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LÄNGS VÄGEN #1

ETT GRÖNT PROJEKT VID SIDAN AV MOTORVÄG OCH JÄRNVÄG

Aven bok, has sel, hag torn och päron. Sälg, rönn, oxel, hägg och
kap ri fol… vi kan fort sät ta upp räk ning en sida upp och sida ner.
Det rör sig om när ma re 300 000 träd, bus kar och andra väx ter
som plan te rats ut ef ter mo tor vä gen, järn vä gen och vid land för -
bin del sen på den svens ka sidan av Öresunds för bin del sen.

Det är myc ket lan dy ta som går åt att bygga motor-  och järn vä -
gar, inte bara där själ va vägar na ska dras fram utan även ytor na
bred vid ska ut for mas och åter stäl las till ett så ur sprung ligt och
na tur ligt ut se en de som möj ligt.

Det gröna pro jek tet vid sidan av mo tor väg och järn väg fyll de
�era syf ten: åter stäl lan de av jor dy tan, göra det vi su ellt �nt för
re san de med bil och tåg lik som triv samt för de bo en de i när om -
rå det.

Ve ge ta tion fun ge rar också som bul ler skydd samt tar upp olika
kli mat ga ser som kol di ox id och kvä ve di ox id. Den drar även till
sig olika typer av för kli ma tet och män ni skan skad li ga par tik lar.
Ve ge ta tion fun ge rar allt så som ett gi gan tiskt luft �l ter.

Pla ne ring en för si do om rå de na star ta de i bör jan av 1990- talet.
Öresunds för bin del sen in vig des 2000 och �rar sin tju gon de fö -
del se dag år 2020. Det är lång tid som gått sedan de förs ta
idéer na kom om aven bok, has sel och hag torn och hur de
300 000 plan tor na bäst skul le pla ce ras ut för att tjäna sitt syfte.
Men nu �nns de där som en in ve ste ring för fram ti den och för
nästa ge ne ra tion.

Hägg Päron Hagtorn
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LÄNGS VÄGEN #2

ETT GRÖNT PROJEKT VID SIDAN AV MOTORVÄG OCH JÄRNVÄG

Sve dabs an lägg ning be står ut ö ver en mo tor väg med av- och
på far ter och en dub bel spå rig järn väg, också av si do om rå -
den som bäd dar in an lägg ning en i gröns ka. Där �nns också
�era dam mar som sam lar upp dag vat ten från mo tor vä gen
och järn vä gen. Si do om rå de na pla ne ra des av Sve dab i sam -
råd med land skaps ar ki tek ter och bi o lo gisk och mil jö tek nisk
ex per tis för att skapa olika ka rak tä rer, med olika funk tio ner
på olika stäl len ut ef ter mo tor vä gen och järn vä gen.

På vissa stäl len an la des bloms teräng ar, på andra stäl len en
buskve ge ta tion, ibland i form av häc kar. Det plan te ra des
också unga träd som på sikt skul le ut veck las till små skogs -
par ti er längs vägen. Om rå det vid bro fäs tet, Ler nac ken, som
länge varit en otill gäng lig ut kant av Malmö, pla ne ra des för
att bli en väl kom nan de port.

Genom plan te ring ar na längs mo tor vä gen har Sve dab inte
bara bi dra git till en smi dig och e� ek tiv för bin del se över
Öresund, utan också till ett park land skap i Mal mös södra
del som er bju der en bi o lo gisk mång fald och mins ka de stör -
ning ar från tra � ken på vår an lägg ning.
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LÄNGS VÄGEN #3

ETT GRÖNT LUFTFILTER

De svens ka lan dan slut ning ar na kan tas av hund ra tu sen tals
olika träd och bus kar. Plan te ring ar na har ett este tiskt syfte
och fun ge rar som bul ler skydd.

Ett annat vik tigt skäl till att vi plan te ra de så många väx ter
är att de fun ge rar som luft �l ter. Väx ter na fång ar inte bara
upp kli mat ga ser som kol di ox id och kvä ve di ox id utan även
olika typer av par tik lar som är ohäl so sam ma för oss män ni -
skor. För att kunna fånga upp så många olika typer av par -
tik lar som möj ligt krävs just en bred va ri a tion av väx ter ef -
tersom väx ter fång ar par tik lar på olika sätt. Det som avgör
är typen av blad och barr lik som deras mor fo lo gi, det vill
säga struk tur och form. Vissa blad är mer hå ri ga än andra,
några är klib bi ga och andra kan vara fuk ti ga eller torra.
Även bla dens stor lek och ett växt par tis to ta la lö vy ta har be -
ty del se.

