är att effektiva och samordnade system för kalkylering, prognos 
och intäkts/ kostnadsrapportering finns i koncernen. Systemet kräver 
vidare en konsekvent bedömning (prognos) av projektets slutliga 
utfall, inklusive analys av avvikelser i förhållande till tidigare bedöm-
ningstillfälle. Denna kritiska bedömning görs minst en gång per 
kvartal genom att närmaste högre chef går igenom projektet vid ett 
antal genomgångar på en allt högre organisatorisk nivå. Principer för 
intäktsredovisning finns beskrivna ovan. 

Tvister 
Ledningens bästa bedömning har beaktats vid redovisningen av 
tvistiga belopp men det faktiska framtida utfallet kan avvika från det 
bedömda.

Proformaredovisning
Proformaredovisning har tagits fram för jämförelseåret 2008 för 
koncernens resultaträkning. Denna redovisning har upprättats 
utifrån att bolagiseringen med förvärv av tillgångar och skulder och 
kapitalisering av koncernen, skedde vid ingången av kalenderåret 
eller den 1 januari 2008, dvs. vid samma tidpunkt som för redovi-
sade räkenskapsperioder under 2009. Kortfristiga placeringar och 
finansiell skuld har räntesatts på marknadsmässiga grunder (4,5 %) 
intäktsränta respektive 5,35 % kostnadsränta) samt årlig goodwillav-
skrivning med 10 % har gjorts och inkomstskatten för 2009, 26,3 % 
har använts. 

Någon proformaredovisning per den 31 december 2008 har ej 
gjorts för koncernens balansräkning då denna motsvarar balans-
räkningen per den 1 januari 2009 som visar koncernens finansiella 
ställning efter det att Vägverket Produktions verksamheter överförts. 
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Jämförelse med balansräkningen per 1 januari 2009 har därför 
gjorts. 

Någon proformaredovisning för kassaflödesanalysen har ej gjorts. 
Bortsett från effekter av bolagiseringen har inga betydande föränd-

ringar i kassaflödet skett.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncer-
nen förutom för entreprenaduppdrag där moderbolaget tillämpar 
färdigställandemetoden. Det innebär att vinstavräkning för fastpris-
uppdrag knyts till tidpunkten för slutredovisning av uppdraget. 

Not 3 Segmentredovisning

Svevia bedriver verksamhet över hela Sverige vilken är indelad i 
fyra regioner: Nord, Mitt, Väst och Syd. Möjlighet till en bättre affär 
ligger i flexibiliteten att snabbt kunna styra om resurser mellan regio-
nerna. Indelningen i geografiska områden speglar företagets interna 
organisation och rapportsystem.

Tabell not 3 – Redovisning per segment

Resultaträkning

MSEK REGION REGION REGION REGION ÖVRIGA ELIMINERINGAR TOTALT 
 NORD MITT VÄST SYD SEGMENT

Nettoomsättning externt 1 992 1 686 1 754 1 720 789 – 7 941 
Nettoomsättning internt 17 36 39 42 1 361 -1 495 –
Nettoomsättning 2 009 1 722 1 793 1 762 2 150 - 1495 7 941

Kostnader för produktion -1 893 -1 550 -1 682 -1 631 -2 030 1 495 -7 291
Bruttoresultat 116 171 111 131 120 – 650

Försäljnings- och administrationskostnader -76 -77 -79 -76 -193 – -502
Rörelseresultat 40 94 32 55 -73 – 148

Finansnetto externt 1 0 1 0 21 -5 18
Finansnetto internt 16 19 11 9 -61 5 –
Resultat före skatt 56 114 44 64 -112 – 166

Skatter – – – – -47 -1 -48

Årets resultat 56 114 44 64 -159 -1 118

Balansräkning

MSEK REGION REGION REGION REGION ÖVRIGA ELIMINERINGAR TOTALT 
 NORD MITT VÄST SYD SEGMENT

Fördelade tillgångar 413 456 401 421 1 979 -807 2 863
Ofördelade tillgångar – – – – 1 190 – 1 190
Summa tillgångar 413 456 401 421 3 169 -807 4 053

Fördelade skulder -415 -473 -446 -329 - 581 279 -1 965
Ofördelade skulder – – – – - 772 – -772
Summa skulder -415 -473 -446 -329 -1 353 279 -2 737

Summa eget kapital – – – – -1 844 528 -1 316

Investering immateriella  
och materiella anläggningstillgångar 0 – 4 – 173 – 177
Avskrivningar – – 0 – 143 – 143

MSEK REGION REGION REGION REGION ÖVRIGA ELIMINERINGAR TOTALT 
 NORD MITT VÄST SYD SEGMENT

Resultat före skatt 40 94 32 55 -55 – 166
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0 21 29 -10 198 – 238
Förändring i rörelsekapital 57 -22 125 36 -398 17 -185
Kassaflöde före investeringar 97 93 186 81 -255 17 219

