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Under juli månad 2014 låg temperaturen i Västmanland 

högt över den för årstiden normala. Luftfuktigheten var 

låg och ingen nederbörd hade fallit på en månad när ett 

större skogsföretag beställde markberedning av ett 

 kalhygge i närheten av Seglingsberg. Gnistorna från 

markberedningen antände den 31 juli den fnösketorra 

backen. Efter att underentreprenören gjort ett misslyckat 

 försök att bekämpa elden larmades brandkåren. Brand-

bilarna körde fel eftersom de inte hade uppdaterad GPS 

och blev försenade till branden, som nu inte kunde 

 nedkämpas.

Den 4 augusti började det blåsa ordentligt. Branden 

bredde ut sig i nordvästlig riktning med en hastighet av 

tre kilometer i timmen. Snart hotades alla orter i 

 brandens väg. Samhällen som Ängelsberg evakuerades 

och en utrymning av Norberg förbereddes. Lågorna 

 hoppade en kilometer över sjön Snyten. Världsarvet 

Engelsbergs Bruk, vilket Nordstjernan underhållit och 

renoverat i snart hundra år, riskerade att brinna upp, 

 liksom vår dokumenterade 125-åriga historia, bevarad i 

 Engelsbergsarkivet. Samma dag hyrde vi två helikoptrar, 

som under en vecka vattenbombade området runt 

 Engelsbergs Bruk och samhälle. Branden nådde cirka 

500 meter från brukets närmaste hus innan den hejdades. 

Förhoppningsvis gjorde vår brandbekämpningsinsats 

skillnad. Helt avgörande blev dock Lars-Göran 

 Uddholms insats som chef för hela bekämpnings-

insatsen; hans tidigare erfarenheter från stora katastrofer 

var ovärderliga. 

Sverige har upplevt ett antal katastrofer där de mest 

omfattande är Estonia 1994 och Tsunamin 2004. Nu  

senast var det branden i Västmanland, som ödelade ett 

område om cirka 18 000  hektar. Utmärkande för kata-

strofinsatserna har varit en viss  initial handfallenhet, 

trots att Sverige på pappret har  planer, organisation och 

resurser för att hantera stora katastrofer. Men saknas det 

personer med initiativ förmåga, historisk kunskap och 

erfarenhet, så spelar det mindre roll vilken modell eller 

plan som man tänkt ut på förhand.

Efter första världskriget rustade Sverige på 1920-talet 

ner och blev medlem av Nationernas förbund (NF) och 

den eviga freden syntes nära. Men den som kan sin 

 historia och inte faller pladask för de senaste framtids-

visionernas profeter, vet vad som normalt sker när ett 

maktvakuum uppstår. Tomrummet fylls av andra  krafter 

och under 1920- och 1930-talen framträdde rörelser som 

fascism, kommunism och nationalsocialism, vilka fyllde 

tomrummet. Chamberlain förklarade efter förhandling-

ar med Hitler i september 1938 ”Fred i vår tid” och resten 

är historia.

Knappast någon trodde i slutet av 2013 att vi under 

2014 skulle få se ett krig i Europa eller att oljepriset skulle 

falla från drygt 100 dollar till cirka 45 dollar per fat i 

mars 2015. Fram tills nu har det i svensk politik rått i 

stort sett kompakt enighet om att vi kan rusta ner försva-

ret utan risk och i stället  investera i mjukare samhällsom-

råden eftersom det vore inte bara osannolikt, utan också 

oförnuftigt, för någon att starta krig i vårt närområde. 

Ett stabilt högt  oljepris har tagits för givet av samma för-

nuftsbaserade skäl. Men vi har trots det fått uppleva 

händelser som helt  ställer förutsättningarna på ända, 

både geo politiskt och  ekonomiskt. 

Styrelseordföranden har ordet
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Idag är de omständigheter som kan påverka oss men 

som ligger bortom vår kontroll allt fler; upplösningen av 

stater i Mellanöstern, global terrorism, ekonomisk och 

politisk instabilitet i Europa, stora flyktingströmmar och 

medföljande integrationsproblematik, integritetshot via 

digitaliseringen, miljöproblem i tillväxtländer som Kina 

och Indien, globala miljöhotbilder, och sist men inte 

minst att den världsordning som USA dominerat och 

garanterat sedan 1945 inte längre inger samma respekt i 

världen som tidigare. Sällan har, kort sagt, världsordning-

en som vi känt den, upplevts så instabil som idag. Vem 

kommer att fylla tomrummet om USA inte fyller det?

Hur har vi hamnat här? 96 procent av alla familje-

företag går under i den tredje generationen. Det ligger 

således mycket i talesättet ”förvärva, ärva och fördärva”. 

Kanske gäller samma slags lag bundenhet på den världs-

politiska scenen. Det Europa som byggdes upp på 

 ruinerna efter andra världskriget av i första hand 

 amerikanskt kapital, globala institutioner och tysk 

arbetsdisciplin bidrog till att skapa dagens EU. Idag ser 

många främst problemen med EU, exempelvis trög 

 byråkrati och invecklade regler, men glömmer vad EU-

samarbetet har skänkt oss: fred och de fyra  friheterna – 

fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och EU:s 

 medborgare. De fria rörligheterna medförde ökad  handel 

och stärkt konkurrenskraft för europeiska företag. 

 Härigenom  skapades förutsättningar för ökad ekono-

misk tillväxt, sysselsättning och välfärd.

Kanske har vårt samhälle, likt ett tredje generatio-

nens familjeföretag, tagit det uppnådda välståndet för 

givet och freden och stabiliteten som alltför självklar. 

Utifrån historisk kunskap vet vi att det är då som 

 nedgången börjar. Vi förstår inte längre att uppskatta 

drivkrafterna och förutsättningarna som en gång skapa-

de vad som uppnåtts. Men utan drivkraft och motivation 

löper samhället och kulturen risk för att mista sin energi. 

I den meningen förefaller den västerländska kulturen 

ha hamnat i ett tredjegenerationsproblem. Vilken är 

 målsättningen utöver rikedom och välfärd? Om man 

glömmer sin historia och inte inser att i varje generation 

måste samma ansträngningar upprepas, kan man inte 

heller längre urskilja det meningsfulla från det menings-

lösa. Kompassriktningen har gått förlorad.

Slutligen, som framgår av denna årsredovisning, har 

Nordstjernan utvecklats väl sedan 1999. Jag vill tacka 

verkställande direktör Tomas Billing och Nordstjernans 

medarbetare vars kontinuerliga, hårda och målmedvetna 

arbete och engagemang gör denna för aktieägarna, 

 däribland Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse 

för allmännyttiga ändamål, fördelaktiga utveckling 

 möjlig.

Stockholm den 8 april 2015 

Viveca Ax:son Johnson
Styrelseordförande 
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nordstjernan 2014
För Nordstjernan var 2014 ett godkänt år, men inte mer, 

trots att vi nådde ”all time high” avseende  substansvärde 

(20,4 Mdr SEK). Förra året var vår totalavkastning 

9 procent att jämföra med Stockholms börsens 15 pro-

cent. En reflektion avseende 2014 är att skillnaderna 

 mellan våra bolags utveckling var extrem. NCC och 

Nobia var våra börsnoterade stjärnor med 23  respektive 

30 procent i totalavkastning. Det onoterade bolaget Etac 

ökade i värde med 51 procent. Däremot tappade 

 Ramirent och Active Biotech 25 respektive 73 procent. 

Med nuvarande inriktning, det vill säga under de 

senaste 16 åren, har Nordstjernans substansvärde vuxit 

med 15 procent per år jämfört med Stockholmsbörsens 

årliga totalavkastning om 8 procent.

nordstjernans substansvärde sedan den 31 december 1998
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nCC – vilken avkastning!
Vi har ägt NCC (eller rättare sagt förstadierna till NCC) 

sedan 1928. Jag tänker inte göra någon längre historisk 

tillbakablick, men vill lyfta fram NCC:s avkastning på 

eget kapital i relation till våra konkurrenter i Norden. 

Som grafen till höger visar har nivån varit tillfredsstäl-

lande både i absoluta tal och relativt konkurrenterna. Jag 

vill tacka NCC:s ledning för ett fantastiskt arbete under 

många år. Det NCC nu måste klara av är att växa utan 

att tappa i lönsamhet. Det är en spännande utmaning.

nCC:s avkastning på eget kapital sedan 2010
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En annan sak som är glädjande med NCC är att 

arbetet med att minska arbetsplatsolyckorna har burit 

frukt. NCC:s ”Tysta boken”, en bilderbok med tydliga 

exempel på vad som är rätt och fel på en arbetsplats, har 

nu blivit branschstandard! Sedan 2011 har olyckorna på 

NCC:s arbetsplatser minskat med 40 procent.

14 år med exel Composites
Vi avyttrade i juni vår resterande ägarandel i Exel 

 Composites efter att ha varit huvudägare sedan 2000. 

Anledningen till att vi sålde aktierna var inte att vi 

 tvivlade på bolagets verksamhet eller framtidsutsikter, 

utan ett resultat av att innehavet i Exel Composites 

 svarade för mindre än 1 procent av våra tillgångar. Det 

hade helt enkelt blivit en för liten investering för oss 

eftersom vi misslyckats med att få bolaget att växa. 

Under åren med Nordstjernan som största ägare har 

bolaget i stället renodlats till en producent av komposit-

profiler för  industriella applikationer. Under ledning av 

Verkställande direktörens redogörelse
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den nya verkställande direktören Riku Kytömäki för-

bättrades 2014 års resultat före skatt med 86 procent 

jämfört med 2013. 

nyinvestering I – bygghemma
I förra årets årsredovisning skrev jag att vi hade pengar i 

kassan och skulle satsa på nya affärer (även om vi inte 

var generellt positiva till marknaden). Så har det också 

blivit. I november förvärvade Nordstjernan 88 procent 

av aktierna i Bygghemma. Ledningen äger resterande 

aktier. 

Bygghemma är ett snabbväxande e-handelsbolag 

som erbjuder ett brett sortiment av välkända varu märken 

inom byggvaror och heminredning. E-handel står för en 

mycket liten andel av de nordiska marknaderna inom 

byggvaror och heminredning (3–4 procent) och vi ser 

stora möjligheter för ökad e-handel. Vi gjorde investe-

ringen efter att under flera år ha följt bolagets starka 

utveckling under den nuvarande ledningen. Steg 1 var att 

vi hjälpte bolaget med lånefinansiering vid förvärvet av 

det finska e-handelsbolaget Netrauta. Steg 2 var köpet av 

aktierna. 

Bygghemma är ett bra exempel på hur vårt breda 

investeringsmandat kan fungera, med såväl lånefinansie-

ring som aktieinvestering. Vår långa erfarenhet av 

 byggvaror och heminredning ger oss goda möjligheter 

att aktivt stödja Bygghemmas fortsatta tillväxt. Målet är 

nu att Bygghemma ska bli marknadsledare på samtliga 

nordiska marknader. 

nyinvestering II – lifco
En helt annan typ av investering än den i Bygghemma 

var vårt förvärv av 5 procent av aktierna i Lifco i  samband 

med bolagets börsintroduktion i november. Att påstå att 

vi kommer att vara en aktiv ägare i Lifco är att överdriva, 

men med en bra huvudägare (Carl Bennet) och en bra 

verkställande direktör (Fredrik Karlsson) samt ett bra 

pris, så ser vi inget behov av någon större aktivitet från 

vår sida. Just enjoy the ride!

nyinvestering III – ?
Vi har nästan 3 Mdr SEK i kassan, inga lån och dessut-

om en kreditfacilitet om 2 Mdr SEK. Det innebär att vi 

 fortsätter att söka efter fler investeringar, men vi kommer 

bara att göra dem som vi tror passar Nordstjernan. Kom 

gärna med förslag!

Centrum för rättvisa – en stiftelse som gör 
skillnad
Centrum för rättvisa (se www.centrumforrattvisa.se) är 

en ideell stiftelse som värnar individens rätt, oftast i 

 relation till olika myndigheter och andra offentliga 

instanser. Det sker framför allt genom att Centrum för 

rättvisas jurister ställer upp som ombud för människor i 

rättsfall där viktiga fri- och rättighetsfrågor står på spel. 

Detta gör man utan att ta betalt av klienterna. 

Sedan starten 2002 har rättsfallen bland annat 

 handlat om kvotering till universitetsutbildningar och 

om olika intrång i vanliga  människors äganderätt till 

sina hem. I november 2014 kom en mycket viktig hov-

rättsdom i ett av centrets mest uppmärksammade fall på 

senare tid. Då dömdes  landstinget i Uppsala län till  

skadeståndsansvar för en kränkande filmning av en 

döende cancersjuk patient för en kommersiell TV- 

produktion. Det märkligaste med  detta fall är att lands-

tinget inte gjorde en ”pudel” när man fick fakta serverade 

– först efter hovrättens dom kom en ursäkt.

Såväl jag själv som Nordstjernan har på olika sätt 

varit engagerade i Centrum för rättvisa genom åren. Jag 

var själv en ”insamlingsgeneral” för att hitta finansiärer 

under centrets första år. Senare kom både Nordstjernan 

och vår ägare Axel och Margaret Ax:son Johnsons  stiftelse 

för allmännyttiga ändamål att engagera sig med såväl 

gåvor till fallverksamheten som stipendier till löftesrika 
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unga jurister  verksamma vid  centret. En annan koppling 

är att  Nordstjernans tidigare styrelseordförande Johan 

Björkman personligen var  engagerad i verksamheten. 

Efter Johans bortgång 2007 initierade Centrum för   

rättvisa ett årligt seminarium i hans namn och med  

Nordstjernan som värd.

Varför detta stora engagemang? Ja, vi anser att 

 kunskapen bland medborgarna om fri- och rättighets-

frågor är alltför begränsad och bör öka. Dessutom krävs 

det ekonomiska resurser för att ha råd att driva en 

 process mot myndigheter och andra resursstarka 

 motparter. Att hjälpa människor att tillvarata sina 

 rättigheter är en viktig samhällsfunktion, inte minst i 

Sverige där myndigheter genom historien har haft större 

makt än i många andra länder. 

tV-produktionsbolaget titan kommer in i 
nordstjernans fastighet
En tragikomisk händelse inträffade förra året. Då blev 

jag kontaktad av TV-produktionsbolaget Titan, samma 

bolag som gjort filmen om den cancersjuke Uppsala-

patienten som jag skrev om ovan. Titan ville ha mitt 

g odkännande att visa ett TV-inslag som man filmat en 

natt i Nordstjernans fastighet vid Stureplan i samband 

med en mindre brand inne i en av våra hyresgästers 

 kontor. Detta hade Titan gjort utan vår vetskap eller, än 

mindre, vårt godkännande. Självklart svarade jag nej, 

och filmen har inte visats på TV.

Man frågar sig dock hur Brandförsvaret och Titan 

tänkte. Titan följde med Brandförsvaret när det ryckte 

ut för att släcka branden. Uppenbarligen såg varken 

Titan eller Brandförsvaret några problem med att det 

privata företaget Titan släpptes in i vår fastighet, och in i 

vår hyresgästs kontor. I mina ögon är det ett inbrott. 

Jag vill poängtera att vi anser att själva brand insatsen 

var förstklassig. Vi tycker att Brandförsvaret gjorde ett 

utmärkt arbete vad gäller brandbekämpningen. 

Vi har i mars 2015 fått information om att Brand-

försvaret sagt upp avtalet med Titan. Det tycker jag var 

ett bra beslut. 

2015
Nordstjernan har pengar i kassan. Vi söker nya investe-

ringar, och hoppas bland annat att alla nya börs-

noteringar kommer att ge oss möjligheter. Vi söker även 

onoterade bolag. 

Det är en märklig värld vi lever i. Idag får man i 

 princip betala för att ha pengar på banken och i förläng-

ningen kanske man till och med får betalt för att ha lån 

på sin bostad. I Danmark handlas redan bolåneobliga-

tioner med kort löptid (upp till två år) till negativ ränta. 

Denna extremt låga ränta tvingar investerare allt längre 

ut på riskkurvan för att hitta avkastning och har varit en 

viktig drivkraft för stigande aktiekurser. Å ena sidan är 

aktier idag billiga jämfört med obligationer. Å andra 

sidan värderas en vinstkrona idag högre än under de 

senaste tio åren. Var detta ska sluta vet ingen.

Stockholm den 8 april 2015 

Tomas Billing
Verkställande direktör
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Ekornes
(17%/17%)

Ramirent
(29%/29%)

Nobia
(21%/21%)

NCC
(21%/65%)

Lifco
(5%/3%)

Nordstjernan

Övriga noterade innehav

Rosti
(100%/100%)

Onoterade innehav

Etac
(100%/100%)

Salcomp1

(55%/55%)

Bygghemma
(88%/88%)

Övriga onoterade innehav

WinGroup
(100%/100%)

Noterade innehav

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag i fjärde generationen som 
grundades av Axel Johnson år 1890. Bolagets största aktieägare är Axel och Margaret 
Ax:son Johnsons stiftelser, vilka tillsammans innehar 99 procent av rösterna och 
86 procent av kapitalet i Nordstjernan.

Siffror inom parentes avser nordstjernans andel av kapital/röster per den 31 december 2014. Vissa bolag är ägda av 
helägda koncernföretag till nordstjernan.

1  per den 21 januari 2014 förvärvade Sjätte ap-fonden 45 procent av aktierna i Salcomp, varefter nordstjernans 
andel av kapital och röster uppgår till 55 procent.
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Nordstjernan hade vid utgången av 2014 betydande  innehav 

i dels de noterade företagen NCC, Nobia, Ramirent, 

 Ekornes och Lifco, dels i de onoterade företagen Rosti, 

Etac, Salcomp, Bygghemma och WinGroup. Därutöver 

hade Nordstjernan ett antal mindre innehav. För ytterliga-

re information om innehaven, se tabellen på sidan 12 och 

bolagens  hem sidor. 

noterade InnehaV

NCC
NCC är ett av Nordens två största bygg- och fastighets-

utvecklingsföretag. Verksamheten omfattar byggnation 

av bland annat bostäder, kontor, industrilokaler och 

vägar samt utveckling av bostäder och kommersiella 

lokaler. NCC producerar även asfalt och krossprodukter 

samt utför beläggningsarbeten. Nordstjernan var vid 

utgången av 2014 bolagets största aktieägare med en 

ägarandel om 21 procent av kapitalet och 65 procent av 

rösterna. NCC är noterat på Stockholmsbörsen. För mer 

information, se www.ncc.se.

Nobia
Nobia är en av Europas största köksspecialister och 

designar, tillverkar och säljer kök. Bolaget marknadsför 

kök under ett tjugotal olika varumärken, däribland 

 Marbodal, HTH, Magnet och Poggenpohl.  Nordstjernan 

var vid utgången av 2014 bolagets största aktieägare med 

en ägarandel om 21 procent av såväl kapital som röster. 

Nobia är noterat på Stockholmsbörsen. För mer 

 information, se www.nobia.com.

Ramirent
Ramirent är ett av Europas ledande maskinuthyrnings-

företag med marknadsledande positioner och drygt 300 

depåer i Norden samt i Central- och Östeuropa. Bolaget 

erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster 

 relaterade till uthyrning av maskiner samt utrustning för 

bygg- och industrisektorn. Nordstjernan var vid utgång-

en av 2014 bolagets största aktieägare med en ägarandel 

om 29 procent av såväl kapital som röster. Ramirent är 

noterat på Helsingforsbörsen. För mer information, se 

www.ramirent.com.

Ekornes
Ekornes är en av de största möbeltillverkarna i  Norden 

och bland de ledande i världen vad gäller  vilstolar. Dessa 

vilstolar säljs under det välkända varumärket Stressless. 

Ekornes tillverkar och marknadsför dessutom  madrasser, 

soffor, fåtöljer och kontorsstolar under varumärkena 

Stressless, Svane, Ekornes Collection samt IMG, som 

f örvärvades under 2014. Nordstjernan var vid utgången 

av 2014 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 

17 procent av såväl kapital som röster. Ekornes är noterat 

på Oslobörsen. För mer information, se www.ekornes.no.

Lifco
Lifco är en industriell grupp som utvecklar marknads-

ledande nischverksamheter. Koncernen består av ett 

hundratal fristående dotterföretag i cirka 30 länder som 

är organiserade i de tre affärsområdena Dental, 

 Demolition & Tools och Systems Solutions. Det största 

affärsområdet, Dental, är en ledande leverantör av den-

talprodukter i Nord- och Centraleuropa. Nordstjernan 

var vid utgången av 2014 bolagets femte största aktie-

ägare med en ägarandel om 5 procent av kapitalet och 

3 procent av rösterna. Lifco är noterat på Stockholms-

börsen. För mer information, se www.lifco.se.

nordstjernans innehav
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onoterade InnehaV

Rosti
Rosti tillverkar formsprutade plastdetaljer. I produkt-

sortimentet ingår bland annat förpackningsförslutningar 

till livsmedelsindustrin samt komponenter till vitvaru-, 

elektronik- och bilindustrin. Bolaget bedriver  produktion 

i Kina, Malaysia, Polen, Storbritannien, Sverige, Turkiet 

och Tyskland. Vid utgången av 2014 var Rosti helägt av 

Nordstjernan. För mer information, se www.rosti.com.

Etac
Etac utvecklar, tillverkar och marknadsför hjälpmedel 

som underlättar vardagen för personer med nedsatt 

rörelseförmåga. Hjälpmedlen säljs främst under varu-

märkena Etac, R82, Molift och Immedia. Bolaget har ett 

brett sortiment av hjälpmedel för både yngre och äldre 

personer, såsom manuella rullstolar, förflyttnings-

hjälpmedel, hemvårdsprodukter, hygienprodukter och 

tryckavlastningsprodukter. Etac är världsledande inom 

hjälpmedel för barn och ungdomar med nedsatt rörelse-

förmåga, vilket även är det största affärsområdet. Vid 

utgången av 2014 var Etac helägt av Nordstjernan. För 

mer information, se www.etac.com och www.r82.com.

Salcomp
Salcomp är en världsledande tillverkare av laddare för 

mobiltelefoner och läsplattor. Bolaget tillverkar även 

laddare för många andra elektronikprodukter som 

 exempelvis bärbara datorer, routers och TV-skärmar, 

samt dessutom mobiltelefonbatterier, datakablar och 

drivenheter för LED-belysning. Salcomp har alla större 

tillverkare av mobiltelefoner som kunder och har 

 produktionsanläggningar i Kina, Indien och Brasilien. 

Vid utgången av 2014 var Salcomp samägt av 

 Nordstjernan och Sjätte AP-fonden, där Nordstjernan 

äger 55 procent och Sjätte AP-fonden 45 procent 

av såväl kapital som röster. För mer information, 

se www.salcomp.com.

Bygghemma
Bygghemma är Nordens ledande e-handelsbolag inom 

 byggprodukter och heminredning. Bolaget erbjuder ett brett 

sortiment av välkända varumärken inom byggvaror och 

heminredning. Bygghemma grundades 2006 och har expan-

derat till en pan-nordisk koncern med e-butiker i Sverige 

(www.bygghemma.se, www.badshop.se, www.golvshop.se), 

Finland (www.taloon.com, www.netrauta.fi), Danmark 

(www.byghjemme.dk) och Norge (www.bygghjemme.no). 

I koncernen ingår även e-handelsmöbelbutiken Trademax 

(www.trademax.se). Vid utgången av 2014 var Nordstjernan 

bolagets största aktieägare med en ägarandel om 88 procent 

av såväl kapital som röster. För mer information, 

se www.bygghemma.se.