Pro jek tets ge nom fö ran de kräv de stor in sikt i såväl bi o lo gi
som kemi och met ro lo gi. Allt för att det stora gröna luft �lt -
ret skul le fun ge ra så e� ek tivt som möj ligt under lång tid
fram ö ver.
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LÄNGS VÄGEN #4

DET GODA GRÖNA SKÖNA

I år skri ver vi 2020! Ett ju bi le um sår för Öresunds för bin del -
sen som in vig des år 2000. Temat i 2019 års delårs rap por ter
har varit det pro jekt som ge nom för des sam ti digt med
bygg na tio nen av själ va lan dan slut ning ar na – det gröna pro -
jek tet, d v s plan te ring en av de hund ra tu sen tals träd och
bus kar utmed sträck ning en. Av sik ten har varit att be ly sa
det fak tum att mil jön och ge stalt ning en �ck ett stort ut -
rym me när pro jek tet pla ne ra des.

Över 100 del om rå den pla ne ra des för att ut gö ra ängs y tor,
gräsy tor, våt marksy tor och ytor med bus kar re spek ti ve
träd. Om rå den som idag har olika ka rak tä rer, både vi su ellt
och bi o lo giskt, och fun ge rar som e� ek tivt bul ler skydd och
luft �l ter. Tjugo år är för stås en kort tids rymd för mer lång -
sam väx an de träd som ek och bok och där för kom mer land -
ska pet att fort sät ta för änd ras. Hel hets bil den är klar och ger
en käns la av öppna hedar, skogs par ti er, om rå den med bus -
kar, blom mor och gräs som sam spe lar på ett na tur ligt och
va ri a tions rikt sätt.

Den som pas se rar sträc kan ska upp le va att man rör sig
genom ett grönt och �nt land skap med va ri a tion i växt lig -
het och land skaps ge stalt ning. Helt en kelt kort sam man fat -
tat som ”det goda gröna sköna”.
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Detta är Svedab

Svensk–Dans ka Bro för bin del sen SVE DAB AB är ett stat ligt ägt ak tie bo lag, or ga ni sa -
tions num mer 556432- 9083. Ak ti er na för val tas av Re ge rings kans li et.

Sve dab för val tar till sam mans med sin dans ka mot sva rig het A/S Øresund, det till lika
delar ge men samt ägda Öresunds bro kon sor ti et. Öresunds bro kon sor ti et äger bron
och har an sva ret för den ope ra ti va verk sam he ten. Sve dabs upp drag och an svar har
fast lagts dels i ett avtal mel lan Sve ri ge och Dan mark, dels i ett kon sor ti alav tal som
teck nats mel lan Sve dab och A/S Øresund. Ägar fö re ta gen an sva rar so li da riskt för de
skyl dig he ter och för plik tel ser som upp kom mer i Öresunds bro kon sor ti et.

Sve dab upp för de de svens ka lan dan slut ning ar na till Öresunds bron.
De be står av en mil mo tor väg och två mil järn väg. Mo tor vä gen ut -
görs av den sista sträc kan av Yttre Ring vä gen innan Öresunds bron.
Järn vä gen an slu ter till Kon ti nen tal ba nan genom Malmö i öster och
Öresunds bron i väs ter. Sve dab har även byggt om och ut ö kat Kon ti -
nen tal ba nan genom Malmö till dubb la spår.

Sve dab har i en lig het med riks da gens be slut � nan si e rat byg gan det
av lan dan slut ning ar na med lån i Riks gäl den. Lånen ska amor te ras
med de över skott som Öresunds bron ge ne rar.