Nettoinvesteringar immateriella  
och materiella anläggningstillgångar 0 – -4 – -163 – -167
Kassaflöde 97 93 182 81 -418 17 52

Kassaflöde
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 31 DEC 2009 1 JAN 2009

Fakturering 9 937 13 194
Upparbetad intäkt för ej  
avslutade entreprenader  -8 981 -12 112
Avräkningssaldo fakturerade   
ej upparbetade intäkter 956 1 082

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR REDOVISAT  VERKLIGT VÄRDE
 VÄRDE REDOVISAT
 VID FÖRVÄRV I KONCERNEN

Materiella anläggningstillgångar 470 742 
Varulager och pågående arbeten 137 137
Övriga omsättningstillgångar 1 785 1 785
Likvida medel 1 014 1 014
Avsättningar -101 -101
Kortfristiga skulder -2 287 -2 287
Netto identifierbara tillgångar och skulder 1 018 1 290
Goodwill  217
Köpeskilling  1 507
Likvida medel, förvärvade  -1 014
Nettoutflöde  493

 31 DEC 2009 1 JAN 2009

Upparbetad intäkt för ej 
avslutade entreprenader 1 899 2 090
Fakturering -1 725 -1 941
Avräkningssaldo upparbetade 
ej fakturerade intäkter 174 149

 NOT. OKT-DEC 2009 PROFORMA JAN-DEC 2009 PRO FORMA
   OKT-DEC 2008  JAN-DEC 2008 
 
Avskrivningar goodwill  6 6 23 23
Bolagiseringskostnader  27 27 58 58
Övriga kostnader  120 129 421 379
Summa  153 162 502 460

Not 4 Försäljnings- och administrationskostnader

Försäljnings- och administrationskostnader består till största delen 
av administrativa kostnader. Utöver detta ingår avskrivningar på 

goodwill och bolagiseringskostnader som uppstått till följd av bolagi-
seringen. Bolagiseringskostnaderna uppgår till betydande belopp och 
påverkar jämförbarheten med motsvarande perioder föregående år.

Not 5 Upparbetade ej fakturerade intäkter

Not 6 Kortfristiga placeringar

Som kortfristiga placeringar redovisas placeringar som har en löptid 
mellan 3–12 månader från anskaffningstidpunkten. Kortfristiga 
placeringar per den 31 december 2009 uppgick till 440 MSEK och 
avsåg placeringar som hålles till förfall.

Not 7 Fakturerade ej upparbetade intäkter

Not 8 Förvärv och avyttringar

Den 1 januari 2009 överlät svenska staten Vägverkets affärsenhet 
Vägverket Produktion till Svevia. Tillgångar och skulder överläts till 
bedömt marknadsvärde. I samband med transaktionen uppstod en 
goodwill om 217 MSEK. Köpeskillingen uppgick till 1 507 MSEK. 

Inkråmet förvärvades av Svevia mot revers. Därefter genomförde 
moderbolaget en nyemission. Betalning för aktierna skedde genom 
kvittning av revers med motsvarande belopp. Återstående del av 
reversskulden har ersatts med ett externt lån. Inkråmsförvärvet av 
verksamheten har fått följande slutliga effekt på koncernen:

Not 9 Eventualförpliktelser

Det finns inga förpliktelser av väsentlig karaktär.

Not 10 Definitioner

Avkastning på eget kapital: 
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Nettoomsättning:
Periodens upparbetade intäkter enligt successiv vinstavräkning 
metoden i koncernen respektive enligt färdigställandemetoden i 
moderbolaget. 

Operativt rörelsekapital:
Det operativa rörelsekapitalet används för intern styrning av seg-
menten. Det operativa rörelsekapitalet skiljer sig från rörelsekapitalet 
i koncernens kassaflödesanalys vad avser skatter, avsättningar och 
upplupna avgifter.

Räntebärande nettofordran:
Summan av andra långfristiga värdepappersinnehav, kortfristiga 
placeringar och likvida medel minskat med skulder till kreditinstitut.

Rörelsemarginal: 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. 

Skuldsättningsgrad:
Utgående räntebärande skulder i förhållande till utgående eget 
kapital.

Soliditet:
Utgående eget kapital i förhållande till utgående balansomslutning. 
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Kommande finansiella rapporter

Sveviakoncernens års- och hållbarhetsredovisning kommer att publiceras på vår webbplats 
svevia.se/rapporter den 31 mars 2010.

För ytterligare information kontakta:
Verkställande direktör P-O Wedin, tfn +46 8 404 10 00
Ekonomi- och finanschef Catarina Bredbo, tfn + 46 8 404 10 00

Årsredovisning 2009 31 mars 2010

Delårsrapport januari–mars 2010 23 april 2010

Årsstämma 22 april 2010

Delårsrapport januari–juni 2010 13 augusti 2010

Delårsrapport januari–september 2010 22 oktober 2010 
 

Solna den 11 februari 2010

P-O Wedin
Verkställande direktör
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