WinGroup
WinGroup utvecklar, tillverkar och säljer balkong- och 

terrassinglasningsprodukter. Bolaget är verksamt 

i  Skandinavien under varumärket Windoor, samt i 

 utvalda länder i övriga Europa under varumärket 

 Sunparadise. WinGroups kunder inkluderar byggbolag, 

bostadsrättsföreningar och återförsäljare. Bolagets 

 produktion bedrivs i Turkiet. Vid utgången av 2014 var 

WinGroup helägt av Nordstjernan. För mer information, 

se www.wingroup.ch.

öVrIga InnehaV

Nordstjernan hade vid utgången av 2014 även ett antal 

mindre innehav, bland annat i det börsnoterade företaget 

Active Biotech samt i de onoterade bolagen KMT 

 Precision Grinding och LLENTAB. 
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Nordstjernans större innehav per den 31 december 2014

Noterade innehav

nCC nobia ramirent ekornes lifco

Första investeringstidpunkt 1928 2010 2004 2007 2014

andel av kapital 21% 21% 29% 17% 5%

andel av röster 65% 21% 29% 17% 3%

Uppgifter om innehaven (2014)

nettoomsättning (MSek) 56 867 12 392 5 580 3 003 6 802

börsvärde 2014-12-31 (MSek) 26 574 11 685 6 589 3 675 12 218

totalavkastning1 23%2 30% –25% 22% 45%3

antal anställda (medeltal) 17 669 6 636 2 583 1 701 3 013

Verkställande direktör peter Wågström Morten Falkenberg Magnus rosén olav holst-dyrnes Fredrik karlsson

Styrelseordförande tomas billing johan Molin 4 Ulf lundahl5 kjersti kleven Carl bennet

1 aktiekursutveckling inklusive återlagd utdelning (lokal valuta).
2 avser nCC:s b-aktie.
3 Från och med bolagets börsintroduktion den 21 november 2014 till och med den 30 december 2014.
4 tomas billing är av valberedningen i nobia föreslagen att väljas till ny ordförande i nobia vid bolagets årsstämma den 14 april 2015. johan Molin har undanbett sig omval.
5  Ulf lundahl utsågs till ny ordförande i ramirent efter peter hofvenstam vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter bolagets årsstämma den 25 mars 2015. peter hofvenstam 

hade undanbett sig omval.

Onoterade innehav
 rosti etac Salcomp bygghemma Wingroup

Första investeringstidpunkt 2004 2007 2007 2014 2009

andel av kapital 100% 100% 55%1 88% 100%

andel av röster 100% 100% 55%1 88% 100%

Uppgifter om innehaven (2014)

nettoomsättning (MSek) 3 395 1 280 5 225 1 096 484

antal anställda (medeltal) 3 062 693 14 085 161 372

Verkställande direktör börje Vernet torben helbo Markku hangasjärvi Mikael olander anders knutsson

Styrelseordförande Mats heiman nora F. larssen lars lindgren2 peter hofvenstam lars lindgren

1 den 21 januari 2014 förvärvade Sjätte ap-fonden 45 procent av aktierna i Salcomp, varefter nordstjernans andel av kapital och röster uppgår till 55 procent.
2 lars lindgren utsågs till ny ordförande i Salcomp efter Carl engström vid bolagets årsstämma den 26 februari 2015. Carl engström är efter årsstämman vice ordförande.
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Nordstjernan är ett investeringsföretag vars affärsidé är 

att som aktiv ägare skapa långsiktig värdetillväxt 

definierat som ökning av substansvärdet och den årliga 

vinsten. Genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare 

skapar  Nordstjernan industriella och kommersiella 

 värden. Nordstjernan har haft en genomsnittlig 

 substansvärdestillväxt om 15 procent per år sedan 1999. 

I normalfallet är  Nordstjernan obelånat. 

Nordstjernans strategi är att aktivt äga och utveckla 

bolag med huvudkontor i Norden genom att tillföra 

kompetens och kapital. Det betyder inte nödvändigtvis 

att bolagens verksamheter ska vara fokuserade på 

 Norden, utan vi söker även bolag med exponering mot 

andra marknader än Europa. Vi har under 2014 organi-

serat oss i två affärsområden: Noterat som är inriktat på 

investeringar i börsnoterade bolag och Onoterat som 

genomför investeringar i onoterade bolag. 

Storleken på en investering uppgår normalt till 

300–3 000 MSEK. Vi kan även göra mindre investeringar 

om det finns en tydlig möjlighet till tilläggsinvesteringar. 

Vi är branschoberoende och investerar i såväl mogna 

bolag som tillväxtbolag. Det kan exempelvis vara bolag 

som behöver externt kapital, industriellt kunnande och/

eller nätverk för att antingen fortsätta expandera genom 

organisk tillväxt och tilläggsförvärv, eller för att genom-

föra kostnads- och kapitalrationaliseringar. Det kan 

också vara frågan om företag som överväger att genom-

föra ägarförändringar och som söker en ny l ångsiktig 

ägare, till exempel familjeföretag som står inför genera-

tionsväxlingar.

Nordstjernan är normalt största ägare men inte med 

nödvändighet majoritetsägare. Vi äger gärna bolag 

 tillsammans med andra och har goda erfarenheter av vad 

som kan åstadkommas genom att sätta en gemensam 

agenda och samverka för att nå målen.

Vi skapar vår värdetillväxt genom att arbeta med 

långsiktig utveckling av våra bolag. Det innebär att vi 

inte ska ha för många investeringar. Nordstjernan tillför 

värde genom att kombinera industriell och finansiell 

kompetens med stöd av ett brett affärsnätverk. Det 

 aktiva ägandet utövas främst genom styrelsearbete och 

rådgivning till bolagens företagsledningar. Vi utser 

 erfarna och engagerade styrelser, som kan bistå 

 ledningarna i våra bolag. 

Investeringsstrategi
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Första generationen
Axel Johnson (1844–1910) hade 

byggt upp ett kapital i början av 

1870-talet på något för den tiden 

så ovanligt och nyskapande som 

aktieaffärer. År 1873 startade han 

handelsagenturen A. Johnson & 

Co. som importerade kol och 

exporterade järn. Järnaffärerna 

skulle så småningom leda till att 

han 1905 förvärvade aktiemajoriteten i Avesta Jernverk. 

Rederiaktiebolaget Nordstjernan grundades den 19 maj 

1890 och i början av 1900-talet var Axel Johnson en av de 

ledande redarna i Sverige och pionjär för linjetrafik till 

Sydamerika. Med den mytomspunna La Plata-linjen 

skapade han förutsättningar för handeln med 

 Sydamerika. Genom ett skickligt agerande lyckades han 

knäcka den internationella kaffekartellen, ”Kaffe-

konferensen”. Denna hans sista affär fick stor betydelse 

för Nordstjernans fortsatta ekonomiska expansion och 

utveckling. 

andra generationen
Axel Ax:son Johnson (1876–

1958), eller Generalkonsuln som 

han kom att kallas, tog över efter 

sin fars död år 1910. Ny teknik 

introducerades och gammal tek-

nik såldes ut innan andra hunnit 

inse att den blivit föråldrad, som 

när ångfartyg i tid såldes och 

 dieseldrivna köptes. I början av 

1920-talet hade Nordstjernan världens första motordriv-

na oceanflotta och detta försprång framför konkurren-

terna ledde till att man kunde dra upp nya rutter, främst 

de så kallade Pacific-linjerna till Nord- och Sydamerikas 

västkuster via Panamakanalen. År 1924 lanserade  

Generalkonsuln det rostfria stålet vid Avesta Jernverk 

och år 1928 lät han bygga Sveriges första oljeraffinaderi i 

Nynäshamn utifrån antagandet att olja och bensin skulle 

ha framtiden för sig i det moderna samhället. Detta  ledde 

i sin tur till etablerandet av Nynäs bensinstationer, sats-

ningar på Linjebuss och relaterade investeringar inom 

asfaltproduktion och -utläggning. Diversifieringen och 

expansionen av Nordstjernan styrdes av integrations-

principen. Målet var att göra koncernen självförsörjande 

på varor och tjänster. Satsningarna utgjorde kärnan i det 

imperium som vid Generalkonsulns död omfattade ett 

hundratal företag. 

tredje generationen
Generalkonsulns äldste son, 

Bergsingenjören Axel Ax:son 

Johnson (1910–1988), tog över 

efter sin far år 1958. Nordstjernan 

expanderade och internationali-

serades. Dataföretaget Datema 

startades 1964 och förbindelserna 

med Sovjetunionen fördjupades. 

Ett fristående forskningsinstitut 

grundades i Nynäshamn och forskningslaboratorier 

byggdes upp i Avesta, KMW och KaMeWa. Resultaten 

härifrån ledde till nya rostfria stålkvaliteter i Avesta,  

vidareutvecklingen av den ställbara KaMeWa-propellern 

samt KMW:s pappers- och cellulosautrustningar. 

 Nordstjernan blev en pionjär inom containertrafiken. 

Bergsingenjören fullföljde här den traditionella Johnson-

principen att försörja sig själv genom integration. I ett 

samarbete med Saléns köptes till exempel de fruktföretag 

som senare blev SABA. Syftet var att fylla kylutrymmena 

i de nykonstruerade kylfartygen. Under 1970-talet kom 

Sveriges ekonomiska kris att återspeglas i Nordstjernans 

alla branschområden. Långsiktiga strukturförändringar 

förorsakade stora förluster inom flertalet av koncernens 

rörelser: sjöfarten, verkstäderna, oljan och stålet. 

1970-talets kris fick Nordstjernan att bryta mot den 

 heliga principen om totalt oberoende och styrelsen 

 började diskutera marknadsnoteringar av delar av 

 koncernen i syfte att få tillgång till externt riskkapital.

historik

Axel Johnson
(1844–1910)

Axel Ax:son Johnson 
(1876–1958)

Axel Ax:son Johnson 
(1910–1988)
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År 1979 tog Bo Ax:son Johnson 

(1917–1997), Generalkonsulns 

yngste son, över ledningen av 

Nordstjernan. Bo Ax:son  Johnson 

startade en kulturell revolution 

och under 1980-talet genomdrevs 

väsentliga strukturella föränd-

ringar. Nordstjernan renodlade 

sina verksamheter. 180 företag 

och legala enheter såldes av under de närmaste åren. Inte 

mindre än fem bolag börsnoterades i denna veva: Avesta 

(1987), Databolin (1987), NK (1987), Silja Line (1990) 

och Linjebuss (1992). Denna renodling skapade 

 möjligheter för att satsa på en kärnverksamhet, 

 byggbranschen, där koncernen sedan lång tid tillbaka 

haft intressen i form av helägda företag, däribland Strå 

Kalkbruk (1915), Nya Asfalt (1928) och Svenska Väg 

(1930). 1985 svarade byggverksamheten för cirka 30 pro-

cent av Nordstjernans omsättning. 1988 skapades NCC 

genom sammanslagningen av JCC och ABV, och 1991 

introducerades NCC-aktien på Stockholms fondbörs. 

Bygg- och fastighetskrisen i början av 1990-talet utsatte 

bolaget för stora påfrestningar. Genom förvärvet av 

SIAB våren 1997 förverkligades målet att bli ett av de 

marknadsledande byggföretagen i Norden.

Fjärde generationen
År 1997 tog kusinerna 

Antonia Ax:son Johnson 

(1943–) och Viveca 

Ax:son Johnson (1963–) 

över ansvaret för 

 Nordstjernan. En ny 

s tyrelse utsågs 1997 och 

Tomas Billing tillträdde 

som verkställande direk-

tör 1999. Den nya styrelsens och ledningens strategi för 

bolaget bygger vidare på Nordstjernans industriella 

 tradition, där det centrala alltid har varit att arbeta med 

långsiktiga investeringar. Nordstjernan är och förblir en 

aktiv ägare med fokus på både industriella och finansiella 

frågor för att därigenom skapa bästa möjliga  värdetillväxt. 

Verksamheten har under 2000-talet präglats av  expansion. 

Investeringar har gjorts i första hand i bolag med tillväxt-

potential verksamma inom mogna branscher: KMT  

Group (1999), Exel Composites (2000), Välinge (2002), 

Ramirent (2004), Active Biotech (2004), Sirius Machinery 

(2004), Stella Plastic (2004), Etac (2007), Salcomp (2007), 

Ekornes (2007), WinGroup (2009), Rosti (2010), Nobia 

(2010), R82 (2011), LLENTAB (2012), Bygghemma 

(2014) och Lifco (2014). 

När Nordstjernan uppfyller sitt mål att skapa god 

långsiktig värdetillväxt tillförsäkras Axel och Margaret 

Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål 

finansiella medel för att skapa bestående kulturella 

 värden.

axel och Margaret ax:son johnsons 
 stiftelser 
Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser bildades 

1947 av Generalkonsul Axel Ax:son Johnson (1876–

1958) tillsammans med hans hustru Margaret (1887–

1966). Idag är stiftelserna Nordstjernans största 

 aktieägare. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse 

för allmännyttiga ändamål har till huvudsakligt ändamål 

att allmänt främja vetenskaplig forskning. Stiftelsen har 

sedan 1999 valt att stödja de humanistiska vetenskaperna 

och samhällsvetenskaperna. 

nordstjernan kultur och Media 
I över hundra år har Nordstjernan och dess ägare 

 familjen Ax:son Johnson haft ett starkt engagemang för 

kultur, vetenskap och historia. Nordstjernan har under 

åren finansierat alltifrån professurer, kulturminnesvård, 

enskilda konstnärskap till upptäcktsresor.  Nordstjernan 

Kultur och Media förvaltar Engelsbergs Bruk i Väst-

manland, som inköptes år 1916 av Generalkonsul Axel 

Ax:son Johnson. Tack vare dennes och hans efterkom-

mandes engagemang och vårdande av bruket, kunde 

Engelsbergs Bruk år 1993 upptas på UNESCO:s världs-

arvslista. Bruket utgör idag ett av Sveriges femton världs-

arv. I Engelsbergsarkivet finns i princip samtliga hand-

lingar bevarade från de företag och organisationer som 

ägts av Nordstjernan och familjen Ax:son Johnson. 

Nordstjernan Kultur och Media är även delägare i 

nyhetsmagasinet Fokus.

Bo Ax:son Johnson 
(1917–1997)

Viveca Ax:son Johnson (1963–) och 
Antonia Ax:son Johnson (1943–)
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Styrelsen och verkställande direktören för Nordstjernan 

Aktiebolag (Nordstjernan eller moderbolaget), organi-

sationsnummer 556000-1421, får härmed avge årsredo-

visning över moderbolagets och koncernens verksamhet 

under  räkenskapsåret 2014.

Verksamhetsbeskrivning
Investeringsstrategi
Nordstjernan är ett investeringsföretag som är inriktat 

på att skapa god värdetillväxt genom att vara en aktiv 

och långsiktig ägare. Bolaget genomför investeringar i 

bolag med huvudkontor i Norden, såväl börsnoterade 

som onoterade. Storleken på en investering uppgår nor-

malt till 300–3 000 MSEK, men Nordstjernan kan även 

göra mindre investeringar om det finns en tydlig möjlig-

het till tilläggsinvesteringar. Nordstjernan är normalt 

största ägare, men inte med nödvändighet majoritets-

ägare.

I slutet av 2014 organiserades investeringsverksam-

heten i två affärsområden: Noterat som är inriktat på 

investeringar i börsnoterade bolag och Onoterat som 

genomför investeringar i onoterade bolag.

Ägarstruktur
Nordstjernans största aktieägare är Axel och Margaret 

Ax:son Johnsons stiftelse samt Axel och Margaret 

Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 

vilka tillsammans äger 99 procent av rösterna och 86 pro-

cent av kapitalet i Nordstjernan.

Innehav
Nordstjernan var vid utgången av 2014 största aktie-

ägare i följande börsnoterade bolag:

NCC AB (publ) (NCC) •
Nobia AB (publ) •
Ramirent Oyj (Ramirent) •
Ekornes ASA (Ekornes). •

Per den 31 december 2014 var Nordstjernan även stor 

aktieägare i de börsnoterade bolagen Active Biotech AB 

(publ) (Active Biotech) och Lifco AB (publ) (Lifco). 

Via helägda koncernföretag ägde Nordstjernan per 

den 31 december 2014 därutöver 100 procent av såväl 

kapital som röster i bland annat följande onoterade 

bolag:

Rosti Group AB (namnändrat från Rostistella AB)  •
Etac AB •
WinGroup AG (WinGroup) •
KMT Precision Grinding AB.  •

Via koncernföretag var Nordstjernan vid utgången av 

2014 även största aktieägare i de onoterade bolagen 

 Salcomp Oyj (Salcomp) och Bygghemma Sverige 

 Intressenter AB (Bygghemma) samt stor aktieägare i 

Llentab Aktiebolag.

För information om verksamheterna i de ovan 

 nämnda bolagen hänvisas till avsnittet ”Nordstjernans 

innehav” på sidorna 10–12, till dessa bolags avgivna 

 årsredovisningar samt, i förekommande fall, delårs-

rapporter. 

Nordstjernan ägde per den 31 december 2014 dess-

utom, via det helägda koncernföretaget Nordstjernan 

Kultur och Media AB, 43 procent av såväl kapital som 

röster i FPG Media AB.

Fastigheter
Nordstjernan äger fastigheten Språkmästaren 5 vid 

Stureplan, det så kallade Nordstjernanhuset.  Fastigheten, 

som inrymmer Nordstjernans huvudkontor, består av 

cirka 1 200 kvadratmeter butikslokaler och cirka 

4 800 kvadratmeter kontorslokaler. Därutöver äger 

 Nordstjernan bland annat fastigheterna Engelsbergs 

Bruk, Avesta Herrgård och Avesta Myntmuseum. 

 Engelsbergs Bruk blev år 1993 upptaget på UNESCO:s 

världsarvslista. 

Förvaltningsberättelse
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Väsentliga händelser under 2014

Förvärv
Nordstjernan genomförde under 2014 följande förvärv 

av aktier i börsnoterade företag: 

4 545 000 aktier i Lifco genom aktieteckning vid  •
bolagets börsintroduktion den 21 november 2014, 

motsvarande 5 procent av kapitalet och 3 procent av 

rösterna, för en köpeskilling om 423 MSEK. Lifco är 

en industriell grupp som utvecklar marknadsledande 

nischverksamheter. Koncernen består av ett hundra-

tal fristående dotterföretag i cirka 30 länder som är 

organiserade i de tre affärsområdena Dental, 

 Demolition & Tools och Systems Solutions.

670 204 aktier i Ekornes för en köpeskilling om 58  •
MSEK. Till följd av förvärvet ökade Nordstjernans 

andel av såväl kapital som röster i Ekornes från 

15 procent till 17 procent.

1 970 165 aktier i Active Biotech motsvarande 30  •
MSEK genom teckning av Nordstjernans andel av 

den företrädes emission som Active Biotech genom-

förde i december 2014.

I november 2014 tecknade Nordstjernan, via ett helägt 

koncernföretag, avtal om förvärv av 5 542 521 aktier i 

Bygghemma, motsvarande 88 procent av såväl kapital 

som röster i bolaget. Aktierna tillträddes i december 2014 

sedan berörda konkurrensmyndigheter godkänt 

 för   värvet. Bygghemma är Nordens ledande e-handels-

bolag inom byggprodukter och heminredning. Bolaget 

har e-butiker i Sverige, Finland, Danmark och Norge. 

I  Bygghemma ingår även e-handelsmöbelbutiken 

 Trademax.  Bygghemma redovisas som ett koncern-

företag i Nordstjernan-koncernen från och med den 

12 december 2014.

I september 2014 förvärvade Nordstjernan, via ett 

helägt koncernföretag, 4 900 000 aktier i WinGroup. Till 

följd av förvärvet ökade Nordstjernans andel av såväl 

kapital som röster i WinGroup från 93 procent till 100 

procent.

Försäljningar
I januari 2014 godkände berörda konkurrensmyndighe-

ter Sjätte AP-fondens förvärv av 45 procent av kapitalet 

och rösterna i Salcomp. Avtal om nämnda försäljning 

tecknades i november 2013. Den 21 januari 2014 från-

trädde Nordstjernan 45 procent av kapitalet och rösterna 

i sitt helägda koncernföretag Salcomp Holding AB 

 (Salcomp Holding) till Sjätte AP-fonden. Salcomp  

Holding hade samma dag förvärvat samtliga aktier i  

Salcomp från Nordstjernan. Transaktionen gav inte upp-

hov till någon resultateffekt i koncernredovisningen, 

eftersom  Nordstjernan behåller det bestämmande 

 inflytandet över Salcomp Holding. I moderbolaget 

 redovisas en realisationsvinst om 1 563 MSEK till följd 

av  transaktionen. 

Nordstjernan genomförde under 2014 följande 

 försäljningar av aktier i börsnoterade företag: 

Samtliga 2 656 506 aktier i Exel Composites Oyj  •
(Exel Composites), motsvarande 22 procent av såväl 

kapital som röster i bolaget. Köpeskillingen uppgick 

till 145 MSEK och försäljningen gav  upphov till en 

realisationsvinst om 24 MSEK i moderbolaget.

231 822 aktier av serie B i NCC för en köpeskilling  •
om 48 MSEK med en realisationsvinst om 39 MSEK 

i moderbolaget. Nordstjernan omvandlade 1 000 000 

aktier av serie A i NCC till aktier av serie B under 

2014. Vid utgången av 2014 uppgick Nordstjernans 

andel av kapitalet i NCC till 21 procent, jämfört med 

22 procent per den 31 december 2013. Andelen av 

rösterna uppgick till 65 procent vid såväl räkenskaps-

årets utgång som ingång. 

Samtliga 1 980 524 aktier i Infratek ASA (Infratek),  •
motsvarande 3 procent av såväl kapital som röster i 

bolaget. Köpeskillingen uppgick till 38 MSEK och 

försäljningen medförde en realisationsvinst om 

8 MSEK i moderbolaget.

278 000 aktier i Ramirent för en köpeskilling om  •
22 MSEK. Försäljningen gav upphov till en realisa-

tionsvinst om 13 MSEK i moder bolaget. Per den 

31 december 2014 uppgick Nordstjernans andel av 

såväl kapital som röster i Ramirent, liksom vid 

utgången av 2013, till 29 procent.

Utdelning
Årsstämman i Nordstjernan beslutade i maj 2014 om en 

utdelning för räkenskapsåret 2013 om 1 800 (1 300) SEK 

per aktie, motsvarande totalt 202 (146) MSEK. 
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Moderbolagets finansiella utveckling under 
2014

Resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick 

under 2014 till 1 970 (1 392) MSEK. Förbättringen för-

klaras huvudsakligen av moderbolagets realisationsvinst 

vid den ovan beskrivna försäljningen av 45 procent av 

kapitalet och rösterna i Salcomp Holding. Resultat från 

andelar i koncernföretag och intresseföretag uppgick 

totalt till 2 054 (1 586) MSEK. Detta resultat bestod 2014 

av utdelningar om 417 (724) MSEK, nedskrivningar och 

återföring av nedskrivningar om netto –2 (616) MSEK 

samt realisationsresultat om 1 639 (246) MSEK. Resultat 

från övriga finansiella anläggningstillgångar och finan-

siella omsättningstillgångar uppgick totalt till –26 (–68) 

MSEK. Detta resultat bestod 2014 av utdelningar om 38 

(39) MSEK, ränteintäkter om 49 (21) MSEK, realisa-

tionsresultat om 8 (–1) MSEK,  valutakursdifferenser om 

42 (4) MSEK samt nedskrivningar och återföring av ned-

skrivningar om netto –163 (–131) MSEK. Räntekost-

nader och liknande resultatposter uppgick till –13 (–16) 

MSEK och bestod 2014 av räntekostnader om –9 (–13) 

MSEK samt valuta kursdifferenser om –4 (–3) MSEK. 