SVEDAB SKA:

genom aktivt delägarskap i Öresundsbrokonsortiet säkra en
a�ärsmässig utveckling av Öresundsbron och säkerställa ett
långsiktigt och positivt kassa�öde;
utföra drift och underhåll av de svenska landanslutningarna
på ett sätt som garanterar resenärerna en säker transport;
verka för en hög tillgänglighetsgrad på Svedabs anläggning;
verka för att de lån som �nansierar verksamheterna är
återbetalda senast år 2050.
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Svedab fortsätter att
leverera ett stabilt resultat

Öresunds bron är en cen tral kom mu ni ka tions länk mel lan Skan di na vi en och kon ti -
nen ten och vik tig för Sve ri ges im port och ex port såväl på väg som på järn väg. Bron
är också en motor för hela Öresunds re gi o nens ut veck ling. Brons ka pa ci tet är hög
och det �nns gott om plats för både �er for don och �er tåg under en lång tid fram -
ö ver. Sve dab bi drar som ägare till den an slu tan de mo tor vä gen och järn vä gen och
genom ett ak tivt de lä gar skap i Öresunds bro kon sor ti et till en e� ek tiv drift och en
lång sik tigt håll bar för valt ning av bron.

TRAFIKEN
2019 pas se ra de 20 423 väg for don i ge nom snitt per dygn över Öresunds bron och på Sve dabs
mo tor väg, vil ket var något lägre än 2018. To talt rörde det sig om näs tan 7,5 mil jo ner for don.

Tågen som pas se ra de Sve dabs båda järn vä gar trans por te ra de drygt 12 mil jo ner män ni skor
till och från Öresunds bron en ligt Tra �k ver kets pro gno ser.

2019 ETT MELLANÅR
2019 var ett år av vik ti ga för be re del ser. Till sam mans med Tra �k ver ket gjor des en upp hand -
ling av de nya bul lerskär mar som ska vara upp för da se nast 2021 för att Sve dab och Tra �k -
ver ket, som till sam mans in ne har mil jö till stån den, ska leva upp till nya mil jö vill kor för Kon ti -
nen tal ba nan genom Malmö.

Under 2019  på bör ja des också ar be tet med den prö vo tids re do vis ning som Sve dab är skyl dig
att lämna under 2020 och som ska rap por te ra de kon se kven ser som den nya tra �k plat sen
Na� en torp fått på all män och en skild egen dom.

ETT STARKT RESULTAT
Sve dab gjor de en vinst på 653 mil jo ner kro nor tack vare ett starkt re sul tat i Öresunds bro -
kon sor ti et. Vins ten blev vä sent ligt högre än 2018 på grund av att Öresunds bro kon sor ti et då
gjor de en an pass ning av lå ne port föl jen till en ny ut tags po li cy och för längd åter be tal nings tid
för lånen, vil ket re sul te ra de i en re a li sa tions för lust som be las ta de re sul ta tet.

2018 gjor de Sve dab och A/S Øresund för förs ta gång en kon tan ta uttag ur Öresunds bro kon -
sor ti et. För Sve dabs del in ne bar det att bo la get kunde börja åter be tal ning en av sina lån.
2019 av vak ta de ägar bo la gen med att göra yt ter li ga re uttag ur Öresunds bro kon sor ti et med
an led ning av det ären de som pågår inom EU om huruvi da de stats ga ran ti er och de stat li ga
lån som gi vits är att be trak ta som stats stöd. För att � nan si e ra den lö pan de verk sam he ten
har Sve dab tagit upp lån i Riks gäl den inom den lå ne ram som riks da gen ti di ga re fast ställt.
Under 2019 kunde Sve dab lämna ut del ning till sin ägare, dock en dast i form av åter läm na de
re ver ser av se en de den ford ran som bo la get har av se en de ti di ga re läm na de ak tieägar till -
skott. Ut del ning i form av lik vi da medel sker först när bo la gets lån har amor te rats av.

JUBILEUMSÅRET 2020
2019 blev något av ett mel lanår i av vak tan på ju bi le um så ret 2020 när Öresunds bron och lan -
dan slut ning ar na �rar 20 år. Ju bi le um så ret har emel ler tid fått en tu� in led ning till följd av
Co ro na vi ru set som spri der sig över värl den och som nu bland annat har lett till att Dan mark
har stängt sina grän ser och Sve ri ge har in fört ett till fäl ligt re se för bud för icke nöd vän di ga
reser till Sve ri ge. Främst drab bas fri tids re san det över Öresunds bron. Stäng ning en kom mer
att ha ne ga tiv på ver kan på Öresunds brons in tjä ning och där med också på Sve dabs re sul -
tatan del.