Årets resultat  uppgick till 1 967 (1 346) MSEK.

Moderbolagets försäljning till koncernföretag 

 uppgick under 2014 till 10 (13) MSEK och inköpen från 

koncernföretag till 7 (6) MSEK.

Finansiell ställning
Moderbolagets finansiella anläggningstillgångar hade 

per den 31 december 2014 ett redovisat värde om 8 881 

(7 672) MSEK. Förändringen förklaras av nettot av 

 förvärv av långfristiga obligationer och aktier (bland 

annat aktier i Lifco och Ekornes), aktieförsäljningar 

(bland annat av aktier i Salcomp Holding, Exel  

Composites och Infratek) samt nedskrivningar och åter-

föring av nedskrivningar av långfristiga aktieinnehav. 

Moderbolagets långfristiga innehav av börsnoterade 

aktier hade vid årets utgång ett redovisat värde om 4 669 

(4 486) MSEK och ett marknadsvärde om 11 606 (10 807) 

MSEK. Eget kapital uppgick per den 31 december 2014 

till 9 560 (7 795) MSEK och soliditeten till 86 (80) procent.

Per den 31 december 2014 hade moderbolaget  likvida 

tillgångar med ett redovisat värde om 1 763 (1 934) 

MSEK, varav placeringar i ränte- och hedgefonder om 

1 252 (–) MSEK. Därutöver innehade moderbolaget 

obligationer med ett redovisat värde om 1 097 (–) MSEK, 

vilka ingår i ”Andra långfristiga värdepappersinnehav”. 

Vid räkenskapsårets utgång hade moderbolaget, i likhet 

med vid dess ingång, inga räntebärande skulder.

Kassaflöde
Under 2014 uppgick kassaflöde från den löpande verk-

samheten till –718 (937) MSEK och kassaflöde från 

investeringsverksamheten till 749 (1 048) MSEK. Moder-

bolagets förvärv av andelar i intresseföretag och övriga 

finansiella anläggningstillgångar uppgick till –510 (0) 

MSEK och avsåg under 2014 förvärv av aktier i Lifco, 

Ekornes och Active Biotech. Försäljning av andelar i 

koncernföretag samt andelar i intresseföretag och övriga 

finansiella anläggningstillgångar uppgick totalt till 1 944 

(354) MSEK och avsåg under 2014 försäljning av aktier i 

Salcomp Holding, Exel Composites, NCC, Infratek och 

Ramirent. Under 2014 erhöll moderbolaget utdelningar 

om sammanlagt 452 (495) MSEK. Förvärv av finansiella 

anläggningstillgångar uppgick till –1 105 (–) MSEK och 

avsåg placering av överskottslikviditet i obligationer. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 

–202 (–646) MSEK och utgjordes 2014 i sin helhet av 

lämnad utdelning. 
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koncernens finansiella utveckling under 
2014

Resultat
Nordstjernan-koncernen hade under 2014 en netto-

omsättning om 67 521 (67 506) MSEK. Den i stort sett 

oförändrade nettoomsättningen beror på nettoeffekten 

av Salcomp- och Rosti Group-koncernernas ökade 

omsättning samt NCC-koncernens lägre omsättning 

jämfört med föregående år. Resultat efter finansiella pos-

ter uppgick till 2 357 (2 886) MSEK. Förändringen beror 

främst på ett lägre resultat från andelar i koncernföretag 

samt ett minskat resultat från finansiella investeringar. 

Årets resultat uppgick till 1 750 (2 321) MSEK.

Finansiell ställning
Koncernens likvida tillgångar uppgick per den 31 decem-

ber 2014 till 5 545 (6 419) MSEK och de räntebärande 

skulderna till 8 840 (8 200) MSEK. Vid årets utgång hade 

koncernen ett eget kapital hänförligt till moderbolagets 

aktieägare om 8 998 (8 187) MSEK, minoritetsintressen 

om 5 794 (5 637) MSEK samt en  soliditet uppgående till 

29 (29) procent. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång
Efter räkenskapsårets utgång har Nordstjernan sålt 

1 409 665 aktier av serie B i NCC för en köpeskilling om 

379 MSEK samt omvandlat 500 000 aktier av serie A i 

NCC till aktier av serie B. Per den 8 april 2015 uppgick 

Nordstjernans andel av  kapitalet till 20 procent, jämfört 

med 21 procent vid utgången av 2014. Andelen av röster-

na uppgick till 64 procent, jämfört med 65 procent per 

den 31 december 2014.

Framtidsutsikter
De faktorer som påverkar bedömningen av den framtida 

utvecklingen för Nordstjernan är främst hänförliga till 

hur verksamheterna i Nordstjernans innehav utvecklas 

och hur innehaven värderas. Det som långsiktigt avgör 

hur framgångsrikt Nordstjernan blir är kompetensen 

som aktiv ägare. 

Nordstjernan och Nordstjernans innehav har en hög 

beredskap för att hantera utmaningar föranledda av det 

rådande marknadsläget samt för att tillvarata  möjligheter 

att genomföra förvärv och flytta fram marknads-

positioner. Vid utgången av 2014 hade Nordstjernan ett 

substansvärde om drygt 20 Mdr SEK och ett investerings-

utrymme om cirka 5 Mdr SEK. Under 2015  kommer 

Nordstjernan att arbeta parallellt med att utveckla de 

existerande innehaven samt att söka efter nya investe-

ringar som Nordstjernan kan ta ett aktivt och långsiktigt 

ägaransvar för.

risker och riskhantering
Koncernen och moderbolaget är genom sina verksamhe-

ter exponerade för finansiella, affärsmässiga och opera-

tionella risker, vilka beskrivs kortfattat nedan. Risker är 

en central del i moderbolagets investeringsverksamhet. 

Risker tas i syfte att generera så hög riskjusterad avkast-

ning som möjligt. Risker som ej är förknippade med 

möjligheter skall minimeras. För ytterligare information 

hänvisas till avsnittet ”Säkringsredovisning” i not 1 på 

sidorna 33–34 samt till not 37 på sidan 63. 

Finansiella risker
De huvudsakliga finansiella risker som moderbolaget är 

exponerat för är prisrisker (exempelvis aktiekurs-, ränte- 

och valutarisker), kreditrisker samt likviditetsrisker. 

Moderbolagets styrelse har fastställt en finanspolicy som 

anger övergripande regler för hur finansverksamheten 

skall bedrivas i moderbolaget och dess icke rörelse-

drivande helägda koncernföretag. Finanspolicies i de 

rörelsedrivande koncernföretagen beslutas av respektive 

bolags styrelse. 
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Affärsmässiga risker
Nordstjernans affärsmässiga risker utgörs huvudsakli-

gen av hög exponering mot enskilda innehav, branscher 

och geografiska områden. Andra väsentliga affärsmässi-

ga risker är risken att marknadsförutsättningarna ändras 

på sådant sätt att möjligheten att genomföra avyttringar 

vid önskvärd tidpunkt och till tillfredsställande villkor 

begränsas samt att möjligheterna att göra nya investe-

ringar minskar. Moderbolagets styrelse utvärderar 

löpande Nordstjernans riskexponering.

Operationella risker
Nordstjernans operationella risker är främst hänförliga 

till den verksamhet som bedrivs av bolagets innehav 

(se avsnittet ”Nordstjernans innehav” på sidorna 10–12). 

Policies för hantering av dessa risker beslutas av respek-

tive bolags styrelse. De operationella riskerna innefattar 

bland annat kontraktsrisker, tekniska risker, produk-

tionsrisker, utvecklingsrisker samt risken att verksamhe-

terna ger upphov till egendoms- eller personskador. 

Intern kontroll och risk för fel i finansiell 
rapportering
Nordstjernan arbetar aktivt med att upprätthålla tillför-

litlighet i sin externa finansiella rapportering. Emellertid 

baseras redovisningen av vissa poster på uppskattningar 

och bedömningar och den är därmed behäftad med viss 

osäkerhet. För att minimera risken för fel följer  

Nordstjernans analytiker löpande utvecklingen i bola-

gets investeringar samt marknadsutvecklingen och 

 prövar kontinuerligt gjorda uppskattningar och bedöm-

ningar. Genom det aktiva ägandet, som bland annat 

 utövas via styrelserepresentation, påverkar Nordstjernan 

bolagens strategi och beslut samt tar del av ekonomisk 

rapportering.

Risk för fel i värdering av Nordstjernans innehav
I moderbolaget är den interna kontrollen primärt inrik-

tad på att säkerställa en effektiv och tillförlitlig hantering 

och redovisning av köp och försäljningar av värdepapper 

samt en korrekt värdering av värdepappersinnehaven. 

Moderbolaget har tagit fram detaljerade värderings-

principer som tillämpas vid värderingen av samtliga 

 innehav.

Risk för fel vid successiv vinstavräkning
Flertalet av Nordstjernans koncernföretag tillämpar 

 successiv vinstavräkning vid redovisning av entreprenad-

projekt. Detta innebär att resultatet upparbetas i takt 

med färdigställandet, det vill säga innan slutligt resultat 

är fastställt. Risken för att det slutliga resultatet kommer 

att understiga det successivt upparbetade begränsas 

genom en noggrann projektuppföljning. Om det slutliga 

resultatet från ett projekt bedöms bli negativt måste 

 projektets resultat omedelbart belastas med hela 

 förlusten, oavsett projektets färdigställandegrad. 

Miljöpåverkan
Inom vissa koncernföretag bedrivs verksamhet som är 

tillståndspliktig enligt den svenska miljöbalken. Tillstån-

den avser i huvudsak miljöpåverkan genom utsläpp i luft 

och genom buller. Moderbolaget bedriver en kontors-

baserad verksamhet vars direkta påverkan på miljön ej 

bedöms som väsentlig. 

Forskning och utveckling
Vissa koncernföretag bedriver arbete inom forskning och 

utveckling. Detta arbete avser allt från kunskapsbyggan-

de forskning till mer industriellt inriktad produkt- och 

metodutveckling. Forsknings- och utvecklingsarbetet 

bedrivs ofta i nära samverkan med respektive koncern-

företags kunder och leverantörer. Moderbolaget bedri-

ver ingen forskning och utveckling och har inga relatera-

de kostnader balansförda.

personal
Medelantal anställda uppgick under 2014 till 36 065 

(35 788) i koncernen och 13 (13) i moderbolaget. Ytterli-

gare upplysningar om antal anställda och personalkost-

nader framgår av noterna 29–30 på sidorna 58–59.
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande  stående 

vinstmedel

balanserade vinstmedel 7 457 254 700 SEK

årets resultat 1 966 826 722 SEK

 9 424 081 422 SEK

disponeras enligt följande

till aktieägarna utdelas 

1 900 SEK per aktie 212 800 000 SEK

i ny räkning överföres 9 211 281 422 SEK

 9 424 081 422 SEK

Moderbolaget har per den 31 december 2014 lämnat ett 

koncernbidrag om 3 700 000 SEK till sitt  helägda dotter-

företag Nordstjernan Investment AB. 

Styrelsens motiverade yttrande avseende förslaget 

till vinstdisposition kommer att finnas tillgängligt hos 

moderbolaget och delas ut på årsstämman. 

Beträffande Nordstjernans resultat och finansiella 

ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- 

och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med 

 tillhörande noter och tilläggsupplysningar för koncernen 

och moderbolaget.

Om inget annat framgår anges belopp i miljoner 

svenska kronor (MSEK). Avrundningsdifferenser kan 

förekomma. Den period som avses är 1 januari– 

31 december för resultaträkningsrelaterade poster 

 respektive 31 december för balansräkningsrelaterade 

poster. Samtliga jämförelsesiffror för 2013 respektive 

31 december 2013 är omräknade i enlighet med över-

gången till K3. För ytterligare information, se not 2 på 

sidan 37.

Stockholm den 8 april 2015

Viveca Ax:son Johnson
Ordförande

 Antonia Ax:son Johnson Peter Leimdörfer Per Lindberg
 Vice ordförande Ledamot Ledamot

 Tomas Nicolin  Bo Risberg
 Ledamot Ledamot

Tomas Billing
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 april 2015

PricewaterhouseCoopers AB

 Håkan Malmström Patrik Adolfson
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
 Huvudansvarig revisor
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MSek not 2014 20131

nettoomsättning 3 67 521 67 506

kostnader för produktion –51 154 –51 980

kostnader för sålda varor –8 795 –7 723

Bruttoresultat 7 572 7 803

Försäljnings- och administrationskostnader 15 –4 638 –4 972

Forsknings- och utvecklingskostnader –135 –134

resultat från fastighetsförvaltning 4 17 18

realisationsresultat från försäljning av rörelsefastigheter 20 6

nedskrivningar/återföring av nedskrivningar, fastigheter 15 –5 –17

resultat från andelar i koncernföretag 5, 14 –13 398

resultat från andelar i intresseföretag 6 129 179

övriga rörelseintäkter 7 29 36

övriga rörelsekostnader 7 –10 –13
Rörelseresultat 29, 31, 32 2 966 3 304

Resultat från finansiella investeringar
resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 8 –101 –87

resultat från finansiella omsättningstillgångar 9 85 117

räntekostnader och liknande resultatposter 10 –593 –448
Resultat efter finansiella poster 2 357 2 886

Skatt på årets resultat 12 –607 –565
ÅRETS RESULTAT 35, 36, 38 1 750 2 321

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 329 802

Minoritetsintressen 13 1 421 1 519

1 omräknad i enlighet med övergång till k3 (se not 2).

resultaträkning för koncernen
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balansräkning för koncernen

MSek not 2014-12-31 2013-12-311

TILLGÅNGAR 35, 36, 38

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 14

goodwill 1 828 1 318

övriga immateriella anläggningstillgångar 504 348

Summa Immateriella anläggningstillgångar 2 332 1 666

Materiella anläggningstillgångar 15

byggnader och mark 1 191 1 048

Maskiner och inventarier 3 659 3 347

pågående nyanläggningar 44 24

Summa Materiella anläggningstillgångar 4 894 4 419

Finansiella anläggningstillgångar 16

andelar i intresseföretag 18 1 627 1 871

Fordringar hos intresseföretag 103 92

andra långfristiga värdepappersinnehav 2 540 1 093

andra långfristiga fordringar 715 542

Summa Finansiella anläggningstillgångar 4 985 3 598

Summa Anläggningstillgångar 12 211 9 683

Omsättningstillgångar

Omsättningsfastigheter 19 18 305 17 876

Varulager och dylikt
Material- och varulager 20 2 507 1 991

Förskott till leverantörer 18 9

Summa Varulager och dylikt 2 525 2 000

Kortfristiga fordringar
kundfordringar 8 804 8 684

Fordringar hos intresseföretag 78 60

Upparbetad ej fakturerad intäkt 21 1 074 926

övriga fordringar 12 1 160 1 104

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 579 1 457

Summa Kortfristiga fordringar 12 695 12 231

Kortfristiga placeringar 1 494 2 108

Kassa och bank 28 4 051 4 311

Summa Omsättningstillgångar 39 070 38 526

SUMMA TILLGÅNGAR 51 281 48 209

1 omräknad i enlighet med övergång till k3 (se not 2).
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MSek not 2014-12-31 2013-12-311

EGET KAPITAL OCH SKULDER 35, 36, 38

Eget kapital 22

aktiekapital 112 112

annat eget kapital inklusive årets resultat 8 886 8 075

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 8 998 8 187

Minoritetsintressen 13 5 794 5 637
Summa Eget kapital 14 792 13 824

Avsättningar

avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 694 234

Uppskjuten skatt 12 394 535

övriga avsättningar 24 2 193 2 287
Summa Avsättningar 3 281 3 056

Långfristiga skulder 25

Skulder till kreditinstitut 6 793 6 544

Skulder till intresseföretag 305 90

övriga skulder 2 062 1 569
Summa Långfristiga skulder 9 160 8 203

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 047 1 656

Förskott från kunder 2 757 2 978

Fakturerad ej upparbetad intäkt 26 4 419 4 278

leverantörsskulder 6 080 5 711

Skulder till intresseföretag 46 39

Skatteskulder 12 192 123

avsättningar 24 177 25

övriga skulder 3 757 3 994

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 4 573 4 322
Summa Kortfristiga skulder 24 048 23 126

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 281 48 209

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 28 1 729 2 860

Ansvarsförbindelser 28 2 362 2 568

1 omräknad i enlighet med övergång till k3 (se not 2).
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kassaflödesanalys för koncernen

MSek not 2014 20131

Den löpande verksamheten

rörelseresultat 2 966 3 304
justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 33 619 343
betald skatt –469 –544
Finansiella intäkter och kostnader –342 –275

2 774 2 828

Förändringar i rörelsekapitalet
ökning (–)/minskning (+) av omsättningsfastigheter –615 –565
ökning (–)/minskning (+) av varulager –421 –333
ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar –45 171
ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder –106 1 061
ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga avsättningar 7 2

–1 180 336

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 594 3 164

Investeringsverksamheten
lämnade aktieägartillskott 16 –2 –1
Förvärv av andelar i koncernföretag 34 –454 –107
Förvärv av andelar i intresseföretag och övriga finansiella anläggningstillgångar 16 –510 –15
Försäljning av andelar i koncernföretag 34 1 742 1 175
Försäljning av andelar i intresseföretag och övriga finansiella anläggningstillgångar 16 205 122
erhållen utdelning från intresseföretag och övriga företag 16 174 169
Återbetalning av andelskapital och resultatandelar 16 1 3
ökning (–)/minskning (+) av långfristiga fordringar 16 –19 2
ökning (+)/minskning (–) av långfristiga skulder 0 –1
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 16 –1 136 –28
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar 14, 15 –1 358 –1 328
Försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 14, 15 106 125

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 251 116

Finansieringsverksamheten
nyupptagna lån 1 568 1 598
amortering av lån –1 649 –1 777
lämnad utdelning –1 218 –976
Förvärv av aktier i eget förvar – –28
ökning (–)/minskning (+) av långfristiga räntebärande fordringar –10 33
ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga räntebärande fordringar –68 9
ökning (+)/minskning (–) av långfristiga räntebärande skulder –268 –1
ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga räntebärande skulder 367 1
Förändring av minoritetsintressen – 1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 278 –1 140

ÅRETS KASSAFLÖDE 38 –935 2 140

likvida tillgångar vid årets början 34 6 419 4 275
Årets kassaflöde –935 2 140
kursdifferens i likvida tillgångar 61 4
Likvida tillgångar vid årets slut 34 5 545 6 419

1 omräknad i enlighet med övergång till k3 (se not 2).
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resultaträkning för moderbolaget

MSek not 2014 20131

nettoomsättning 3 10 10

Bruttoresultat 10 10

Försäljnings- och administrationskostnader –75 –143

resultat från fastighetsförvaltning 4 20 23
Rörelseresultat 29, 31, 32 –45 –110

Resultat från finansiella investeringar
resultat från andelar i koncernföretag 5 1 878 887

resultat från andelar i intresseföretag 6 176 699

resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 8 –107 –93

resultat från finansiella omsättningstillgångar 9 81 25

räntekostnader och liknande resultatposter 10 –13 –16
Resultat efter finansiella poster 1 970 1 392

bokslutsdispositioner 11 –3 –46
ÅRETS RESULTAT 35, 38 1 967 1 346

1 omräknad i enlighet med övergång till k3 (se not 2).
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balansräkning för moderbolaget

MSek not 2014-12-31 2013-12-311

TILLGÅNGAR 35, 38

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 15

byggnader och mark 102 100

Maskiner och inventarier 24 21

pågående nyanläggningar 22 7

Summa Materiella anläggningstillgångar 148 128

Finansiella anläggningstillgångar 16

andelar i koncernföretag 17 3 970 4 046

andelar i intresseföretag 18 2 514 2 644

andra långfristiga värdepappersinnehav 2 377 962

andra långfristiga fordringar 20 20

Summa Finansiella anläggningstillgångar 8 881 7 672

Summa Anläggningstillgångar 9 029 7 800

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
kundfordringar 3 1

Fordringar hos koncernföretag 328 43

Fordringar hos intresseföretag 0 –

övriga fordringar 1 14

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 7

Summa Kortfristiga fordringar 337 65

Kortfristiga placeringar 1 252 –

Kassa och bank 511 1 934

Summa Omsättningstillgångar 2 100 1 999

SUMMA TILLGÅNGAR 11 129 9 799

1 omräknad i enlighet med övergång till k3 (se not 2).
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MSek not 2014-12-31 2013-12-311

EGET KAPITAL OCH SKULDER 35, 38

Eget kapital 22

aktiekapital 112 112

reservfond 24 24

Summa Bundet eget kapital 136 136

balanserad vinst 7 457 6 313

Årets resultat 1 967 1 346

Summa Fritt eget kapital 9 424 7 659

Summa Eget kapital 9 560 7 795

Obeskattade reserver 11 10 10

Avsättningar

avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 25 26

övriga avsättningar 24 34 56
Summa Avsättningar 59 82

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 12 12

Summa Långfristiga skulder 12 12

Kortfristiga skulder

leverantörsskulder 4 4

Skulder till koncernföretag 1 432 1 848

övriga skulder 10 14

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 42 34
Summa Kortfristiga skulder 1 488 1 900

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 129 9 799

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 28 – –

Ansvarsförbindelser 28 1 5

1 omräknad i enlighet med övergång till k3 (se not 2).
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kassaflödesanalys för moderbolaget

MSek not 2014 2013

Den löpande verksamheten

rörelseresultat –45 –110
justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 33 –15 60
Finansiella intäkter och kostnader 84 9

24 –41

Förändringar i rörelsekapitalet
ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar –272 59
ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder –470 919

–742 978

Kassaflöde från den löpande verksamheten –718 937

Investeringsverksamheten
lämnade aktieägartillskott 16 –9 –2
Förvärv av andelar i intresseföretag och övriga finansiella anläggningstillgångar 16 –510 0
Försäljning av andelar i koncernföretag 34 1 739 280
Försäljning av andelar i intresseföretag och övriga finansiella anläggningstillgångar 16 205 74
erhållen utdelning från koncernföretag 278 326
erhållen utdelning från intresseföretag och övriga företag 174 169
Återbetalning av andelskapital och resultatandelar 16 3 3
ökning (–)/minskning (+) av långfristiga fordringar 16 – 206
ökning (+)/minskning (–) av långfristiga skulder – –1
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar –1 105 –
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 15 –26 –7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 15 0 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten 749 1 048

Finansieringsverksamheten
amortering av lån – –500
lämnad utdelning –202 –146

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –202 –646

ÅRETS KASSAFLÖDE 38 –171 1 339

likvida tillgångar vid årets början 34 1 934 595
Årets kassaflöde –171 1 339
Likvida tillgångar vid årets slut 34 1 763 1 934
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NOT 1 REDOvISNINGSPRINCIPER

Allmänna redovisningsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas koncernredovisningen i 
enlighet med Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
 allmänna råd bFnar 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(k3). koncernredovisningen har tidigare upprättats i enlighet med 
 Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. I de 
fall det saknats ett allmänt råd från bokföringsnämnden har  vägledning 
hämtats från redovisningsrådets rekommendationer. övergången 
har gjorts i enlighet med föreskrifterna i k3:s kapitel 35, vilket bland 
annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att 
omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. 
effekterna av övergången visas i not 2.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
utom i följande fall: 

koncernföretag  •
Intresseföretag  •
leasing  •
obeskattade reserver •
Förmånsbestämda pensionsplaner •

Koncernredovisning
koncernredovisningen omfattar moderbolaget, de företag och 
 verksamheter i vilka moderbolaget, direkt eller indirekt, har ett 
 bestämmande inflytande samt intresseföretag. konsolideringen 
 baseras på följande huvudprinciper:

Företag i vilka moderbolaget, direkt eller indirekt, äger aktier som  •
motsvarar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande, klassificeras som dotterföretag och 
konsolideras i koncernredovisningen med tillämpning av förvärvs-
metoden. Förvärvsmetoden kännetecknas av att tillgångar och 
skulder upptas till verkligt värde efter beaktande av uppskjuten 
skatt enligt upprättad förvärvsanalys. Minoritetens andel av de 
förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. över-
stiger anskaffningsvärdet för koncernföretagets aktier, inklusive 
värdet av minoritetsintresset, det verkliga värdet av koncern-
företagets identifierbara nettotillgångar upptas skillnaden som 
koncernmässig goodwill. 
I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag till anskaff- •
ningsvärde reducerat med eventuella nedskrivningar i enlighet 
med anskaffningsvärdemetoden. I ”resultat från andelar i 
 koncernföretag” redovisas erhållna utdelningar, nedskrivningar 
och realisationsresultat från sålda andelar i koncernföretag. 
koncernens andel i intresseföretag konsolideras enligt kapitalan- •
delsmetoden. Med intresseföretag avses företag i vilka moder-
bolaget, direkt eller indirekt, äger aktier som motsvarar 20–50 
procent av rösterna eller på annat sätt har ett betydande 
 inflytande. kapitalandelsmetoden innebär att det redovisade 
 värdet på andelarna i intresseföretag förändras med koncernens 
andel i intresseföretagens resultat efter avdrag för erhållen 
 utdelning. I likhet med vid full konsolidering upprättas en förvärvs-
analys. övervärden som uppkommer avskrivs under sin  beräknade 
ekonomiska livslängd. dessa avskrivningar påverkar koncernens 
andel i intresseföretagens resultat samt det redovisade värdet på 
aktierna i koncernens balansräkning. 
I koncernens resultaträkning lämnas upplysning om hur mycket av  •
årets resultat som är hänförligt till minoriteten. den del av eget 
kapital som är hänförligt till minoriteten redovisas som en särskild 
post inom totalt eget kapital.

I moderbolaget redovisas andelar i intresseföretag till anskaffnings- •
värde reducerat med eventuella nedskrivningar i enlighet med 
anskaffningsvärdemetoden. I ”resultat från andelar i intresse-
företag” redovisas erhållna utdelningar, nedskrivningar och 
 realisationsresultat från sålda andelar i intresseföretag. 
Förvärvade och avyttrade koncern- och intresseföretag ingår i  •
koncernens resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys 
under innehavstiden.
en förändring i moderbolagets ägarandel i koncern- eller intresse- •
företag som uppkommer till följd av koncern- eller intresse företags 
köp eller försäljning av aktier i eget förvar redovisas i koncernen 
som en förändring i eget kapital.
Vid omräkning till svenska kronor av utländska koncernföretags  •
resultat- och balansräkningar används dagskursmetoden. 
 Samtliga tillgångar och skulder i koncernföretagens balans-
räkningar omräknas till balansdagskurs och samtliga poster i 
resultat räkningarna till genomsnittskurs. de omräkningsdifferen-
ser som uppstår förs direkt till det egna kapitalet. 
Fordringar, skulder, intäkter och kostnader samt orealiserade  •
 vinster och förluster som uppstår när ett koncernföretag säljer en 
vara eller tjänst till ett annat koncernföretag elimineras. detsamma 
gäller orealiserade vinster och förluster för intresseföretag till den 
del som motsvarar koncernens ägarandel.

Intern prissättning 
Marknadsbaserad prissättning tillämpas vid försäljning av varor och 
tjänster mellan enheterna inom koncernen.

Intäkter 
I koncernen redovisas, med undantag för entreprenaduppdrag, 
 intäkter i resultaträkningen när de väsentliga risker och förmåner som 
är förknippade med ägandet har överförts till köparen. 

Försäljning av varor
Intäkter hänförliga till försäljning av varor redovisas i resultaträkningen 
när de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varor-
nas ägande har överförts till köparen. normalt innebär detta att 
intäktsföring sker när varorna har överlämnats till köparen i enlighet 
med överenskomna leveransvillkor. om det föreligger betydande 
 osäkerhet avseende betalning, vidhängande kostnader eller risk för 
att varorna returneras sker ingen intäktsföring. 

nettoomsättning redovisas exklusive indirekta skatter och med 
avdrag för eventuella lämnade rabatter.

Fastigheter i resultaträkningen
I koncernens nettoomsättning ingår intäkter från försäljning av fastig-
heter som redovisas som omsättningstillgångar samt hyresintäkter 
från omsättningsfastigheter (se även ”Fastigheter” nedan). 

Fastighetsförsäljningar redovisas vid den tidpunkt då de väsent-
liga riskerna och förmånerna överförts till köparen, vilket normalt 
sammanfaller med äganderättens övergång. det förekommer att 
 fastighetsprojekt säljs innan byggnationen är färdigställd, i vissa fall 
inte ens påbörjad. I fastighetsutvecklingsrörelsen delas en sådan affär 
upp i två transaktioner. den första transaktionen – försäljning av ett 
fastighetsprojekt – är ett realiserande av ett fastighetsvärde. Värdet 
är uppbyggt i flera led genom markanskaffning, utarbetande av detalj-
plan, framtagande av ett fastighetsprojekt, beviljande av bygglov och 
uthyrning till hyresgäster. denna värdeuppbyggnad bekräftas slutligen 
genom försäljningen. den andra transaktionen är en entreprenad, det 
vill säga genomförande av byggnadsarbeten på den sålda  fastigheten. 

noter och tilläggsupplysningar
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den första transaktionen resultatavräknas på det sätt som beskrivits 
ovan och den andra resultatavräknas enligt reglerna för successiv 
vinstavräkning (se även ”Successiv vinstavräkning av entreprenad-
projekt” nedan). Vid beräkning av försäljningsvinsten sker reservering 
för eventuella hyresgarantier. 

”resultat från fastighetsförvaltning” består av förvaltnings-
fastigheternas driftnetto efter avdrag för avskrivningar enligt plan. 
hyres intäkterna fördelas jämnt över hyresperioden.

”realisationsresultat från försäljning av rörelsefastigheter” består 
av resultat från försäljning av rörelsefastigheter, vilka i koncernens 
balansräkning rubriceras som ”byggnader och mark”. kostnaderna 
för det egna försäljningsarbetet ingår i ”Försäljnings- och administra-
tionskostnader”. resultatet belastas med omkostnader både för 
genomförda och ej genomförda affärer.

Successiv vinstavräkning av entreprenadprojekt 
Vid tillämpning av successiv vinstavräkning framkommer resultatet i 
takt med ett projekts färdigställande. För bestämmande av det 
 resultat som vid en given tidpunkt har upparbetats krävs uppgifter om 
följande komponenter:

projektintäkt – intäkter hänförliga till entreprenaduppdraget. Intäk- •
terna skall vara av sådan karaktär att mottagaren kan tillgodogöra 
sig dem i form av faktiska inbetalningar eller annat vederlag.
projektkostnad – kostnader hänförliga till entreprenaduppdraget  •
som svarar mot projektintäkten.
Färdigställandegrad (upparbetningsgrad) – redovisade kostnader  •
i förhållande till beräknade totala uppdragskostnader.

Som grundläggande villkor för successiv vinstavräkning gäller att 
 projektintäkt och projektkostnad skall kunna kvantifieras på ett tillför-
litligt sätt. effekten av successiv vinstavräkning är att redovisningen 
direkt avspeglar resultatutvecklingen. Successiv vinstavräkning 
 innehåller en komponent av osäkerhet. det inträffar ibland oförut-
sedda händelser som gör att det slutliga resultatet kan bli både högre 
och lägre än förväntat. Svårigheterna att bedöma resultat är särskilt 
stora i början av projekt och för projekt som är tekniskt komplicerade 
samt löper under lång tid. För projekt som är svåra att prognostisera 
redovisas intäkten till motsvarande belopp som den upparbetade 
kostnaden, det vill säga resultatet tas upp till noll kronor, i avvaktan på 
att resultatbestämning kan göras. Så snart det är möjligt sker 
 övergång till  successiv vinstavräkning. reserveringar görs för 
 befarade förluster, och dessa belopp belastar resultatet respektive år. 
reserveringar för förluster görs så snart dessa är kända. 

balansposterna ”Upparbetad ej fakturerad intäkt” och ”Fakturerad 
ej upparbetad intäkt” bruttoredovisas projekt för projekt. de projekt 
som har mer upparbetade intäkter än fakturerade redovisas som en 
omsättningstillgång, medan de projekt som har fakturerat mer än de 
upparbetade intäkterna klassificeras som en icke räntebärande 
 kortfristig skuld. 

Entreprenader kopplade till drift- och underhållsavtal 
Vad gäller avtal som innehåller både en entreprenad samt en drift- och 
underhållstjänst fördelas intäkten på respektive del. beroende på hur 
betalning sker erhålls antingen en finansiell tillgång vid en i förväg 
bestämd betalplan, eller en immateriell tillgång vid rätten till en möjlig 
betalning. betalningarna diskonteras. den del som avser entreprenad-
tjänsten resultatavräknas successivt. drift- och underhållsdelen 
 resultatavräknas beroende på ovanstående klassificering jämnt över 
löptiden eller när förmånerna överförs till bolaget.

Bostadsprojekt i egen regi
resultatframtagning för bostadsprojekt i egen regi sker vid tidpunkten 
för överlämnande av bostaden till slutkund. 

Forskning och utveckling
Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs  vanligtvis 
löpande när de uppkommer. 

Lånekostnader
lånekostnader redovisas i resultaträkningen i den period till vilken de 
hänför sig. låneuppläggnings- och andra initiala lånetransaktionskost-
nader redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden.

Skatter
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed 
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter 
av poster som redovisas direkt mot eget kapital i balansräkningen, 
redovisas mot eget kapital. 

Uppskjuten skatteskuld beräknas med utgångspunkt från den 
 förväntade skattesatsen för närmast påföljande år i respektive land. 
Uppskjuten skatt beräknas för temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. det innebär att 
uppskjuten skatteskuld beräknas på skattepliktiga temporära 
 skillnader som skall betalas i framtiden. Uppskjutna skattefordringar 
representerar reduktion av framtida skatt som hänför sig till 
 avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag 
samt andra outnyttjade skatteavdrag. en uppskjuten skattefordran 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan  avräknas 
mot överskott vid framtida beskattning. Vid ändring av skattesatser 
redovisas förändringen av skatteskulden i ”Skatt på årets resultat” i 
resultaträkningen. 

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver, vilket är en 
skatte pliktig temporär skillnad till följd av det samband som finns 
 mellan redovisning och beskattning i juridisk person. obeskattade 
reserver redovisas brutto i balansräkningen och förändringen brutto i 
resultaträkningen som bokslutsdisposition.

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella 
nedskrivningar. goodwill som uppkommer vid förvärv av bolag 
 redo visas på motsvarande sätt. goodwill och andra koncernmässiga 
övervärden hänförliga till immateriella anläggningstillgångar i 
 ut ländska verksamheter värderas i lokal valuta och räknas om från 
lokal valuta till koncernens rapporteringsvaluta till balansdagskurs.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella 
 nedskrivningar. tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till 
den del en tillgångs prestanda förbättras i förhållande till den nivå som 
gällde då den ursprungligen anskaffades. avskrivning sker därefter 
enligt bedömd ekonomisk livslängd på tillgången. Utgifter för normala 
reparationer och underhåll av materiella anläggningstillgångar redo-
visas som kostnader i den period de uppkommer. 

realisationsresultat vid avyttring av materiella anläggnings-
tillgångar redovisas i rörelseresultatet. 



33

Avskrivningar 
avskrivningar enligt plan på immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar samt på de delar av koncernmässiga övervärden som 
 hänför sig till goodwill och övriga tillgångar, beräknas utifrån koncer-
nens ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk 
 livslängd för varje enskild tillgångspost. avskrivning sker linjärt över 
tillgångens bedömda ekonomiska livslängd. Mark, vattenområden och 
antikviteter skrivs ej av. avskrivningssatserna varierar för olika slag av 
tillgångar och framgår nedan:

Immateriella anläggningstillgångar 
goodwill 10,0%–20,0% •
patent 10,0% •
övriga immateriella anläggningstillgångar 10,0%–33,3% •

Materiella anläggningstillgångar
byggnader 1,4%–10,0% •
Markanläggningar 3,7%–10,0% •
Maskiner och inventarier 5,0%–33,3% •

en avskrivningstid på goodwill överstigande 5 år (motsvarande 
20 procent per år) motiveras med att investeringen är gjord ur ett 
långsiktigt perspektiv för att skapa största möjliga värdetillväxt.

Materialtäkter och nyttjanderätter skrivs av i takt med konstaterad 
substansvärdeminskning baserat på volymuttaget av berg och grus. 
nyttjanderätter utgörs främst av rätten att utnyttja berg- och 
 grus täkter.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
när det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar 
minskat i värde och denna värdenedgång bedöms vara bestående 
görs en bedömning av tillgångens återvinningsvärde. I de fall det 
 redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs 
det redovisade värdet omedelbart ned till detta återvinningsvärde.

en goodwillnedskrivning återförs endast i de fall nedskrivningen 
var orsakad av en specifik extern händelse av exceptionell natur som 
inte förväntas återkomma och de händelser som förorsakade ned-
skrivningen har återställts.

Fastigheter som redovisas som omsättningstillgångar (se även 
”omsättningsfastigheter” nedan) värderas enligt lägsta värdets 
 princip, vilket även det kan leda till en återföring av tidigare gjorda 
nedskrivningar.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
 värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga 
 placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten 
 redovisas i balansräkningen när ett bolag blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. en finansiell tillgång tas bort från balansräk-
ningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har 
upphört eller reglerats. detsamma gäller när de risker och fördelar 
som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan 
part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktel-
serna har reglerats eller på annat sätt upphört.

börsnoterade aktier, som antingen redovisas som finansiella 
anläggningstillgångar eller kortfristiga placeringar, värderas till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (sista 
 betalkurs) per balansdagen.

långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till 
 upplupet anskaffningsvärde, vilket bestäms utifrån den effektivränta 
som beräknades vid anskaffningstidpunkten.

kundfordringar och övriga fordringar redovisas som omsättnings-
tillgångar med undantag för fordringar med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstill-
gångar. kundfordringar och övriga fordringar värderas individuellt till 
det belopp som beräknas inflyta. 

kortfristiga placeringar redovisas inledningsvis till anskaffnings-
värde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets 
princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.  
I posten kortfristiga placeringar ingår fondinnehav, värdepapper och 
andra räntebärande instrument som innehas för att placera likviditets-
överskott på kort sikt. 

Nedskrivningar av finansiella tillgångar
Vid varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indika-
tion på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella tillgångarna. 
 nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. en 
tidigare nedskrivning av en tillgång återförs, helt eller delvis, om det 
har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället 
låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. det åter-
förda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det 
värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) 
om ingen nedskrivning gjorts.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagskurs. 
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av fordringar och 
skulder av rörelsekaraktär redovisas i rörelseresultatet och valuta-
kursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella tillgångar 
och skulder redovisas i ”resultat från finansiella investeringar”.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk rela-
tion mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten som över-
ensstämmer med ett företags mål för riskhantering. För att säkrings-
redovisning skall tillämpas krävs att säkringsförhållandet förväntas 
vara mycket effektivt under den period för vilken säkringen har identi-
fierats samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhante-
ring och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumente-
rade senast när säkringen ingås. koncernföretag tillämpar säkrings-
redovisning för bland annat valutarisk i transaktionsflöden, säkring av 
nettoinvesteringar i utlandsverksamhet och säkring av koncernföre-
tags ränterisk. 

Säkring av valutarisk i transaktionsflöden
resultatet av säkringar av transaktionsflöden i utländsk valuta redovi-
sas samtidigt som den säkrade transaktionen påverkar resultaträk-
ningen. Vid säkring av inköp av varor eller materiella anläggningstill-
gångar i utländsk valuta inkluderas den ackumulerade värdeförändring 
som är hänförlig till säkringsinstrumentet i anskaffningsvärdet för 
varulagret eller den materiella anläggningstillgången. de säkrade 
flödena kan vara både kontrakterade och prognostiserade.

Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet
För säkrade valutakursrisker i utländska nettoinvesteringar värderas 
både den säkrade posten och säkringsinstrumentet till balans-
dagskurs i koncernredovisningen. omvärderingseffekterna redovisas 
direkt i eget kapital. I de fall effekten av omvärderingen av 
 säkringsinstrumentet är större än effekten av omvärderingen av den 
säkrade posten, redovisas den överskjutande delen i resultat-
räkningen.
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Säkring av koncernföretags ränterisk
räntederivat, som effektivt säkrar kassaflödesrisk i räntebetalningar 
på skulder, värderas till nettot av upplupen fordran på rörlig ränta och 
upplupen skuld avseende fast ränta. Skillnaden redovisas som 
 räntekostnad respektive ränteintäkt. Säkringen är effektiv om den 
ekonomiska innebörden av säkringen och skulden är densamma som 
om skulden i stället hade tagits upp till en fast marknadsränta när 
säkringsförhållandet inleddes.

Fastigheter

Rubricering av fastigheter
I balansräkningen redovisas fastigheter som utgör anläggnings-
tillgångar i posten ”byggnader och mark” och fastigheter som utgör 
omsättningstillgångar redovisas i posten ”omsättningsfastigheter”.

Byggnader och mark
byggnader och mark redovisas med uppdelning på:

Förvaltningsfastigheter •
  Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyres-

inkomster, värdestegring eller en kombination av dessa. 
Förvaltnings fastigheter redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell  ackumulerad 
nedskrivning.

Rörelsefastigheter •
  rörelsefastigheter innehas för att användas i den egna verksam-

heten, exempelvis för produktion, tillhandahållande av tjänster 
eller administration. rörelsefastigheter redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell 
ackumulerad nedskrivning.

Omsättningsfastigheter
omsättningsfastigheter består av fastighets- respektive bostads-
projekt där avsikten är att sälja fastigheterna respektive bostäderna 
efter färdigställandet. 

Fastighetsinnehaven värderas till det lägsta av anskaffningsvärde 
och nettoförsäljningsvärde. 

Fastighetsprojekt avser innehav av fastigheter för utveckling och 
försäljning i fastighetsutvecklingsrörelsen. bostadsprojekt avser 
osålda bostäder, råmark och exploateringsfastigheter för framtida 
exploatering i entreprenadrörelsen. 

omsättningsfastigheter redovisas inom fastighetsutvecklingsrörelsen 
med uppdelning på:

Exploateringsfastigheter •
  exploateringsfastigheter avser innehav av mark och byggrätter 

för framtida fastighetsutveckling och försäljning. en fastighet med 
uthyrda byggnader rubriceras som exploateringsfastighet i de fall 
avsikten är att byggnaden skall rivas eller byggas om.

Pågående fastighetsprojekt •
  exploateringsfastigheter omrubriceras till ”pågående fastighets-

projekt” när det fattats ett definitivt beslut om byggstart och 
 aktiviteter påbörjats som är nödvändiga för att färdigställa 
 fastighetsprojektet.

Färdigställda fastighetsprojekt •
  pågående fastighetsprojekt omrubriceras till ”Färdigställda 

 fastighetsprojekt” när fastigheten är klar för inflyttning eller senast 
vid godkänd slutbesiktning. ett färdigställt fastighetsprojekt kan 
endast tas bort ur balansräkningen genom en försäljning eller, ifall 
det förblir osålt, genom en omrubricering till ”byggnader och 
mark”.

bostadsprojekt redovisas med uppdelning på:

Exploateringsfastigheter, bostäder •
  ”exploateringsfastigheter, bostäder” avser innehav av mark och 

byggrätter för framtida boendeutveckling. en fastighet med 
uthyrda byggnader rubriceras som exploateringsfastighet om 
avsikten är att byggnaden ska rivas eller byggas om.

Osålda pågående bostäder i egen regi •
  osålda andelar i bostadsprojekt där köparen vid förvärv direkt 

äger sin andel i projektet, så kallade äganderätter, redovisas som 
bostadsprojekt. 

Färdigställda osålda bostäder •
  projektkostnaden för färdigställda osålda bostäder omrubriceras 

från pågående bostadsprojekt till omsättningstillgång vid slut-
besiktning. 

pågående bostadsprojekt redovisas som entreprenader. omrubrice-
ring från exploateringsfastighet till pågående projekt sker när beslut 
om byggstart har fattats. 

Värdering av fastigheter
I anskaffningsvärdet för fastighetsprojekt ingår utgifter för mark-
anskaffning och projektering samt utgifter för ny-, till- eller ombyggna-
tion. Utgifter för lånekostnader ingår när den kapitaliserade räntan 
under projektets löptid uppgår till väsentliga belopp. övriga låne-
kostnader kostnadsförs löpande. 

Fastighetsprojekt redovisas fortlöpande i koncernens balans-
räkning till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto försäljnings-
värdet, det vill säga försäljningsvärdet (marknadsvärdet) efter avdrag 
för beräknade kostnader för färdigställande och direkta 
 för säljningskostnader. Marknadsvärdet beräknas enligt direkt-
avkastnings metoden, vilket innebär att fastighetens löpande 
 avkastning  (driftnetto) vid full uthyrning divideras med projektets 
bedömda direktavkastnings krav. outhyrd yta utöver normalvakans 
beaktas i form av ett avdrag på värdet beräknat utifrån en antagen 
uthyrningstakt.

Marknadsvärdet för pågående fastighetsprojekt beräknas som 
värdet i färdigställt skick med avdrag för beräknade återstående 
 kostnader för att färdigställa projektet. exploateringsfastigheter som 
innehas för utveckling och försäljning värderas normalt på samma 
sätt som ett pågående fastighetsprojekt enligt ovan. exploaterings-
fastigheter i övrigt värderas med utgångspunkt från ett värde per 
 kvadratmeter byggrätt eller mark.

”exploateringsfastigheter, bostäder” värderas med hänsyn tagen 
till om de skall utvecklas eller säljas vidare. till grund för värdering av 
mark och byggrätter som skall utvecklas finns en investeringskalkyl. 
denna kalkyl uppdateras avseende bedömt försäljningspris och 
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 kostnadsutveckling när förändrade marknadsförutsättningar och andra 
omständigheter så kräver. I de fall som ett positivt täcknings bidrag från 
utvecklingen inte kan erhållas med hänsyn till en normal entre-
prenadvinst sker nedskrivning. I de fall vidareförsäljning skall ske 
 värderas innehaven till bedömt marknadsvärde. Färdigställda osålda 
bostäder värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och netto-
försäljningsvärde med avdrag för förväntade försäljningsomkostnader.