Malmö den 26 mars 2020

 

Ulf Lun din, VD Sve dab

Ulf Lundin, VD Svedab

Sve dab gjor de ett bra re sul tat 2019
tack vare ett starkt re sul tat i
Öresund bro kon sor ti et som trots vi -
kan de tra �k si� ror ge ne re ra de en
högre vinst än 2018. Sve dabs vinst
blev 653 mil jo ner kro nor.
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Året i korthet

ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL

SVEDAB

MSEK om inget annat anges

Resultaträkning 2019 2018

Nettoomsättning 12 11

Rörelseresultat -60 -70

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet 926 559

Årets resultat 653 347

Resultat per aktie, SEK 81 671 43 428

Balansräkning 19/12/31 18/12/31

Svenska landanslutningar 2 023 2 073

Kapitalandel Öresundsbrokonsortiet 2 926 1 984

Eget kapital 1 341 996

Räntebärande nettoskuld 3 496 3 124

Övriga nyckeltal 2019 2018

Genomsnittlig �nansieringskostnad, % 1,0 1,4

ÖRESUNDSBROKONSORTIET
IFRS, 100 pro cent samt MDKK om inget annat anges

Resultaträkning 2019 2018

Intäkter 2 011 1 956

Rörelseresultat 1 460 1 413

Finansnetto -605 -31

(varav värdeförändringar) (-426) (177)

Årets resultat 855 1 382

Balansräkning 19/12/31 18/12/31

Öresundsbron 14 812 15 005

Räntebärande nettoskuld, beräknad till upplupet anska�ningsvärde 10 732 12 264

Övriga nyckeltal 2019 2018

Omsättningstillväxt, % 3 2

Genomsnittlig �nansieringskostnad, beräknad till upplupet anska�ningsvärde, % 4,5 1,7

Vägfordon per dygn 20 423 20 554
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Förvaltningsberättelse

Sty rel sen och verk stäl lan de di rek tö ren för Svensk- Danska Bro för bin del sen SVE DAB AB avger här med års re do vis ning för rä ken skaps å ret
2019. För valt nings be rät tel sen om fat tar för u tom dessa sidor även not 3 Fi nan si el la ris ker och � nan si ell risk han te ring.

VERKSAMHETEN
Sve dab och A/S Øresund äger och för val tar var de ra fem tio pro cent av an de lar na i Öresunds bro kon sor ti et. Sve dab bygg de och äger de
svens ka lan dan slut ning ar na till Öresunds bron och an sva rar för drift och un der håll. Lan dan slut ning ar na be står av cirka två mil järn väg och en
mil mo tor väg. Järn vägs an lägg ning en upp låts till Tra �k ver ket mot en årlig er sätt ning. Sve dabs vd är också vd för Ar lan da ba nan In frastructu -
re AB (AIAB). Bo la gen har ett nära sam ar be te inom ad mi nist ra ti va funk tio ner som � nan si ell rap por te ring, per so nal ad mi nist ra tion, IT och tek -
nik.

Öresundsbrokonsortiet
Öresunds bro kon sor ti et äger och dri ver Öresunds bron. Öresunds bron utgör en vik tig länk i ett in ter na tio nellt in fra struk tur sy stem och bin -
der sam man Öresunds re gi o nen. Ägar nas rät tig he ter och skyl dig he ter re gle ras i ett kon sor ti alav tal. Sve dabs sty rel se le da mö ter ingår i
Öresunds bro kon sor ti ets sty rel se. Öresunds bro kon sor ti ets sty rel se har an svar för att för valt ning en av Öresunds bron är lång sik tigt håll bar så
att den pla ne ra de eko no mis ka och fy sis ka livs läng den sä ker ställs. Sty rel sen fast stäl ler av gif ter na för väg tra � ken och god kän ner över gri pan -
de styr in stru ment.

Finansieringsmodellen
Öresunds för bin del sen (Öresunds bron och de svens ka och dans ka lan dan slut ning ar na) ska bära sina egna kost na der (pro po si tio nen
1996/97:161). Bygg na tio nen � nan si e ra des med lån och samt li ga kost na der ska täc kas av vägav gif ter och ba n av gif ter från järn vä gen. Sve dab
lånar en dast i Riks gäl den. Lånen ska amor te ras med hjälp av uttag från Öresunds bro kon sor ti et.