Leasing 
leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell 
eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger när de ekono-
miska risker och förmåner som är förknippade med ägandet av en 
anläggningstillgång i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. 
I annat fall är det fråga om operationell leasing. I korthet innebär 
 finansiell leasing att en leasad anläggningstillgång redovisas som 
 tillgångspost i balansräkningen hos leasetagaren samtidigt som en 
motsvarande skuld redovisas på passivsidan av balansräkningen. 
I resultaträkningen fördelas leasingkostnaden mellan avskrivningar 
och räntekostnader. 

operationell leasing innebär att någon motsvarande tillgångs- och 
skuldpost ej redovisas i balansräkningen hos leasetagaren utan 
 tillgången ingår i leasegivarens balansräkning tillsammans med de 
egenutnyttjade anläggningstillgångarna. I leasetagarens resultat-
räkning fördelas leasingavgiften över åren med utgångspunkt från 
utnyttjandet, vilket kan skilja sig från vad som erlagts som leasing-
avgift under ett enskilt år.

I moderbolaget är samtliga leasingavtal klassificerade som 
 operationell leasing.

varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
 netto    försäljningsvärdet. 

Koncernbidrag och kapitaltillskott 
lämnade kapitaltillskott redovisas som en ökning av andelens redovi-
sade värde. erhållna kapitaltillskott redovisas som en ökning av eget 
kapital. koncernbidrag enligt 35 kapitlet Inkomstskattelagen redovi-
sas som en bokslutsdisposition.

Ersättningar till anställda

Aktierelaterade ersättningar
I moderbolaget och vissa koncernföretag finns aktierelaterade ersätt-
ningsprogram, där ersättning till anställda utgår i form av egetkapital-
instrument eller motsvarande, vars värde beror på respektive före-
tags, eller något av dess dotterföretags, värde. den totala kostnaden 
redovisas i resultaträkningen som en personalkostnad samt, i före-
kommande fall, i eget kapital, baserat på villkoren i programmen, nor-
malt fördelat över intjänandeperioden. när en bedömning av hur 
många egetkapitalinstrument som kommer att tjänas in ändras, redo-
visas denna avvikelse i resultaträkningen i den period den ändrade 
bedömningen görs. Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade 
ersättningar redovisas som en personalkostnad i den period de hän-
för sig till.

Ersättningar efter avslutad anställning
I koncernen och moderbolaget redovisas pensionsplaner enligt lokala 
regler och föreskrifter i respektive land. I koncernen görs åtskillnad 
mellan avgiftsbestämda pensionsplaner och förmånsbestämda 

 pensionsplaner. avgiftsbestämda planer är planer för ersättningar 
efter avslutad anställning enligt vilka ett företag betalar fastställda 
avgifter till ett annat företag och inte har någon  förpliktelse att betala 
något ytterligare. andra pensionsplaner är  förmånsbestämda. 
 koncernen har såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda 
 pensionsplaner, varav vissa med tillgångar i särskilda stiftelser eller 
motsvarande. avgifter för avgiftsbestämda planer  redovisas som 
skuld efter avdrag för eventuellt redan betalda avgifter eller som 
 tillgång om de redan betalda avgifterna är större än avgifterna som 
skall betalas för de tjänster som utförts före balansdagen. avgifter 
redovisas som kostnad i resultaträkningen under den period de 
anställda utfört de tjänster som avgiften avser. 

koncernens förpliktelse avseende de förmånsbestämda planerna 
 värderas till nuvärdet av de förväntade framtida utbetalningarna. För 
 fonderade planer minskas det framräknade åtagandet med det verk-
liga värdet på förvaltningstillgångarna. Förändringar i förvaltnings-
tillgångarna och åtaganden som härrör från erfarenhetsbaserade  
justeringar och/eller förändringar i aktuariella antaganden, så kallade 
aktuariella vinster och förluster, redovisas i eget kapital den period de 
uppkommer. 

I moderbolaget tillämpas förenklingsregler avseende pensionsför-
pliktelser som uteslutande är beroende av värdet på en av moder-
bolaget ägd tillgång.

Avsättningar
avsättningar skiljer sig från skulder genom att det råder ovisshet om 
när i tiden betalning kommer att ske eller om beloppets storlek för att 
reglera avsättningen. en avsättning redovisas i balansräkningen när 
det finns 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 att en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. avsättning görs med det belopp 
som på balansdagen är den bästa uppskattningen av det belopp som 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. om effekten av när i 
tiden betalning bedöms ske är väsentlig, beräknas avsättningen 
genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet.

Garantiåtaganden
avsättning för framtida kostnader på grund av garantiåtaganden 
 redovisas till det uppskattade belopp som krävs för att reglera åtagan-
det på balansdagen. Uppskattningen baseras på kalkyler, företags-
ledningens bedömning samt erfarenheter av liknande transaktioner.

Återställningsreserver
avsättningar för återställandekostnader görs där sådan förpliktelse 
föreligger. avsättningar görs dels för den del som berör återställandet 
för uppstart av en täkt och uppförande av anläggningar vid material-
täkter, dels löpande när det är kopplat till ytterligare utvinning av 
 materialtäkter.

 
Ställda säkerheter
Som ställda säkerheter redovisas vad koncernen eller moderbolaget 
ställt som säkerhet för koncernens respektive moderbolagets skulder 
och/eller förpliktelser. Säkerheterna kan vara knutna till tillgångar i 
balansräkningen eller inteckningar. tillgångar tas upp till sitt redovi-
sade värde och inteckningar till nominellt värde. andelar i koncern-
företag tas upp till sitt redovisade värde i koncernen.
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Ansvarsförbindelser
en ansvarsförbindelse avser ett möjligt åtagande från inträffade 
 händelser där förekomsten av ett verkligt åtagande bekräftas endast 
av en eller flera osäkra framtida händelser vilka inte helt ligger inom 
koncernens eller moderbolagets kontroll, eller ett åtagande som 
 härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld 
eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet.

Kassaflödesanalyser
koncernens och moderbolagets kassaflödesanalyser upprättas enligt 
indirekt metod. det redovisade kassaflödet omfattar endast transak-
tioner som medför in- eller utbetalningar.

I kassaflödesanalyser klassificeras kassa och bank samt 
 kortf  ristiga placeringar som likvida tillgångar.

Kritiska uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar som påverkar koncernens och 
moderbolagets  räkenskaper har gjorts utifrån vad som är känt vid 
 årsredovisningens avgivande. Uppskattningar och bedömningar kan 
vid en senare tidpunkt komma att ändras bland annat på grund av 
ändrade omvärldsfaktorer. de för koncernen och moderbolaget mest 
kritiska  uppskattningarna och bedömningarna redovisas nedan.

Värdering av aktier och andra värdepapper
bedömningen av marknadsvärdet av koncernens och moderbolagets 
innehav av aktier och andra värdepapper, särskilt aktier i onoterade 
bolag, baseras på en rad antaganden såsom till exempel framtida för-
säljningstillväxt, rörelsemarginaler och kapitalbindning samt aktie-
marknadens värdering av jämförbara börsnoterade bolag. Skillnaden 
mellan redovisat värde och bedömt marknadsvärde är i vissa fall liten. 
en förändring i gjorda antaganden kan leda till nedskrivningsbehov. 

Successiv vinstavräkning
bedömningen av projektintäkter och projektkostnader baseras på ett 
antal uppskattningar och bedömningar som är beroende av projekt-
ledningens erfarenheter och kunskaper om projektstyrning, utbildning 
och tidigare ledning av projekt. det finns risk att det slutliga resultatet 
kan komma att understiga det successivt upparbetade resultatet.

Resultatavräkning av fastighetsutvecklingsprojekt
Fastighetsförsäljningar resultatavräknas per den tidpunkt då de 
väsentliga  riskerna och förmånerna överförts till köparen. tidpunkten 
för resultatavräkningen är avhängig av avtalet med köparen och kan 
äga rum vid avtalstecknandet, när viss uthyrningsgrad uppnåtts, vid 
färdigställandet, vid övergången av äganderätten eller en kombination 
av dessa variabler. detta avgörs från avtal till avtal och innehåller 
inslag av uppskattningar och bedömningar.

Värdering av omsättningsfastigheter
bedömningen av omsättningsfastigheters nettoförsäljningsvärde 
baseras på en rad antaganden, till exempel försäljningspriser, produk-
tionskostnader, mark priser, hyresnivåer, avkastningskrav samt möj-
liga tidpunkter för  produktionsstart och/eller försäljning. Skillnaden 
mellan redovisat värde och bedömt nettoförsäljningsvärde är i vissa 
fall liten. en förändring i gjorda antaganden kan leda till nedskrivnings-
behov.

Värdering av kundfordringar
kundfordringar värderas till verkligt värde. Verkligt värde påverkas av 
flera bedömningar, varav den enskilt viktigaste är kreditrisken och 
 därmed eventuellt behov av reservering för osäker fordran.

Pensionsförpliktelser
pensionsförpliktelsers redovisade värden påverkas av förändringar i 
de aktuariella antaganden avseende exempelvis diskonteringsränta, 
framtida löneökningar, inflation och livslängd som ligger till grund för 
beräkningarna av förvaltningstillgångarna och pensionsförpliktelsen.

verksamhetsgrenar och geografiska marknader
nordstjernan är ett investeringsföretag som investerar inom vitt skilda 
branscher och redovisar därför inte någon uppdelning av nettoomsätt-
ningen på verksamhetsgrenar eller geografiska marknader.
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NOT 2 EFFEKTER Av ÖvERGÅNG TILL K3

detta är den första års- och koncernredovisning för nordstjernan ab 
som upprättas enligt bokföringsnämndens allmänna råd bFnar 
2012:1 Årsredo visning och koncernredovisning (k3). de redovisnings-
principer som återfinns i not 1 har tillämpats när års- och koncern-
redovisningen upprättats per den 31 december 2014, för den jämfö-
rande information som presenteras per den 31 december 2013 samt 
vid upprättandet av  rapporten över periodens ingående finansiella 
ställning (ingångs balansräkningen) per den 1 januari 2013 (koncer-
nens tidpunkt för övergång till k3). 

övergången till k3 redovisas i enlighet med k3:s kapitel 35  
Första gången detta allmänna råd  tillämpas. Vid en övergång till k3 
skall en så kallad förstagångstillämpare  upprätta en ingångsbalans-
räkning i vilken k3:s redovisnings- och  värderingsprinciper tillämpas 
retroaktivt. när koncernens ingångs balansräkning enligt k3 upprätta-
des justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i 
enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd. 

en förklaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinci-
per har påverkat koncernens ställning visas i de tabeller som följer 
nedan och i fotnoterna som hör till dessa.

Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångs-
bestämmelser påverkar koncernen:

de poster som ingår i eget kapital delas inte längre upp i bundet  •
och fritt eget kapital utan i posterna aktiekapital, övrigt tillskjutet 
kapital (i förekommande fall) och annat eget kapital inklusive årets 
resultat. 

goodwill skrevs tidigare av på maximalt 20 år, men avskrivnings- •
tiden har nu ändrats till maximalt 10 år. en justering görs så att 
goodwillposten får den storlek den hade haft om avskrivnings tiden 
från början satts till maximalt 10 år.

Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas i enlighet med  •
IaS 19. effekten mot tidigare redovisningsprinciper redovisas, 
netto efter skatt, direkt mot eget kapital i ingångsbalansräk-
ningen.

ackumulerade omräkningsdifferenser nollställs i ingångs- •
balansräkningen. omräkningsdifferenser som uppstår därefter 
ackumuleras.

rörelseförvärv som genomförts från och med den 1 januari 2013  •
redovisas enligt de nya principerna i k3. dessa nya principer har 
inte tillämpats retroaktivt i ingångsbalansräkningen.

Minoritetsintressen redovisas som en del av koncernens eget  •
kapital och resultaträkningen innehåller därför inte någon reduk-
tion för minoritetens andel av resultatet.

transaktioner med minoriteten redovisas från och med den  •
1 januari 2013 inte längre i resultaträkningen utan redovisas direkt 
över eget kapital.

Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestäm-
melser påverkar moderbolaget:

koncernbidrag enligt 35 kapitlet Inkomstskattelagen ska redovi- •
sas som bokslutsdisposition. koncernbidraget påverkar det 
 skattepliktiga resultatet.
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Not 2 EffEktER AV öVERGÅNG till k3 (forts)

Koncernens ingångsbalansräkning per 2013-01-01 har upprättats enligt följande: 
 

MSek
Utgående balans 2012 
enligt tidigare principer justering

Ingående balans 2013 
enligt k3-reglerna

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
goodwill1 2 268 –502 1 766

övriga immateriella anläggningstillgångar 278 – 278

Summa Immateriella anläggningstillgångar 2 546 –502 2 044

Materiella anläggningstillgångar
byggnader och mark 1 049 – 1 049

Maskiner och inventarier 3 069 – 3 069

pågående nyanläggningar 9 – 9

Summa Materiella anläggningstillgångar 4 127 – 4 127

Finansiella anläggningstillgångar
andelar i intresseföretag2 2 011 –60 1 951

Fordringar hos intresseföretag 113 – 113

andra långfristiga värdepappersinnehav 1 254 – 1 254

andra långfristiga fordringar2 1 898 –1 244 654

Summa Finansiella anläggningstillgångar 5 276 –1 304 3 972

Summa Anläggningstillgångar 11 949 –1 806 10 143

Omsättningstillgångar

Omsättningsfastigheter 17 059 – 17 059

Varulager och dylikt
Material- och varulager 1 774 – 1 774

Förskott till leverantörer 12 – 12

Summa Varulager och dylikt 1 786 – 1 786

Kortfristiga fordringar
kundfordringar 9 139 – 9 139

Fordringar hos intresseföretag 31 – 31

Upparbetad ej fakturerad intäkt 787 – 787

övriga fordringar 1 398 – 1 398

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 654 – 1 654

Summa Kortfristiga fordringar 13 009 – 13 009

Kortfristiga placeringar 1 991 – 1 991

Kassa och bank 2 284 – 2 284

Summa Omsättningstillgångar 36 129 – 36 129

SUMMA TILLGÅNGAR 48 078 –1 806 46 272
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Not 2 EffEktER AV öVERGÅNG till k3 (forts)

MSek
Utgående balans 2012 
enligt tidigare principer justering

Ingående balans 2013 
enligt k3-reglerna

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
aktiekapital 112 – 112

annat eget kapital inklusive årets resultat1, 2, 3, 4 7 598 –459 7 139

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 7 710 –459 7 251

Minoritetsintressen1,2,3,4 6 150 –1 442 4 708

Summa Eget kapital 13 860 –1 901 11 959

Avsättningar
avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser2 115 383 498

Uppskjuten skatt2 887 –288 599

övriga avsättningar 2 573 – 2 573

Summa Avsättningar 3 575 95 3 670

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 6 070 – 6 070

Skulder till intresseföretag 95 – 95

övriga skulder 2 488 – 2 488

Summa Långfristiga skulder 8 653 – 8 653

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 823 – 1 823

Förskott från kunder 1 891 – 1 891

Fakturerad ej upparbetad intäkt 4 251 – 4 251

leverantörsskulder 5 911 – 5 911

Skulder till intresseföretag 32 – 32

Skatteskulder 167 – 167

avsättningar 2 – 2

övriga skulder 3 782 – 3 782

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 131 – 4 131

Summa Kortfristiga skulder 21 990 – 21 990

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 078 –1 806 46 272

1 goodwill
Maximalt tillåten avskrivningstid på goodwill enligt k3 är 10 år. koncernen har tidigare tillämpat en avskrivningstid om 5–20 år på goodwillposter som förvärvats före övergången till k3. 
goodwillposten har därför justerats så att kvarstående värde utgörs av det redovisade värde posten skulle ha haft om den skrivits av på maximalt 10 år. justeringen om –502 MSek har 
gjorts mot eget kapital vid övergångstidpunkten. Från och med 2013 baseras de årliga goodwillavskrivningarna på det kvarstående justerade värdet, vilket resulterat i en justering i resultat-
räkningen av 2013 års avskrivningar med +83 MSek.

2  pensioner
koncernen har valt att redovisa förmånsbestämda pensionsplaner enligt IaS 19. tillämpade principer innebär att koncernens förpliktelse avseende de förmånsbestämda planerna värderas 
till nuvärdet av förväntade framtida utbetalningar. För fonderade planer minskas det framräknade åtagandet med det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna. Förändringar i förvaltnings-
tillgångarna och åtaganden som härrör från erfarenhetsbaserade justeringar och/eller förändringar i aktuariella antaganden, så kallade aktuariella vinster och förluster, redovisas i eget 
kapital den period de uppkommer. justeringen mot eget kapital vid övergångstidpunkten uppgår netto till –1 399 MSek.

3 Minoritet
rörelseförvärv som genomförts från och med den 1 januari 2013 redovisas enligt de nya principerna i k3. I k3 tillämpas den så kallade enhetssynen. Minoritetsägare i ett koncernföretag 
anses vara en del i koncernens hela ägarkollektiv. Minoritetsintresset redovisas därför som en del av koncernens eget kapital. Samtliga koncernmässiga övervärden på tillgångar och 
 skulder samt goodwill redovisas inklusive minoritetens andel. posten goodwill har för jämförelseåret 2013 justerats med +36 MSek motsvarande minoritetens andel av goodwill avseende 
förvärv av koncernföretag under 2013. enhetssynen innebär också att transaktioner med minoriteten, där bestämmande inflytande kvarstår, inte redovisas över resultaträkningen utan 
direkt över eget kapital. Årets resultat i resultaträkningen för jämförelseåret 2013 har justerats med –178 MSek till följd av ändrad redovisning av årets försäljning av andelar i koncernföre-
tag där bestämmande inflytande kvarstår.

4  omräkningsdifferenser
koncernen har valt att per övergångsdatumet den 1 januari 2013 nollställa alla ackumulerade valutakursdifferenser vid omräkning av nettoinvesteringar i utländska verksamheter. enligt 
tidigare redovisningsprinciper uppgick omräkningsreserven per detta datum till –111 MSek. reserven har överförts till balanserade vinstmedel och totalt eget kapital påverkas inte av 
omklassificeringen.
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Not 2 EffEktER AV öVERGÅNG till k3 (forts)

Koncernens balansräkning per 2013-12-31 har upprättats enligt följande:

MSek

Utgående balans 
2013 enligt 

 tidigare principer

justeringar
som gjorts i 

ingångs balans-
räkningen

effekter under 
2013 avseende 

poster som  
 justerats i 

ingångs   balans-
räkningen

övriga 
 justeringar 
 avseende 

poster som 
 redo visas enligt 
k3 under 2013

Utgående 
balans 

2013 enligt 
k3-reglerna

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
goodwill1, 3 1 700 –502 84 36 1 318

övriga immateriella anläggningstillgångar 348 – – – 348

Summa Immateriella anläggningstillgångar 2 048 –502 84 36 1 666

Materiella anläggningstillgångar
byggnader och mark 1 048 – – – 1 048

Maskiner och inventarier 3 347 – – – 3 347

pågående nyanläggningar 24 – – – 24

Summa Materiella anläggningstillgångar 4 419 – – – 4 419

Finansiella anläggningstillgångar
andelar i intresseföretag2 1 905 –60 26 – 1 871

Fordringar hos intresseföretag 92 – – – 92

andra långfristiga värdepappersinnehav 1 093 – – – 1 093

andra långfristiga fordringar2 1 827 –1 244 –41 – 542

Summa Finansiella anläggningstillgångar 4 917 –1 304 –15 – 3 598

Summa Anläggningstillgångar 11 384 –1 806 69 36 9 683

Omsättningstillgångar

Omsättningsfastigheter 17 876 – – – 17 876

Varulager och dylikt
Material- och varulager 1 991 – – – 1 991

Förskott till leverantörer 9 – – – 9

Summa Varulager och dylikt 2 000 – – – 2 000

Kortfristiga fordringar
kundfordringar 8 684 – – – 8 684

Fordringar hos intresseföretag 60 – – – 60

Upparbetad ej fakturerad intäkt 926 – – – 926

övriga fordringar 1 104 – – – 1 104

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 457 – – – 1 457

Summa Kortfristiga fordringar 12 231 – – – 12 231

Kortfristiga placeringar 2 108 – – – 2 108

Kassa och bank 4 311 – – – 4 311

Summa Omsättningstillgångar 38 526 – – – 38 526

SUMMA TILLGÅNGAR 49 910 –1 806 69 36 48 209
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Not 2 EffEktER AV öVERGÅNG till k3 (forts)

MSek

Utgående balans 
2013 enligt 

 tidigare principer

justeringar
som gjorts i 

ingångs balans-
räkningen

effekter under 
2013 avseende 

poster som  
 justerats i 

ingångs   balans-
räkningen

övriga 
 justeringar 
 avseende 

poster som 
 redo visas enligt 
k3 under 2013

Utgående 
balans 

2013 enligt 
k3-reglerna

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
aktiekapital 112 – – – 112
annat eget kapital inklusive årets resultat1, 2, 3, 4 8 458 –459 76 – 8 075
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 8 570 –459 76 – 8 187

Minoritetsintressen1,2,3 6 863 –1 442 180 36 5 637

Summa Eget kapital 15 433 –1 901 256 36 13 824

Avsättningar
avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 38 383 –187 – 234
Uppskjuten skatt 823 –288 0 – 535
övriga avsättningar 2 287 – – – 2 287
Summa Avsättningar 3 148 95 –187 – 3 056

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 6 544 – – – 6 544
Skulder till intresseföretag 90 – – – 90
övriga skulder 1 569 – – – 1 569

Summa Långfristiga skulder 8 203 – – – 8 203

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 656 – – – 1 656
Förskott från kunder 2 978 – – – 2 978
Fakturerad ej upparbetad intäkt 4 278 – – – 4 278
leverantörsskulder 5 711 – – – 5 711
Skulder till intresseföretag 39 – – – 39
Skatteskulder 123 – – – 123
avsättningar 25 – – – 25
övriga skulder 3 994 – – – 3 994
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 322 – – – 4 322
Summa Kortfristiga skulder 23 126 – – – 23 126

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 49 910 –1 806 69 36 48 209

1 goodwill
Maximalt tillåten avskrivningstid på goodwill enligt k3 är 10 år. koncernen har tidigare tillämpat en avskrivningstid om 5–20 år på goodwillposter som förvärvats före övergången till k3. 
goodwillposten har därför justerats så att kvarstående värde utgörs av det redovisade värde posten skulle ha haft om den skrivits av på maximalt 10 år. justeringen om –502 MSek har 
gjorts mot eget kapital vid övergångstidpunkten. Från och med 2013 baseras de årliga goodwillavskrivningarna på det kvarstående justerade värdet, vilket resulterat i en justering i resultat-
räkningen av 2013 års avskrivningar med +83 MSek.

2  pensioner
koncernen har valt att redovisa förmånsbestämda pensionsplaner enligt IaS 19. tillämpade principer innebär att koncernens förpliktelse avseende de förmånsbestämda planerna värderas 
till nuvärdet av förväntade framtida utbetalningar. För fonderade planer minskas det framräknade åtagandet med det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna. Förändringar i förvaltnings-
tillgångarna och åtaganden som härrör från erfarenhetsbaserade justeringar och/eller förändringar i aktuariella antaganden, så kallade aktuariella vinster och förluster, redovisas i eget 
kapital den period de uppkommer. justeringen mot eget kapital vid övergångstidpunkten uppgår netto till –1 399 MSek.

3 Minoritet
rörelseförvärv som genomförts från och med den 1 januari 2013 redovisas enligt de nya principerna i k3. I k3 tillämpas den så kallade enhetssynen. Minoritetsägare i ett koncernföretag 
anses vara en del i koncernens hela ägarkollektiv. Minoritetsintresset redovisas därför som en del av koncernens eget kapital. Samtliga koncernmässiga övervärden på tillgångar och 
 skulder samt goodwill redovisas inklusive minoritetens andel. posten goodwill har för jämförelseåret 2013 justerats med +36 MSek motsvarande minoritetens andel av goodwill avseende 
förvärv av koncernföretag under 2013. enhetssynen innebär också att transaktioner med minoriteten, där bestämmande inflytande kvarstår, inte redovisas över resultaträkningen utan 
direkt över eget kapital. Årets resultat i resultaträkningen för jämförelseåret 2013 har justerats med –178 MSek till följd av ändrad redovisning av årets försäljning av andelar i koncernföre-
tag där bestämmande inflytande kvarstår.

4  omräkningsdifferenser
koncernen har valt att per övergångsdatumet den 1 januari 2013 nollställa alla ackumulerade valutakursdifferenser vid omräkning av nettoinvesteringar i utländska verksamheter. enligt 
tidigare redovisningsprinciper uppgick omräkningsreserven per detta datum till –111 MSek. reserven har överförts till balanserade vinstmedel och totalt eget kapital påverkas inte av 
omklassificeringen.
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Not 2 EffEktER AV öVERGÅNG till k3 (forts)

Koncernens eget kapital har påverkats på följande sätt av övergången till K3:

MSek

eget kapital hänförligt 
till moderbolagets 

aktieägare Minoritetsintressen Summa eget kapital

Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare tillämpade principer 7 710 6 150 13 860

Justeringar i ingångsbalansräkningen
goodwillavskrivningar inklusive omräkningseffekter1 –109 –393 –502

redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner2 –350 –1 049 –1 399

Eget kapital 2013-01-01 enligt K34 7 251 4 708 11 959

Eget kapital 2013-12-31 enligt tidigare tillämpade principer 8 570 6 863 15 433

justeringar som gjorts i ingångsbalansräkningen enligt ovan –459 –1 442 –1 901

Justeringar under 2013
goodwillavskrivningar inklusive omräkningseffekter1, 2 18 101 119

redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner2 58 115 173

Eget kapital 2013-12-31 enligt K34 8 187 5 637 13 824

1 goodwill
Maximalt tillåten avskrivningstid på goodwill enligt k3 är 10 år. koncernen har tidigare tillämpat en avskrivningstid om 5–20 år på goodwillposter som förvärvats före övergången till k3. 
goodwillposten har därför justerats så att kvarstående värde utgörs av det redovisade värde posten skulle ha haft om den skrivits av på maximalt 10 år. juusteringen om –502 MSek har 
gjorts mot eget kapital vid övergångstidpunkten. Från och med 2013 baseras de årliga goodwillavskrivningarna på det kvarstående justerade värdet, vilket resulterat i en justering i resultat-
räkningen av 2013 års avskrivningar med +83 MSek.

2  pensioner
koncernen har valt att redovisa förmånsbestämda pensionsplaner enligt IaS 19. tillämpade principer innebär att koncernens förpliktelse avseende de förmånsbestämda planerna värderas 
till nuvärdet av förväntade framtida utbetalningar. För fonderade planer minskas det framräknade åtagandet med det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna. Förändringar i förvaltnings-
tillgångarna och åtaganden som härrör från erfarenhetsbaserade justeringar och/eller förändringar i aktuariella antaganden, så kallade aktuariella vinster och förluster, redovisas i eget 
kapital den period de uppkommer. justeringen mot eget kapital vid övergångstidpunkten uppgår netto till –1 399 MSek.

3 Minoritet
rörelseförvärv som genomförts från och med den 1 januari 2013 redovisas enligt de nya principerna i k3. I k3 tillämpas den så kallade enhetssynen. Minoritetsdelägare i ett koncernföretag 
anses vara en del i koncernens hela ägarkollektiv. Minoritetsintresset redovisas därför som en del av koncernens eget kapital. Samtliga koncernmässiga övervärden på tillgångar och 
 skulder samt goodwill redovisas inklusive minoritetens andel. posten goodwill har för jämförelseåret 2013 justerats med +36 MSek motsvarande minoritetens andel av goodwill avseende 
förvärv av koncernföretag under 2013. enhetssynen innebär också att transaktioner med minoriteten, där bestämmande inflytande kvarstår, inte redovisas över resultaträkningen utan 
direkt över eget kapital. Årets resultat i resultaträkningen för jämförelseåret 2013 har justerats med –178 MSek till följd av ändrad redovisning av årets försäljning av andelar i koncernföre-
tag där bestämmande inflytande kvarstår.

4  omräkningsdifferenser
koncernen har valt att per övergångsdatumet den 1 januari 2013 nollställa alla ackumulerade valutakursdifferenser vid omräkning av nettoinvesteringar i utländska verksamheter. enligt 
tidigare redovisningsprinciper uppgick omräkningsreserven per detta datum till –111 MSek. reserven har överförts till balanserade vinstmedel och totalt eget kapital påverkas inte av 
omklassificeringen.
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Not 2 EffEktER AV öVERGÅNG till k3 (forts)

Koncernens resultaträkning 2013 enligt K3 har upprättats enligt följande:

MSek
resultat 2013 enligt 

 tidigare principer
effekter 2013

av k3
resultat 2013

enligt k3

nettoomsättning 67 506 – 67 506

kostnader för produktion –51 980 – –51 980

kostnader för sålda varor –7 723 – –7 723

Bruttoresultat 7 803 – 7 803

Försäljnings- och administrationskostnader1, 2 –5 055 83 –4 972

Forsknings- och utvecklingskostnader –134 – –134

resultat från fastighetsförvaltning 18 – 18

realisationsresultat från försäljning av fastigheter 6 – 6

nedskrivningar/återföring av nedskrivningar, fastigheter –17 – –17

resultat från andelar i koncernföretag2 576 –178 398

resultat från andelar i intresseföretag 179 – 179

övriga rörelseintäkter 36 – 36

övriga rörelsekostnader –13 – –13

Rörelseresultat 3 399 –95 3 304

Resultat från finansiella investeringar
resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar –87 – –87

resultat från finansiella omsättningstillgångar 117 – 117

räntekostnader och liknande resultatposter –448 – –448

Resultat efter finansiella poster 2 981 –95 2 886

Skatt på årets resultat –565 – –565

ÅRETS RESULTAT 2 416 –95 2 321

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 962 –160 802

Minoritetsintressen 1 454 65 1 519

1 goodwill
Maximalt tillåten avskrivningstid på goodwill enligt k3 är 10 år. koncernen har tidigare tillämpat en avskrivningstid om 5–20 år på goodwillposter som förvärvats före övergången till k3. 
goodwillposten har därför justerats så att kvarstående värde utgörs av det redovisade värde posten skulle ha haft om den skrivits av på maximalt 10 år. justeringen om –502 MSek har 
gjorts mot eget kapital vid övergångstidpunkten. Från och med 2013 baseras de årliga goodwillavskrivningarna på det kvarstående justerade värdet, vilket resulterat i en justering i resultat-
räkningen av 2013 års avskrivningar med +83 MSek.

2  pensioner
koncernen har valt att redovisa förmånsbestämda pensionsplaner enligt IaS 19. tillämpade principer innebär att koncernens förpliktelse avseende de förmånsbestämda planerna värderas 
till nuvärdet av förväntade framtida utbetalningar. För fonderade planer minskas det framräknade åtagandet med det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna. Förändringar i förvaltnings-
tillgångarna och åtaganden som härrör från erfarenhetsbaserade justeringar och/eller förändringar i aktuariella antaganden, så kallade aktuariella vinster och förluster, redovisas i eget 
kapital den period de uppkommer. justeringen mot eget kapital vid övergångstidpunkten uppgår netto till –1 399 MSek.

3 Minoritet
rörelseförvärv som genomförts från och med den 1 januari 2013 redovisas enligt de nya principerna i k3. I k3 tillämpas den så kallade enhetssynen. Minoritetsägare i ett koncernföretag 
anses vara en del i koncernens hela ägarkollektiv. Minoritetsintresset redovisas därför som en del av koncernens eget kapital. Samtliga koncernmässiga övervärden på tillgångar och 
 skulder samt goodwill redovisas inklusive minoritetens andel. posten goodwill har för jämförelseåret 2013 justerats med +36 MSek motsvarande minoritetens andel av goodwill avseende 
förvärv av koncernföretag under 2013. enhetssynen innebär också att transaktioner med minoriteten, där bestämmande inflytande kvarstår, inte redovisas över resultaträkningen utan 
direkt över eget kapital. Årets resultat i resultaträkningen för jämförelseåret 2013 har justerats med –178 MSek till följd av ändrad redovisning av årets försäljning av andelar i koncernföre-
tag där bestämmande inflytande kvarstår.

4  omräkningsdifferenser
koncernen har valt att per övergångsdatumet den 1 januari 2013 nollställa alla ackumulerade valutakursdifferenser vid omräkning av nettoinvesteringar i utländska verksamheter. enligt 
tidigare redovisningsprinciper uppgick omräkningsreserven per detta datum till –111 MSek. reserven har överförts till balanserade vinstmedel och totalt eget kapital påverkas inte av 
omklassificeringen.
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Not 2 EffEktER AV öVERGÅNG till k3 (forts)

Moderbolagets resultaträkning 2013 enligt K3 har upprättats enligt följande:

MSek
resultat 2013 enligt 

 tidigare principer
effekter 2013

av k3
resultat 2013

enligt k3

nettoomsättning 10 – 10

Bruttoresultat 10 – 10

Försäljnings- och administrationskostnader –143 – –143

resultat från fastighetsförvaltning 23 – 23

Rörelseresultat –110 – –110

Resultat från finansiella investeringar
resultat från andelar i koncernföretag 887 – 887

resultat från andelar i intresseföretag 699 – 699

resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar –93 – –93

resultat från finansiella omsättningstillgångar 25 – 25

räntekostnader och liknande resultatposter –16 – –16

Resultat efter finansiella poster 1 392 – 1 392

bokslutsdispositioner1 –2 –44 –46

Skatt på årets resultat1 –10 10 –

ÅRETS RESULTAT 1 380 –34 1 346

1 koncernbidrag
k3 föreskriver att koncernbidrag enligt 35 kapitlet Inkomstskattelagen skall redovisas som bokslutsdisposition samt att alla skatteeffekter av koncernbidrag skall redovisas som aktuell 
skatt i resultaträkningen. tidigare har koncernbidrag redovisats direkt i eget kapital efter avdrag för skatteeffekt då koncernbidraget setts som en kapitalöverföring. posten boksluts-
dispositioner har i moderbolagets resultaträkning för 2013 justerats med –44 MSek och posten Skatt på årets resultat har justerats med +10 MSek till följd av ändrad redovisning av   
koncernbidrag. ändringen har ingen effekt på totalt eget kapital.
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Belopp i miljoner svenska kronor (MSEK) där annat ej anges.

NOT 3 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

  koncernen   Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Maskiner och reservdelar 279 965 – –

övriga varor 9 770 8 222 – –

entreprenaduppdrag 32 430 32 984 – –

bostadsprojekt 10 254 9 121 – –

kross-, asfalt-, beläggnings-
 och vägserviceverksamhet 11 370 11 177

– –

Fastighetsprojekt 2 955 4 649 – –

hyror 100 99 – –

Service och underhåll 24 16 – –

administrativa tjänster – – 9 9

övrigt 339 273 1 1

Summa 67 521 67 506 10      10

NOT 4 RESULTAT FRÅN FASTIGHETSFÖRvALTNING

  koncernen   Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

hyresintäkter 38 33 41 38

övriga intäkter 0 3 0 3

drifts- och underhållskostnader –16 –13 –16 –13

Driftnetto 22 23 25 28

avskrivningar enligt plan –5 –5 –5 –5

Summa 17 18 20 23

NOT 5 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

  koncernen   Moderbolaget1

2014 20132 2014 2013

Utdelningar – – 278 594

nedskrivningar –38 – –3 –2

Återföring av nedskrivningar 199 – 1 75

realisationsresultat från sålda
 andelar i koncernföretag –174 398 1 602 220

Summa –13 398 1 878 887

1  I moderbolaget har andelar i börsnoterade koncernföretag värderats individuellt till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (sista betalkurs) per balans-
dagen. andelar i onoterade koncernföretag har individuellt värderats till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och bedömt marknadsvärde per balansdagen. 

2 omräknad i enlighet med övergång till k3 (se not 2).

NOT 6 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

  koncernen   Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Utdelningar – – 139 130

andelar i intresseföretags 
 resultat 37 142 – –

nedskrivningar –25 –35 – –

Återföring av nedskrivningar – – – 543

realisationsresultat från sålda
 andelar i intresseföretag 117 72 37 26

Summa 129 179 176 699

NOT 7 ÖvRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH -KOSTNADER

    koncernen

2014 2013

Övriga rörelseintäkter
realisationsresultat vid 
 försäljning av materiella 
 och immateriella tillgångar 3 7

Försäkringsersättningar 1 4

erhållna anslag – 10

Valutakurseffekter 15 7

övrigt 10 8

Summa 29 36

Övriga rörelsekostnader
realisationsresultat vid 
 försäljning av materiella 
 och immateriella tillgångar 0 –1

Valutakurseffekter –8 –12

övrigt –2 0

Summa –10 –13
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NOT 8  RESULTAT FRÅN ÖvRIGA FINANSIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

  koncernen   Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Utdelningar 35 39 35 39

ränteintäkter, övriga 17 6 11 –

realisationsresultat vid 
 försäljningar 8 –1 8 –1

nedskrivningar –242 –131 –242 –131

Återföring av nedskrivningar 81 – 81 –

Summa –101 –87 –107 –93

NOT 9  RESULTAT FRÅN FINANSIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

  koncernen   Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Utdelningar 4 1 3 0

ränteintäkter, koncernföretag – – 26 9

ränteintäkter, övriga 56 87 12 12

Valutakursdifferenser och dylikt 27 29 42 4

nedskrivningar –2 – –2 –

Summa 85 117 81 25

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

  koncernen   Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

räntekostnader, övriga –492 –375 –9 –13

Valutakursdifferenser och dylikt –20 –13 –4 –3

övriga finansiella poster –81 –60 – –

Summa –593 –448 –13 –16

NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE RESERvER 

   boksluts- 
   dispositioner

  obeskattade  
  reserver

2014 20131 2014 2013

Moderbolaget

koncernbidrag, netto –3 –44 – –

ackumulerade avskrivningar 
 utöver plan

 – byggnader – – 2 2

 – maskiner och inventarier 0 –2 8 8

Summa –3 –46 10 10

1 omräknad i enlighet med övergång till k3 (se not 2).

NOT 12  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT OCH   
SKATTEFORDRAN/SKATTESKULD

  koncernen   Moderbolaget

2014 2013 2014 20133

Skatt på årets resultat

aktuell skatt –649 –527 – –

Förändring av uppskjuten skatt 42 –38 – –

Summa –607 –565 – –

Skattefordran/Skatteskuld

Skattefordran aktuell skatt1 51 104 1 1

Skatteskuld aktuell skatt –192 –123 – –

–141 –19 1 1

Skattefordran uppskjuten skatt2 350 357 – –

Skatteskuld uppskjuten skatt –394 –535 – –

–44 –178 – –

Summa –185 –197 1 1

Underskottsavdrag

totala skattemässiga
 underskottsavdrag 2 731 2 526 402 456

avgår: Underskottsavdrag
 som inte har aktiverats –665 –719 –402 –456

Skattemässiga underskotts-
 avdrag som har aktiverats 2 066 1 807 – –

redovisad uppskjuten 
  skattefordran på 

ovanstående belopp 435 368 – –

genomsnittlig skattesats 21,0% 20,4% – –

1 redovisas under övriga kortfristiga fordringar.
2  redovisas under övriga långfristiga fordringar.
3 omräknad i enlighet med övergång till k3 (se not 2). 
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NOT 13 MINORITETSINTRESSEN

Minoritetsintressen i resultaträkningarna

den del av dotterföretagets resultat som inte,  
direkt eller indirekt, ägs av moderbolaget: 2014 20131

koncernen

bygghemma Sverige Intressenter ab2 0 –

kMt precision grinding ab 1 0

nCC ab (publ) 1 420 1 527

rosti group ab –1 0

Wingroup ag3 1 –8

Summa 1 421 1 519

Minoritetsintressen i balansräkningarna

den del av dotterföretagets nettotillgångar som inte, 
direkt eller indirekt, ägs av moderbolaget: 2014 20131

koncernen

bygghemma Sverige Intressenter ab2 64 –

kMt precision grinding ab 7 5

nCC ab (publ) 5 672 5 568

rosti group ab 51 54

Wingroup ag3 – 10

Summa 5 794 5 637

1 omräknad i enlighet med övergång till k3 (se not 2).
2  I december 2014 förvärvade ett helägt dotterföretag till moderbolaget 88 procent av aktierna i bygghemma Sverige  

Intressenter ab, nordens ledande e-handelsbolag inom byggprodukter och heminredning. 
3  I september 2014 förvärvades 7 procent av aktierna i Wingroup ag, varefter 100 procent av aktierna i detta bolag ägs av 

ett helägt  dotterföretag till moderbolaget.
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NOT 14 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

nyttjanderätter goodwill1 övriga Summa

koncernen

Ingående anskaffningsvärden 2013-01-01 200 6 685 357 7 242
nyanskaffningar 14 36 118 168
Via förvärvade bolag – 75 – 75
avyttringar och utrangeringar – –901 –10 –911
omklassificeringar – – 31 31
Årets valutakursdifferenser – 47 0 47
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2013-12-31 214 5 942 496 6 652

Ingående avskrivningar enligt plan 2013-01-01 –102 –3 926 –175 –4 203
avyttringar och utrangeringar – 448 0 448
omklassificeringar – – –30 –30
Årets valutakursdifferenser – –18 1 –17
Årets avskrivningar enligt plan –13 –277 –41 –331
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 2013-12-31 –115 –3 773 –245 –4 133

Ingående nedskrivningar 2013-01-01 –2 –993 0 –995
avyttringar och utrangeringar – 151 – 151
Årets valutakursdifferenser – –9 – –9
Utgående ackumulerade nedskrivningar 2013-12-31 –2 –851 0 –853

Utgående planenligt restvärde 2013-12-31 97 1 318 251 1 666

Ingående anskaffningsvärden 2014-01-01 214 5 942 496 6 652
nyanskaffningar 23 431 164 618

Via förvärvade bolag – 335 46 381
avyttringar och utrangeringar –5 –261 –16 –282
omklassificeringar 13 – –8 5
Årets valutakursdifferenser 6 145 24 175
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2014-12-31 251 6 592 706 7 549

Ingående avskrivningar enligt plan 2014-01-01 –115 –3 773 –245 –4 133
avyttringar och utrangeringar 4 69 15 88
Via sålda bolag – – 1 1
Via förvärvade bolag – –63 –23 –86
Årets valutakursdifferenser –3 –45 –19 –67
Årets avskrivningar enligt plan –12 –226 –54 –292
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 2014-12-31 –126 –4 038 –325 –4 489

Ingående nedskrivningar 2014-01-01 –2 –851 0 –853
avyttringar och utrangeringar – 147 – 147
Årets valutakursdifferenser – –22 – –22
Utgående ackumulerade nedskrivningar 2014-12-31 –2 –726 0 –728

Utgående planenligt restvärde 2014-12-31 123 1 828 381 2 332

1  goodwill
goodwill skrivs årligen av med 10–20 procent. en avskrivningstid överstigande 5 år (motsvarande 20 procent per år) motiveras med att investeringen är gjord ur ett 
långsiktigt perspektiv för att skapa största möjliga långsiktiga värdetillväxt. Ingående värden samt förändringar under jämförelseåret 2013 är omräknade i enlighet 
med övergång till k3 (se not 2).
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NOT 15 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förvaltnings-
fastigheter

rörelse-
fastigheter

Maskiner och 
inventarier

pågående 
nyanläggningar

 
Summa

koncernen

Ingående anskaffningsvärden 2013-01-01 – 1 792 9 729 9 11 530
nyanskaffningar – 74 1 258 16 1 348
Via förvärvade bolag – – 80 – 80
avyttringar och utrangeringar – –52 –448 – –500
Via sålda bolag – –17 –80 – –97
omklassificeringar 94 –84 23 –1 32
Årets valutakursdifferenser – –4 –108 – –112
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2013-12-31 94 1 709 10 454 24 12 281

Ingående ned- och avskrivningar 2013-01-01 – –750 –6 660 – –7 410
Via förvärvade bolag – – –49 – –49
avyttringar och utrangeringar – 15 365 – 380
Via sålda bolag – 9 51 – 60
omklassificeringar –37 37 –34 – –34
Årets valutakursdifferenser – –4 33 – 29
Återföring av nedskrivningar – 7 – – 7
Årets ned- och avskrivningar –2 –37 –813 – –852
Utgående ackumulerade ned- och avskrivningar 2013-12-311 –39 –723 –7 107 – –7 869

Ingående uppskrivningar 2013-01-01 – 7 – – 7
omklassificeringar 7 –7 – – 0
Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 2013-12-312 7 0 – – 7

Utgående planenligt restvärde 2013-12-31 62 986 3 347 24 4 419

1 ackumulerade nedskrivningar vid årets utgång – –134 –112 – –246
2 avser mark.

Ingående anskaffningsvärden 2014-01-01 94 1 709 10 454 24 12 281
nyanskaffningar – 110 1 203 24 1 337
Via förvärvade bolag – – 12 – 12
avyttringar och utrangeringar – –18 –357 – –375
Via sålda bolag – –7 –66 – –73
omklassificeringar – –9 –143 –4 –156
Årets valutakursdifferenser – 60 388 – 448
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2014-12-31 94 1 845 11 491 44 13 474

Ingående ned- och avskrivningar 2014-01-01 –39 –723 –7 107 – –7 869
Via förvärvade bolag – – –6 – –6
avyttringar och utrangeringar – 14 269 – 283
Via sålda bolag – 2 46 – 48
omklassificeringar – 62 86 – 148
Årets valutakursdifferenser – –21 –271 – –292

Årets ned- och avskrivningar –2 –48 –849 – –899

Utgående ackumulerade ned- och avskrivningar 2014-12-311 –41 –714 –7 832 – –8 587

Ingående uppskrivningar 2014-01-01 7 0 – – 7
Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 2014-12-312 7 0 – – 7

Utgående planenligt restvärde 2014-12-31 60 1 131 3 659 44 4 894

1 ackumulerade nedskrivningar vid årets utgång – –150 –162 – –312
2 avser mark.
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Not 15 MAtERiEllA ANlÄGGNiNGStillGÅNGAR (forts)

Förvaltnings-
fastigheter2

rörelse-
fastigheter

Maskiner och 
inventarier

pågående 
nyanläggningar

 
Summa

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden 2013-01-01 – 137 35 3 175
nyanskaffningar – 1 2 5 8
avyttringar och utrangeringar – – 0 – 0
omklassificeringar 94 –94 – –1 –1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2013-12-31 94 44 37 7 182

Ingående ned- och avskrivningar 2013-01-01 – –42 –13 – –55
Årets ned- och avskrivningar –2 –1 –3 – –6
avyttringar och utrangeringar – – 0 – 0
omklassificeringar –37 37 – – 0
Utgående ackumulerade ned- och avskrivningar 2013-12-31 –39 –6 –16 – –61

Ingående uppskrivningar 2013-01-01 – 7 – – 7
omklassificeringar 7 –7 – – 0
Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 2013-12-311 7 – – – 7

Utgående planenligt restvärde 2013-12-31 62 38 21 7 128

1 avser mark.

Ingående anskaffningsvärden 2014-01-01 94 44 37 7 182
nyanskaffningar – 5 6 21 32
avyttringar och utrangeringar – – –1 – –1
omklassificeringar – – – –6 –6
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2014-12-31 94 49 42 22 207

Ingående ned- och avskrivningar 2014-01-01 –39 –6 –16 – –61
Årets ned- och avskrivningar –2 –1 –3 – –6
avyttringar och utrangeringar – – 1 – 1 
Utgående ackumulerade ned- och avskrivningar 2014-12-31 –41 –7 –18 – –66

Ingående uppskrivningar 2014-01-01 7 – – – 7
Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 2014-12-311 7 – – – 7

Utgående planenligt restvärde 2014-12-31 60 42 24 22 148

1 avser mark. 

2 Förvaltningsfastigheter
en av moderbolagets fastigheter är en kontorsfastighet som delvis hyrs ut till koncernföretag och externa hyresgäster. Fastigheten klassificeras därför delvis som förvaltningsfastighet. en 
värdering görs regelbundet för att bedöma fastighetens verkliga värde. Verkligt värde fastställs utifrån aktuella marknadspriser på jämförbara fastigheter samt med en avkastnings metod 
baserad på nuvärdesberäkning av förväntade framtida kassaflöden. extern värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka fastighetens 
 verkliga värde, dock minst vart tredje år. Fastigheten värderades inför årsbokslutet 2012 till 790 MSek av en oberoende värderingsman.

För uppgifter om leasing, se not 32.
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NOT 16 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

andelar i 
intresse-
företag1

andra 
långfristiga 

värdepappers-
innehav

övriga 
långfristiga 
fordringar1 Summa

koncernen

Ingående anskaffningsvärden 2013-01-01 3 034 1 505 778 5 317
tillkommande tillgångar 15 1 164 180
Via sålda bolag – – –19 –19
omklassificeringar – –8 –63 –71
avgående tillgångar –45 –31 –197 –273
Årets valutakursdifferenser 25 –2 –2 21
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2013-12-31 3 029 1 465 661 5 155

Ingående uppskrivningar/resultatandelar 2013-01-01 –85 – – –85
Årets resultatandelar efter skatt 61 – – 61
Årets andelar av poster i eget kapital 26 – – 26
avgår: erhållna utdelningar –127 – – –127
Utgående ackumulerade uppskrivningar/resultatandelar 2013-12-31 –125 – – –125

Ingående nedskrivningar 2013-01-01 –998 –251 –11 –1 260
omklassificeringar – 8 1 9
Årets nedskrivningar –35 –131 –18 –184
Årets återföring av nedskrivningar 0 – 1 1
Årets valutakursdifferenser – 2 – 2
Utgående ackumulerade nedskrivningar 2013-12-31 –1 033 –372 –27 –1 432

Utgående planenligt restvärde 2013-12-31 1 871 1 093 634 3 598

Ingående anskaffningsvärden 2014-01-01 3 029 1 465 661 5 155
tillkommande tillgångar 3 1 665 222 1 890
Via förvärvade bolag – 1 4 5
omklassificeringar 57 – –7 50
avgående tillgångar –52 –65 –66 –183
Årets valutakursdifferenser 67 – 6 73
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2014-12-31 3 104 3 066 820 6 990

Ingående uppskrivningar/resultatandelar 2014-01-01 –125 – – –125
Årets resultatandelar efter skatt –77 – – –77
Årets andelar av poster i eget kapital –63 – – –63
avgår: erhållna utdelningar –142 – – –142
Utgående ackumulerade uppskrivningar/resultatandelar 2014-12-31 –407 – – –407

Ingående nedskrivningar 2014-01-01 –1 033 –372 –27 –1 432
avgående tillgångar – – 32 32
omklassificeringar –12 – –6 –18
Årets nedskrivningar –25 –248 –1 –274
Årets återföring av nedskrivningar – 94 – 94
Utgående ackumulerade nedskrivningar 2014-12-31 –1 070 –526 –2 –1 598

Utgående planenligt restvärde 2014-12-31 1 627 2 540 818 4 985

1 omräknad i enlighet med övergång till k3 (se not 2).
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Not 16 fiNANSiEllA ANlÄGGNiNGStillGÅNGAR (forts)

 
andelar i 
koncern-
företag

 
Fordringar hos 

koncern-
företag

andelar i 
intresse-
företag

andra 
långfristiga 

värdepappers-
innehav

övriga 
långfristiga 
fordringar Summa

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden 2013-01-01 4 462 205 2 695 1 199 20 8 581
tillkommande tillgångar 2 – – 0 – 2
avgående tillgångar –60 –205 –48 –3 – –316
omklassificeringar 2 – –3 –9 – –10
Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 2013-12-31 4 406 – 2 644 1 187 20 8 257

Ingående nedskrivningar 2013-01-01 –430 – –546 –103 – –1 079
Årets nedskrivningar –2 – – –131 – –133
Återföring av nedskrivningar 75 – 543 – – 618
omklassificeringar –3 – 3 9 – 9

Utgående ackumulerade 
 nedskrivningar 2013-12-31 –360 – – –225 – –585

Utgående planenligt restvärde 2013-12-31 4 046 – 2 644 962 20 7 672

Ingående anskaffningsvärden 2014-01-01 4 406 – 2 644 1 187 20 8 257
tillkommande tillgångar 1 079 – – 1 634 – 2 713
avgående tillgångar –1 153 – –130 –65 – –1 348

Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 2014-12-31 4 332 – 2 514 2 756 20 9 622

Ingående nedskrivningar 2014-01-01 –360 – – –225 – –585
Årets nedskrivningar –2 – – –249 – –251
Återföring av nedskrivningar – – – 95 – 95
Utgående ackumulerade 
 nedskrivningar 2014-12-31 –362 – – –379 – –741

Utgående planenligt restvärde 2014-12-31 3 970 – 2 514 2 377 20 8 881

   2014    2013

 
koncernens ”andra långfristiga värdepappersinnehav” utgörs av:

redovisat 
värde

Marknads-
värde

redovisat 
värde

Marknads-
värde

börsnoterade aktier ekornes aSa 635 635 495 495

lifco ab (publ) 423 611 – –

active biotech ab (publ) 222 222 434 685

Infratek aSa – – 30 30

obligationer 1 097 1 104 – –

övriga värdepapper 163 – 134 –

Summa 2 540 1 093

      koncernen       Moderbolaget

”övriga långfristiga fordringar” utgörs av: 2014 20131 2014 2013

Fordringar hos intresseföretag 102 92 – –

pensionsfordringar 20 21 20 20

Uppskjutna skattefordringar 349 357 – –

övrigt 347 164 – –

Summa 818 634 20 20

1 omräknad i enlighet med övergång till k3 (se not 2).

För ytterligare information om andelar i koncernföretag, se not 17. 
För ytterligare information om andelar i intresseföretag, se not 18.
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NOT 17 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

organisations-
nummer Säte

kapital-
andel 

(procent)

röst-
andel 

(procent)
antal 

andelar1            2014 2013 2014 2013

Moderbolaget (direkt ägda)

Cinderella ab 556127-7335 Stockholm 100 100 100 12 12 – –

Fyrmästaren ab 556822-6251 Stockholm 100 100 1 67 7 – –

johnson line ab 556099-3163 Stockholm 100 100 1 0 0 – –

nCC ab (publ) 556034-5174 Solna 21 65 23 1682 875  883 5 682 4 902

nordstjernan Industriutveckling ab 556625-0923 Stockholm 100 100 10 120 119 – –

nordstjernan Investment ab 556308-9381 Stockholm 100 100 1 968 968 – –

nordstjernan kultur och Media ab 556006-3447 Stockholm 100 100 0 17 16 – –

nordstjernan Ventures ab 556308-9423 Stockholm 100 100 224 895 896 – –

Salcomp oyj 1509923-4 Finland – – – – 1 145 – –

Salcomp holding ab 556868-7999 Stockholm 55 55 275 1 016 0 – –

Sågholmen ab 556868-7973 Stockholm 100 100 1 0 0 – –

Summa 3 970 4 046

1 antal aktier i 1 000-tal.
2  köpoptioner hade per den 31 december 2014 utfärdats gällande 33 275 aktier av serie b i nCC ab (publ), med ett redovisat värde i moderbolaget om 1 MSek per den 31 december 2014 

och med ett totalt lösenpris om 6 MSek. Skuldförda premier uppgick till 1 MSek.

 Marknadsvärde redovisat värde

NOT 18 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG         

organisations-
nummer Säte

andel 
(procent) 

antal
1    andelar

kon-
2           cernen 

Moder-
bolaget 

kon-
cernen

Moder-
3         bolaget 2014 2013

aggder 
 bygg-gjennvinning aS 880 704 532 norge 50 – 1 – 1 – – –

asfalt & Maskin aS 960 585 593 norge 50 – 2 – 2 – – –

exel Composites oyj 1067292-7 Finland – – – – 35 121 – 136

Fpg Media ab 556673-9065 Stockholm 43 173 0 – 0 – – –

glysisvallen ab 556315-5125 hudiksvall 50 1 1 – 1 – – –

hecules-trevi Foundation ab 556185-3788 Stockholm 50 1 1 – – – – –

kalati SIa 40003783689 lettland 50 – 7 – – – – –

llentab aktiebolag 556302-5484 kungshamn 50 14 0 – 31 – – –

nobia ab 556528-2752 Stockholm 21 36 448 739 1 509 804 1 509 2 542 1 986

nS Intressenter ab 556629-3912 Stockholm 49 25 2 – 2 – – –

oraser ab 556293-2722 Stockholm 50 1 6 – – – – –

pUlS-ISab relining i  
 Skandinavien ab 556813-5890 Mölndal 25 – 3 – 3 – – –

pUlS planerad 
 underhållsservice ab 556379-1259 Malmö 50 15 22 – – – – –

ramirent oyj 0977135-4 Finland 29 31 304 833 1 005 989 1 014 1 914 2 573

Sjaellands emulsionsfabrik I/S 18004968 danmark 50 – 4 – – – – –

Shh hyresproduktion ab 556889-3746 Stockholm 50 1 3 – – – – –

östhammarkrossen kb 916673-1365 Uppsala 50 – 2 – 2 – – –

övriga intresseföretag 
 12 (12) st – 1 – 1 – – –

Summa 1 627 2 514 1 871 2 644

1 andel av kapital och röster.
2 antal aktier i 1 000-tal.
3 omräknad i enlighet med övergång till k3 (se not 2).

redovisat värde 2013redovisat värde 2014 Marknadsvärde
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NOT 19 OMSÄTTNINGSFASTIGHETER

exploa-
terings-

fastigheter

pågående 
fastighets-

projekt

Färdig-
ställda 

fastighets-
projekt

Summa 
fastighets-

projekt

exploa-
terings-

fastigheter, 
bostäder 

osålda 
pågående 
bostäder i 
egen regi

Färdig-
ställda 
osålda 

bostäder

Summa 
bostads-

projekt Summa

koncernen

Ingående anskaffningsvärden 
 2013-01-01 2 231 2 675 495 5 401 7 119 4 184 990 12 293 17 694
Investeringar 328 3 111 195 3 634 1 288 6 531 83 7 902 11 536
avyttringar och utrangeringar –159 –3 166 –504 –3 829 –441 –5 444 –1 045 –6 930 –10 759
Via förvärvade bolag – – – – 270 – – 270 270
Via sålda bolag – – – – –232 – – –232 –232
omklassificeringar –139 –639 865 87 –1 411 63 1 256 –92 –5
Årets omräkningsdifferenser 14 15 14 43 –37 –18 1 –54 –11
Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 2013-12-31 2 275 1 996 1 065 5 336 6 556 5 316 1 285 13 157 18 493

Ingående ned- och avskrivningar 
 2013-01-01 –48 0 –33 –81 –401 –3 –150 –554 –635
avyttringar och utrangeringar – – – – 43 – 5 48 48
omklassificeringar – – – – 16 –9 – 7 7
Årets omräkningsdifferenser –1 – –1 –2 –7 – –3 –10 –12
Årets nedskrivningar –2 – – –2 –21 – –2 –23 –25

Utgående ackumulerade ned-
 och avskrivningar 2013-12-31 –51 0 –34 –85 –370 –12 –150 –532 –617

Utgående planenligt 
 restvärde 2013-12-31 2 224 1 996 1 031 5 251 6 186 5 304 1 135 12 625 17 876

Ingående anskaffningsvärden 
 2014-01-01 2 275 1 996 1 065 5 336 6 556 5 316 1 285 13 157 18 493
Investeringar 364 1 615 38 2 017 2 068 7 300 284 9 652 11 669
avyttringar och utrangeringar –97 –1 208 –878 –2 183 –118 –6 854 –1 599 –8 571 –10 754
Via förvärvade bolag – – – – 95 – – 95 95
Via sålda bolag – – – – –390 – – –390 –390
omklassificeringar –511 –200 519 –192 –1 685 586 1 169 70 –122
Årets omräkningsdifferenser 76 53 37 166 –222 –102 –21 –345 –179
Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 2014-12-31 2 107 2 256 781 5 144 6 304 6 246 1 118 13 668 18 812

Ingående ned- och avskrivningar 
 2014-01-01 –51 0 –34 –85 –370 –12 –150 –532 –617
avyttringar och utrangeringar 11 – – 11 4 – – 4 15
Via sålda bolag – – – – 9 – – 9 9
omklassificeringar –1 – – –1 112 1 – 113 112
Årets omräkningsdifferenser 3 – –3 0 –10 –1 –5 –16 –16
Årets nedskrivningar –6 – –4 –10 – – – – –10

Utgående ackumulerade ned-
 och avskrivningar 2014-12-31 –44 0 –41 –85 –255 –12 –155 –422 –507

Utgående planenligt 
 restvärde 2014-12-31 2 063 2 256 740 5 059 6 049 6 234 963 13 246 18 305
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NOT 22 EGET KAPITAL

eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

aktie -
kapital

annat eget 
kapital inklusive

årets resultat Summa Minoritetsintressen
Summa 

eget kapital

koncernen

Ingående eget kapital 2013-01-011 112 7 139 7 251 4 708 11 959

Årets resultat – 802 802 1 519 2 321
omräkningsdifferenser m.m. – 14 14 15 29
aktuariella vinster och förluster, 
 förmånsbestämda pensionsplaner – 75 75 147 222
Skatt redovisad direkt mot eget kapital2 – –17 –17 –32 –49
Förändring innehav aktier i eget förvar – 1 1 – 1
Förändring ägarandel3 – 0 0 – 0
Stegvisa förvärv av intresseföretag – 0 0 –6 –6
Förändring av minoriteten – 198 198 117 315
aktieägartillskott – 9 9 – 9
Utdelning – –146 –146 –831 –977
Utgående eget kapital 2013-12-31 112 8 075 8 187 5 637 13 824

Årets resultat – 329 329 1 421 1 750
omräkningsdifferenser m.m. – 156 156 –23 133
aktuariella vinster och förluster, 
 förmånsbestämda pensionsplaner – –161 –161 –390 –551
Skatt redovisad direkt mot eget kapital2 – 40 40 111 151
Förändring innehav aktier i eget förvar – 5 5 – 5
Förändring ägarandel3 – –1 –1 – –1
Stegvisa förvärv av intresseföretag – 0 0 – 0
Förändring av minoriteten – 645 645 55 700
Utdelning – –202 –202 –1 017 –1 219
Utgående eget kapital 2014-12-31 112 8 886 8 998 5 794 14 792

1  omräknad i enlighet med övegång till k3 (se not 2).
2 För ytterligare information om skatt, se not 12.
3 avser förändring av ägarandel i intresseföretag vid köp eller försäljning av aktier i eget förvar.

NOT 20 MATERIAL- OCH vARULAGER

    koncernen

2014 2013

Stenmaterial 422 376
byggmaterial 169 152
råvaror för produktion 704 521
Varor under tillverkning 137 144
Färdiga varor och handelsvaror 908 642
övrigt 167 156
Summa 2 507 1 991

NOT 21 UPPARBETAD EJ FAKTURERAD INTÄKT

    koncernen

2014 2013

Upparbetad intäkt, pågående 
 entreprenader 14 568 16 049
Fakturering, pågående entreprenader –13 494 –15 123
Summa 1 074 926
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Not 22 EGEt kAPitAl (forts)
bundet eget kapital Fritt eget kapital

aktiekapital reservfond balanserad vinst Årets resultat

Moderbolaget

Ingående eget kapital 2013-01-01 112 24 5 254 1 205
Vinstdisposition enligt beslut av årsstämman – – 1 205 –1 205

Utdelning – – –146 –

Årets resultat1 – – – 1 346

Utgående eget kapital 2013-12-31 112 24 6 313 1 346

Vinstdisposition enligt beslut av årsstämman – – 1 346 –1 346

Utdelning – – –202 –

Årets resultat – – – 1 967

Utgående eget kapital 2014-12-31 112 24 7 457 1 967

1 omräknad i enlighet med övegång till k3 (se not 2).

aktiekapitalet utgörs av 112 000 aktier, varav 1 920 aktier av serie a och 110 080 aktier av serie b. aktierna har ett kvotvärde om 1 000 Sek. 
aktier av serie a berättigar till 1 000 röster och aktier av serie b till 1 röst vardera.   

totala erhållna villkorade aktieägartillskott från nordstjernan holding ab uppgår ackumulerat till – (145) MSek. de under tidigare år erhållna 
 villkorade aktieägartillskotten från nordstjernan holding ab omvandlades under 2014 till ovillkorade aktieägartillskott.

NOT 23 FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER

Inom koncernen finns förmånsbestämda pensionsplaner i Sverige, 
norge och Storbritannien. I Sverige består koncernens pensions-
åtagande till större delen av av Itp-planen, som omfattar anställda 
födda före 1979. planen ger en slutlönebaserad ålderspension och är 
fonderad i pensionsstiftelse. pensionsplanerna finansieras genom 
inbetalningar från respektive koncernföretag. Årets kostnad avseende 
tjänstgöring under innevarande period redovisas i rörelseresultatet 
och ränte kostnad samt beräknad avkastning på förvaltningstillgångar 
redovisas i ”resultat från finansiella investeringar”.

Under 2013 skedde inlösen av förmånsbestämda planer i norge, 
varvid dessa ersattes av avgiftsbestämda planer. detta ledde till en 
positiv resultateffekt under 2013 om +75 MSek.

Pensionskostnad förmånsbestämda planer

    koncernen

2014 2013

kostnader avseende tjänstgöring
 under innevarande period 127 133
räntekostnad 175 147
beräknad avkastning på
 förvaltningstillgångar –175 –140
Summa 127 140

Aktuariella antaganden, vägda genomsnittsvärden

    koncernen

2014 2013

diskonteringsränta 2,75–2,85% 3,50–4,00%
Framtida löneökningar 3,0% 3,0%
Förväntad inflation 1,5% 1,5%
livslängdsantagande vid 65 års ålder, år 20,8 23,4

Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner redovisad 
i eget kapital

    koncernen

2014 2013

aktuariella vinster och förluster på
 förpliktelse förmånsbestämda planer –39 –81
aktuariella vinster och förluster till följd
 av ändrade finansiella antagaden –975 3
aktuariella vinster och förluster på
 förvaltningstillgångar 257 300
Summa –757 222
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NOT 24 ÖvRIGA AvSÄTTNINGAR

  koncernen   Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

garantiåtaganden1 1 416 1 578 – –

Återställningsreserv2 149 144 – –

lönerelaterade avsättningar 99 132 33 55

optionspremier 1 37 1 1

övriga avsättningar 705 421 – –

Summa3 2 370 2 312 34 56

1  garantiåtaganden avser förmodade utgifter i framtiden hänförliga till sålda produkter 
eller tjänster. 

2  avsättning sker för framtida kostnader avseende återställande av grus- och berg-
materialtäkter.

3  Varav 177 (25) MSek redovisas som kortfristig avsättning i koncernens balans-
räkningar.

NOT 25 LÅNGFRISTIGA SKULDER

      koncernen

Förfallotider 2014 2013

Den del av långfristiga skulder som 
 förfaller till betalning senare än 5 år 
 efter balansdagen:
Skulder till kreditinstitut 225 495

Skulder till intresseföretag – 3

övriga långfristiga skulder – 2

Summa 225 500

NOT 26 FAKTURERAD EJ UPPARBETAD INTÄKT

      koncernen

2014 2013

Fakturering, pågående entreprenader 36 741 33 672

Upparbetad intäkt, pågående 
 entreprenader –32 322 –29 394

Summa 4 419 4 278

NOT 27 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

  koncernen   Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Upplupna lönerelaterade 
 kostnader 2 556 2 412 27 19

Förutbetalda hyresintäkter 105 229 10 8

projektrelaterade kostnader 1 213 1 195 – –

drift- och försäljningskostnader 221 176 – –

övriga upplupna kostnader 478 310 5 7

Summa 4 573 4 322 42 34

NOT 28 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSvARSFÖRBINDELSER

  koncernen   Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Ställda säkerheter
För egna skulder:
Fastighetsinteckningar 1 128 1 137 – –

Företagsinteckningar 133 1 239 – –

andelar i koncernföretag 67 54 – –

tillgångar belastade med 
 äganderättsförbehåll och 
 dylikt 298 279 – –

Spärrade bankmedel 45 32 – –

övrigt 0 47 – –

övriga ställda säkerheter 58 72 – –

Summa 1 729 2 860 – –

  koncernen   Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Ansvarsförbindelser
Egna förbindelser:
Insatser och upplåtelseavgifter 1 839 2 081 – –

övriga borgens- och 
 ansvarsförbindelser 247 287 1 5

Solidariskt med andra företag:
Skulder i konsortier, handels- 
 och kommanditbolag 129 68 – –

Övriga borgensförbindelser:
garantiförbindelser 1 1 – –

övrigt 146 131 – –

Summa 2 362 2 568 1 5
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NOT 29 PERSONALKOSTNADER

För uppgifter om antal anställda samt könsfördelning, se not 30.

          2014 2013

löner och andra ersättningar 

Styrelse, Vd och 
övriga ledande 

befattningshavare 
(varav rörlig 
ersättning)

övriga 
anställda

(varav rörlig 
ersättning)

Summa 
(varav rörlig 
ersättning)

Styrelse, Vd och 
övriga ledande 

befattningshavare 
(varav rörlig 
ersättning)

övriga 
anställda 

(varav rörlig 
ersättning)

Summa 
(varav rörlig 
ersättning)

Moderbolaget 23 6 29 77 6 83
 (varav rörlig ersättning) (9) (0) (9) (64) (0)  (64) 

koncernföretag 151 10 665 10 816 222 10 370 10 592
 (varav rörlig ersättning) (25) (16) (41)  (114)  (87)  (201) 

Koncernen 174 10 671 10 845 299 10 376 10 675
 (varav rörlig ersättning) (34) (16) (50)  (178) (87)  (265) 

          2014 2013

löner, andra ersättningar och 
sociala kostnader

löner och 
andra 

ersättningar
Sociala 

kostnader 

varav 
pensions-
kostnader

löner och 
andra 

ersättningar
Sociala 

 kostnader 

varav 
pensions-

 kostnader

Moderbolaget 29 14 4 83 31 4

koncernföretag 10 816 3 237 802 10 592 2 998 781

Koncernen 10 845 3 251 806 10 675 3 029 785

av moderbolagets pensionskostnader avser 4 (3) MSek Styrelse, Vd och övriga ledande befattningshavare. bolagets utestående pensions-
förpliktelser till dessa uppgår till – (–) MSek. 

av koncernens pensionskostnader avser 23 (25) MSek Styrelse, Vd och övriga ledande befattningshavare. koncernens utestående pensions-
förpliktelser till dessa uppgår till 37 (55) MSek. angivna pensionskostnader redovisas inklusive tillskott till pensionsstiftelse.

anställningsavtalet med verkställande direktören i moderbolaget löper med en uppsägningstid om 6 månader från dennes sida och 24 månader från 
bolagets sida.
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NOT 30 MEDELANTAL ANSTÄLLDA

                  2014        2013

antal
anställda 

varav
kvinnor 

varav
män

antal 
anställda

varav
kvinnor 

varav
män

Moderbolaget
Sverige 13 9 4 13 9 4

Koncernföretag
Sverige 9 955 1 072 8 883 10 436 1 110 9 326

brasilien 2 915 2 060 855 2 139 1 488 651

danmark 2 285 357 1 928 2 407 385 2 022

Finland 2 553 501 2 052 2 759 482 2 277

Frankrike – – – 8 2 6

Indien 4 261 3 509 752 4 017 3 253 764

kina 7 466 4 578 2 888 7 235 4 300 2 935

norge 2 567 232 2 335 2 674 231 2 443

polen 735 449 286 790 496 294

ryssland 402 125 277 357 113 244

Storbritannien 1 212 526 686 1 058 281 777

turkiet 316 27 289 282 13 269

tyskland 836 192 644 842 183 659

USa 40 9 31 382 58 324

övriga länder 509 191 318 389 167 222

Summa 36 052 13 828 22 224 35 775 12 562 23 213

Koncernen 36 065 13 837 22 228 35 788 12 571 23 217

Könsfördelning i företagsledning
      2014      2013

andel
kvinnor

andel
män

andel
kvinnor

andel
män

Moderbolaget
 Styrelse 33% 67% 40% 60%

 övriga ledande befattningshavare 33% 67% 40% 60%

Koncernen
 Styrelse 22% 78% 18% 82%

 övriga ledande befattningshavare 14% 86% 12% 88%
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NOT 31  ARvODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL  
REvISORER OCH REvISIONSFÖRETAG

  koncernen   Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Revisionsföretag

PricewaterhouseCoopers AB
revisionsuppdrag 25 25 1 1

revisionsverksamhet utöver 
 revisionsuppdraget 1 0 0 –

Skatterådgivning 2 1 – –

övriga tjänster 3 2 0 0

Övriga revisorer
revisionsuppdrag 4 5 – –

Skatterådgivning 1 1 – –

övriga tjänster 4 2 0 0

Summa 40 36 1 1

Med revisionsuppdrag avses arvode för den lagstadgade revisionen, 
det vill säga sådant arbete som varit nödvändigt för att avge revisions-
berättelsen, samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i  samband 
med revisionsuppdraget.

NOT 32 LEASING

Finansiell leasing, leasetagare

     koncernen

2014 2013

Leasingkontrakt som löper ut:
Inom 1 år 41 45

Inom 2–5 år 269 267

Senare än om 5 år – –

Summa 310 312

Variabla utgifter som ingår i periodens resultat

koncernen

2014 2013

avskriv-
ningar

 
ränta

avskriv-
ningar

 
ränta

leasade maskiner och 
 inventarier 4 7 2 6

Summa 4 7 2 6

Not 32 lEASiNG (forts)

Operationell leasing, leasetagare
Framtida betalningsåtaganden för operationella leasingkontrakt för-
delar sig tidsmässigt enligt följande:

    koncernen

2014 2013

Leasingkontrakt som löper ut:
Inom 1 år 486 359

Inom 2–5 år 927 734

Senare än om 5 år 532 499

Summa 1 945 1 592

Årets kostnad för operationell leasing 792 599

    Moderbolaget

2014 2013

Leasingkontrakt som löper ut:
Inom 1 år 0 0

Inom 2–5 år 0 0

Senare än om 5 år – –

Summa 0 0

Årets kostnad för operationell leasing 0 0

    koncernen

2014 2013

framtida minimileaseavgifter – 
 leasegivare (uthyrda lokaler)

Fördelade på förfalloperioder:
Inom 1 år 66 46

Inom 2–5 år 162 149

Senare än om 5 år 12 23

Summa 240 218

    Moderbolaget

2014 2013

framtida minimileaseavgifter – 
 leasegivare (uthyrda lokaler)

Fördelade på förfalloperioder:
Inom 1 år 34 33

Inom 2–5 år 92 118

Senare än om 5 år 7 20

Summa 133 171
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NOT 33 POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET

  koncernen   Moderbolaget

2014 20131 2014 2013

ned- och avskrivningar 890 1 263 6 5

orealiserade omräknings-
 effekter 87 133 – –

resultat sålda 
 anläggningstillgångar 155 –40 – –

resultat från andelar i 
 intresseföretag –129 –173 – –

nedskrivning/återföring 
  nedskrivning andelar i
 koncernföretag –161 – – –

realisationsresultat försäljning
 koncernföretag 174 –398 – –

Förändring ”avsättningar” –197 –309 –21 55

övrigt –200 –133 – –

Summa 619 343 –15 60

1 omräknad i enlighet med övergång till k3 (se not 2).

NOT 34 KASSAFLÖDESANALYS

Förvärv/Försäljning av andelar i koncernföretag
påverkan på likvida medel har analyserats för varje transaktion (likvid-
belopp justerat med förvärvade/försålda likvida medel).

Förvärv av andelar i   koncernen   Moderbolaget

koncernföretag 2014 2013 2014 2013

Utbetalade likvidbelopp –514 –110 – –

Förvärvade likvida medel 60 3 – –

Summa –454 –107 – –

Försäljning av andelar i   koncernen   Moderbolaget

koncernföretag 2014 2013 2014 2013

erhållen köpeskilling 1 742 1 243 1 739 280

Försålda likvida medel – –68 – –

Summa 1 742 1 175 1 739 280

  koncernen   Moderbolaget

Likvida tillgångar 2014 2013 2014 2013

kortfristiga placeringar 1 494 2 108 1 252 –

kassa och bank 4 051 4 311 511 1 934

Summa 5 545 6 419 1 763 1 934
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NOT 35 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Med närstående avses bolag där nordstjernan har möjlighet att utöva 
ett betydande, men inte bestämmande, inflytande. transaktioner med 
joint venture-företag och intresseföretag, som redovisas enligt kapi-
talandelsmetoden, elimineras inte i koncernredovisningen och därför 
lämnas nedan separata uppgifter om nordstjernans transaktioner 
med närstående bolag.

Transaktioner med intresseföretag och joint venture-företag

    koncernen

2014 2013

Försäljning till intresseföretag och 
 joint venture-företag 381 123

Inköp från intresseföretag och
 joint venture-företag 739 659

Utdelning från intresseföretag och 
 joint venture-företag 139 131

kortfristiga fordringar hos intresse-
 företag och joint venture-företag 79 69

kortfristiga skulder till intresseföretag 
 och joint venture-företag 113 66

långfristiga fordringar hos intresse-
 företag och joint venture-företag 94 92

långfristiga skulder till intresseföretag 
 och joint venture-företag 125 115

ansvarsförbindelser till intresseföretag 
 och joint venture-företag 11 21

nCC-koncernens pensionsstiftelse har en räntebärande fordran på 
nCC ab (publ) om 1 700 (1 500) MSek.

Transaktioner med koncernföretag

    Moderbolaget

2014 2013

Försäljning till nordstjernan-gruppen 10 13

Inköp från nordstjernan-gruppen 7 6

ränteintäkter från koncernföretag 26 9

Utdelning från koncernföretag 278 594

kortfristiga fordringar hos 
 nordstjernan-gruppen 328 43

kortfristiga skulder till 
 nordstjernan-gruppen 1 432 1 848

långfristiga skulder till 
 nordstjernan-gruppen 12 12

Transaktioner med intresseföretag och joint venture-företag

    Moderbolaget

2014 2013

Utdelning från intresseföretag och 
 joint venture-företag 139 130

kortfristiga fordringar hos intresse-
 företag och joint venture-företag 0 0

NOT 36 ANDELAR I JOINT vENTURE-FÖRETAG 

I koncernens finansiellla rapporter ingår nedanstående poster som 
utgör koncernens ägarandel i joint venture-företagens intäkter, kost-
nader, tillgångar och skulder.

    koncernen
2014 2013

Intäkter 75 254
kostnader –69 –226
Resultat 6 28

anläggningstillgångar 17 62
omsättningstillgångar 755 634
Summa tillgångar 772 696

långfristiga skulder 195 270
kortfristiga skulder 351 231
Summa skulder 546 501

Nettotillgångar 226 195

 
Förteckning över joint venture-företag

ägd andel  
(procent)

arandur oy 33
arC konsortiet 50
bolig Interessentskabet tuborg nord 50
entreprise 23 konsortiet 50
entreprise 26 konsortiet 50
Fløng-2 konsortiet 50
Fortis dpr, konsortie 50
gr2012 konsortiet I/S 50
holding big apple housing oy 50
Milman Miljömuddring 50
kiinteistö oy polaristontti 2 50
kiinteistö oy polaristontti 3 50
langebro 2 50
M11 entreprenör 50
holding Metrokeskus oy 50
norvikudde, konsortie 50
nVb beckomberga kb 25
nVb Sköndalsbyggarna ab 33
nVb Sköndalsbyggarna II ab 33
nVb Sköndalsbyggarna kb 33
nVb Sköndalsbyggarna II kb 33
elinegård Utvecklings ab 50
nFo konsortiet I/S 50
nCC-lhr gentofte konsortiet 50
nCC-Mje konsortie I/S 50
nCC-SMet konsortiet 50
polaris business park oy 50
Stora Ursvik kb 50
tipton brown ab 33
öhusen, kb 50
örestad down town p/S 60
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NOT 37 RISKER OCH RISKHANTERING

finansiella risker
koncernen och moderbolaget är genom sina verksamheter expone-
rade för finansiella risker. Moderbolagets styrelse har fastställt en 
finanspolicy som anger övergripande regler för hur finansverk-
samheten skall bedrivas i moderbolaget och dess icke rörelse drivande 
helägda koncernföretag. Finans policies i de rörelsedrivande koncern-
företagen beslutas av respektive bolags styrelse. nedan redogörs 
kortfattat för moderbolagets och koncernens exponering för och 
 hantering av de vanligaste finansiella riskerna.

Prisrisk är risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar på 
grund av förändringar i aktiekurser, räntenivåer, valutakurser och 
andra marknadspriser. Ränterisk uppstår vid upplåning och placering 
av likvida medel. bolagen inom koncernen eftersträvar en balans mel-
lan lång och kort räntebindning. Vid finansiering av investeringar 
matchas skuldernas räntebindningstid med prognostiserad place-
ringshorisont. Valutarisk kan uppstå vid omräkning av koncern- och 
intresseföretags utländska nettotillgångar till svenska kronor samt vid 
försäljning och inköp i utländsk valuta. Moderbolaget valutakurssäkrar 
normalt inte vare sig bokförda värden av utländska nettotillgångar 
eller försäljning och inköp i utländsk valuta. koncernföretag tar dock i 
vissa fall positioner i utländska valutor för att valutakurssäkra delar av 
nettoinvesteringarna i utländska koncern- och intresseföretag samt 
terminssäkrar enskilda större försäljnings- och inköpstransaktioner 
samt det sammantagna flödet av flera mindre transaktioner.

Kreditrisk är risken att en part i en transaktion inte kan fullgöra sitt 
åtagande och därigenom orsakar motparten en förlust. Moder-
bolagets samt koncernföretagens placeringsreglementen revideras 
 kontinuerligt och den generella policyn är att minimera kreditriskerna. 
I moderbolaget får kreditrisker, vid likviditetsförvaltning, endast före-
komma gentemot nordiska stater, kommuner, landsting och företag 
med ett officiellt eller inofficiellt investment-grade-kreditbetyg. 

Likviditetsrisk är risken att koncernens bolag inte kan tillgodose sitt 
kapitalbehov eller uppfylla sina betalningsförpliktelser till följd av otill-
räcklig likviditet, eller drabbas av svårigheter att uppta externa lån 
(refinansieringsrisk). Moderbolaget samt koncernföretagen placerar 
tillgängliga likvida medel i finansiella instrument med hög likviditet och 
låg kreditrisk. koncernens och moderbolagets  kort- och långsiktiga 
betalningsberedskap tryggas genom ett antal bindande kreditlöften.

Affärsmässiga risker
nordstjernans affärsmässiga risker utgörs huvudsakligen av hög 
exponering mot enskilda innehav, branscher och geografiska områ-
den. andra väsentliga affärsmässiga risker är risken att marknads-
förutsättningarna ändras på sådant sätt att möjligheten att genomföra 
avyttringar vid önskvärd tidpunkt och till tillfredsställande villkor 
begränsas samt att möjligheterna att göra nya investeringar minskar. 
Moderbolagets styrelse utvärderar löpande nordstjernans riskexpo-
nering.

operationella risker
nordstjernans operationella risker är främst hänförliga till den verk-
samhet som bedrivs av bolagets innehav (se avsnittet ”nordstjernans 
innehav” på sidorna 10–12). policies för hantering av dessa risker 
beslutas av respektive bolags styrelse. de operationella riskerna är 
relaterade till innehavens dagliga verksamheter och innefattar bland 
annat kontraktsrisker och andra legala risker, tekniska risker, produk-
tionsrisker, utvecklingsrisker samt risken att verksamheterna ger upp-
hov till egendoms- eller personskador. därutöver förekommer risker 
som är hänförliga till It- och informationssäkerhet. det största inneha-
vet är nCC. För en beskrivning av nCC:s operationella risker och han-
teringen av dessa hänvisas till sidorna 56–58 i dess årsredovisning 
för räkenskapsåret 2014. 
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NOT 38 vALUTAKURSER

tabellen nedan visar de genomsnittskurser och balansdagskurser som har använts inom koncernen och moderbolaget vid upprättande av årsbok-
slut för 2014 och 2013.

genomsnittskurs  
2014

balansdagskurs  
2014-12-31

genomsnittskurs  
2013

balansdagskurs  
2013-12-31

australien aUd 6,1816 6,3690 6,3038 5,7439

danmark dkk 1,2202 1,2735 1,1600 1,1937

eUro eUr 9,0961 9,4798 8,6508 8,9049

hongkong hkd 0,8843 1,0055 0,8399 0,8343

Indien Inr 0,1124 0,1230 0,1117 0,1045

Island ISk 0,0587 0,0613 0,0494 0,0560

japan jpy 0,0648 0,0651 0,0668 0,0615

kina Cny 1,1132 1,2577 1,0596 1,0673

lettland lVl – – 12,3345 12,6755

litauen ltl 2,6340 2,7460 2,5057 2,5793

norge nok 1,0889 1,0504 1,1094 1,0585

polen pln 2,1744 2,1998 2,0618 2,1459

ryssland rUb 0,1805 0,1340 0,2046 0,1977

Saudiarabien Sar 1,8281 2,0768 1,7370 1,7250

Schweiz ChF 7,4896 7,8800 7,0274 7,2629

Singapore Sgd 5,4099 5,8913 5,2059 5,0964

Storbritannien gbp 11,2870 12,1134 10,1890 10,6633

Sydafrika Zar 0,6319 0,6703 0,6769 0,6151

thailand thb 0,2111 0,2372 0,2122 0,1972

tjeckien CZk 0,3304 0,3419 0,3332 0,3245

USa USd 6,8569 7,7997 6,5142 6,4696
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Till årsstämman i Nordstjernan AB, organisations    nummer  
556000-1421

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för nordstjernan ab för år 2014. bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument 
på sidorna 17–64. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
 årsredovisningen och koncernredovisningen
det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvi-
sande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll 
som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte inne-
håller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt  
International Standards on auditing och god revisionssed i Sverige. 
dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
 koncernredovisningen. revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända-
målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. en revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-
ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

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

Uttalanden
enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av nordstjernan ab:s och dess 
dotterföretags finansiella ställning per den 31 december 2014 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för nordstjernan ab för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
 beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
 verk ställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktie bolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
disposi tioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvalt-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrel-
sens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för 
att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrel-
seledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-
ordningen.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
 förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

revisionsberättelse

Stockholm den 8 april 2015

pricewaterhouseCoopers ab

 håkan Malmström patrik adolfson
 auktoriserad revisor auktoriserad revisor
 huvudansvarig revisor
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Viveca Ax:son Johnson 
Ordförande sedan 2007, vice ordförande 1997–2007, 
ledamot sedan 1996. Född 1963.
Ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons 
 stiftelse för allmännyttiga ändamål. Ledamot i FPG 
Media AB, NCC AB, Rosti Group AB, Axel och 
 Margaret Ax:son Johnsons stiftelse samt Antti Ahlström 
Perilliset Oy.  

Antonia Ax:son Johnson 
Vice ordförande sedan 2007, ledamot sedan 1982. Fil. 
kand. Född 1943.
Ordförande i Axel Johnson AB samt Axel och Margaret 
Ax:son Johnsons stiftelse. Ledamot i Axel Johnson Inc., 
Axfast AB, Axfood AB samt Axel och Margaret Ax:son 
Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. 

Peter Leimdörfer
Ledamot sedan 2012. Civilekonom. Född 1961.
Verkställande direktör för Brunswick Real Estate AB. 
Ordförande i Sveafastigheter AB. Ledamot i Leimdörfer 
Holding AB samt White Peak Real Estate Investment.
 

Per Lindberg
Ledamot sedan 2014. Teknologie doktor. Född 1959.
Verkställande direktör för BillerudKorsnäs AB. 
 Ordförande i Skogsindustrierna. Ledamot i SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut samt IVA:s avdelning VIII 
Skogsnäringens teknik.

Tomas Nicolin
Ledamot sedan 2007. Civilekonom och Master of 
 Science in Management. Född 1954.
Ledamot i Skandinaviska Enskilda Banken AB, Axel 
och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, Nobelstiftelsen, 
Centrum för Rättvisa, Fastighetsfonden NIAM:s 
 investeringskommitté, Institutet för Näringslivs-
forskning, Stiftelsen Fritt Näringsliv, Sällskapet Vänner 
till Pauvres Honteux samt Kollegiet för Svensk 
 Bolagsstyrning.

Bo Risberg
Ledamot sedan 2014. BSc Mechanical Engineering och 
MBA. Född 1956.
Ordförande i Piab Group Holding AB. Vice ordförande i 
Grundfos Holding A/S. Ledamot i Trelleborg AB.

Styrelse

Styrelsen fotograferad vid ett besök hos Rosti Tebplast i Istanbul den 14 oktober 2014. Från vänster: Tomas Nicolin, Antonia Ax:son Johnson,  
Tomas Billing (verkställande direktör), Viveca Ax:son Johnson, Per Lindberg, Peter Leimdörfer och Bo Risberg.
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ledning

Tomas Billing 
Verkställande direktör sedan 1999. Civilekonom. Född 
1963.
Ordförande i NCC AB. Ledamot i BiJaKa AB samt 
Parkinson Research Foundation. Tomas Billing är av 
valberedningen i Nobia AB föreslagen att väljas till ny 
ordförande i Nobia AB vid bolagets årsstämma den 14 
april 2015.

Mats Heiman
Senior Investment Manager sedan 2005. Civilingenjör 
och civilekonom. Född 1950.
Ordförande i Rosti Group AB, Navos Capital AB samt 
Parkinson Research Foundation. Ledamot i Waterjet 
Holdings, Inc.

Peter Hofvenstam 
Vice verkställande direktör sedan 2000, anställd sedan 
1999. Civilekonom. Född 1965.
Ordförande i Bygghemma Sverige Intressenter AB samt 
Exel Composites Oyj. Ledamot i Active Biotech AB samt 
Rosti Group AB. Ordförande i Ramirent Oyj till och med 
bolagets årsstämma den 25 mars 2015. 

Nora F. Larssen
Senior Investment Manager sedan 2008. Civilekonom 
och MBA. Född 1965. 
Ordförande i Etac AB samt Emma S. AB. Ledamot i 
Ekornes ASA, Nobia AB samt Filippa K Group AB. 

Angela Langemar Olsson 
Ekonomichef sedan 2000. Civilekonom. Född 1970.
Ledamot i Etac AB.

Lars Lindgren
Senior Investment Manager sedan 2012, anställd sedan 
2004. Jur.kand. och civilekonom. Född 1975.
Ordförande i Salcomp Oyj samt WinGroup AG. Leda-
mot i Bygghemma Sverige  Intressenter AB, Etac AB 
samt Nordkom AB. 

revisor

PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor: Håkan Malmström, auktorise-
rad revisor, PricewaterhouseCoopers AB. Revisor i 
Nordstjernan AB sedan 2008. Född 1965.

Medpåskrivande revisor: Patrik Adolfson, auktoriserad 
revisor, PricewaterhouseCoopers AB. Revisor i 
 Nordstjernan AB sedan 2008. Född 1973.

ledning och revisor

Från vänster: Mats Heiman, Tomas Billing, Angela Langemar Olsson, Peter Hofvenstam, Nora F. Larssen och Lars Lindgren. 
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Bygghemma Sverige Intressenter AB

Postmästaregatan 18

Box 70

572 22 Oskarshamn

Telefon: 020-25 00 25

www.bygghemma.se

Ekornes ASA

Industrivegen 1

N-6222 Ikornnes, Norge

Telefon: +47 70 25 52 00

www.ekornes.no

Etac AB

Kista Science Tower, Färögatan 33

164 51 Kista

Telefon: 08-633 47 00

www.etac.com

Lifco AB

Verkmästaregatan 1

745 85 Enköping

Telefon: 0735- 079 679

www.lifco.se

NCC AB

Vallgatan 3

170 80 Solna

Telefon: 08-585 510 00

www.ncc.se 

Nobia AB

Klarabergsviadukten 70, A5

Box 70376

107 24 Stockholm

Telefon: 08-440 16 00

www.nobia.com

Ramirent Oyj 

Äyritie 16

P.O. Box 116

FI-01511 Vantaa, Finland

Telefon: +358 20 750 200

www.ramirent.com

Rosti Group AB

Gråbrödersgatan 2

211 21 Malmö

Telefon: 040-204 701

www.rosti.com

Salcomp Oyj

Joensuunkatu 13

P.O. Box 95

FI-24101 Salo, Finland

Telefon: +358 201 875 511

www.salcomp.com

WinGroup AG

Untermüli 6

6300 Zug, Schweiz

Telefon: +41 71 511 11 91

www.wingroup.ch

Nordstjernan AB
Stureplan 3

103 75 Stockholm

Telefon: 08-788 50 00

www.nordstjernan.se

adresser

Fotografer: 
omslag: bruno ehrs / Sida 2: bruno ehrs / Sidorna 4–5: kyllesjö Skog / Sida 7: bruno ehrs / Sida 14 (ovan till vänster): robert roesler / Sida 14 
(nedan till vänster): atelier Florman / Sida 14 (till höger): ateljé Welinder jaeger bergne / Sida 15 (ovan): rolf adlercreutz / Sida 15 (nedan): bruno ehrs / 
Sida 16: bruno ehrs / Sida 66: rosti tebplast / Sida 67: bruno ehrs.
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