In täk ter na från väg tra � ken utgör drygt två tred je de lar av Öresunds bro kon sor ti ets to ta la in täk ter. In täk ter från upp lå tel se av järn vä gen er -
sätts av den svens ka och den dans ka sta ten, vilka till Öresunds bro kon sor ti et år li gen er läg ger en fast av gift på var de ra 150 mil jo ner DKK,
(1991 års pris ni vå). Öresunds bro kon sor ti et lånar en bart på den öppna ka pi tal mark na den. Upp lå ning en är so li da riskt ga ran te rad av den
svens ka och den dans ka sta ten.

INTÄKTER OCH RESULTATUTVECKLING
Net to om sätt ning en ökade, 12 (11) MSEK. Re sul tat pos ten ut görs i hu vud sak av ba n av gif ter och ökad tåg tra �k lik som pris höj ning ar bi drog till
ök ning en. Rö rel se re sul ta tet, –60 (–70) MSEK för bätt ra des till följd av lägre kost na der 2019 jäm fört med 2018 som be las ta des med pro jek te -
rings kost na der för nya bul lerskär mar längs delar av Kon ti nen tal ba nans sträck ning genom Malmö.  Rän te net tot, –34 (–42) MSEK, fort sat te
att för bätt ras. Rän tein täk ter na mins ka de med 11 MSEK som ett re sul tat av att Sve dab under året de la de ut en del av sin re vers ford ran som
löper med ränta. Rän te kost na der na blev 19 MSEK lägre, vil ket främst för kla ras av att Sve dab i bör jan av året amor te ra de ett lån till ett värde
av 500 MSEK samt den fort satt låga rän te ni vån. Årets re sul tat 653 (347) MSEK blev av se värt bätte än fö re gå en de år som en följd av den po -
si ti va re sul tat ut veck ling en i Öresunds bro kon sor ti et.

Kommentarer till Öresundsbrokonsortiets resultat och marknad
Re sul tatan de len ökade, 926 (559) MSEK. Öresunds bro kon sor ti ets in täk ter och rö rel se re sul tat fort sat te att ut veck las po si tivt. Fi nansnet tot
för bätt ra des vä sent ligt vil ket för kla ras av att 2018 års � nansnet to be las ta des av en re a li se rad ne ga tiv e� ekt på in dex re la te ra de in stru ment.
In dex re la te ra de in stru ment med kor ta re löp tid lös tes in i för tid och er sat tes med icke in dex re la te ra de in stru ment med läng re löp tid, som
ett led i att an pas sa skuld port föl jen till Öresunds bro kon sor ti ets ut del nings po li cy och läng re åter be tal nings tid för lånen. Ge nom snitts kur sen
för den dans ka kro nan upp gick till 1,42 (1,38).

Ge nom snitt lig väg tra �k per dygn nådde över tju go tu sen strec ket 2016 och har legat på den nivån sedan dess. 2019 stan na de ge nom snitts -
tra � ken på 20 423 vil ket var något lägre än 2018 (20 554). Gods- och fri tids tra �k ökade medan pend lings tra � ken mins ka de. Den svaga svens -
ka kro nan bi drog po si tivt då dans kar i högre grad valde att köra över Öresunds bron.

Trafiken 2019 2018
Ökn+/

minskn- %

Vägfordon genomsnitt per dygn 20 423 20 554 -0,6

  varav personbilar 18 070 18 271 -1,1

  varav lastbilar 1 624 1 397 +16,2

VERKSAMHETSSTYRNING
Sve dab är be ro en de av Öresunds bro kon sor ti ets re sul tat ut veck ling och styr ning en av de båda verk sam he ter na är nära för knip pa de med
varand ra. Detta av snitt be hand lar också de vä sent li ga delar av verk sam hets styr ning en i Öresunds bro kon sor ti et som anses nöd vän di ga för
att ge lä sa ren en hel hets bild.

Ägarens inflytande
Sve dabs kärn verk sam het är fast lagt i be slut av Sve ri ges riks dag och i ett avtal mel lan de svens ka och dans ka re ge ring ar na, samt i ett kon sor -
ti alav tal mel lan ägar bo la gen Sve dab och A/S Øresund. Re ge ring en har riks da gens upp drag att ak tivt för val ta de stat ligt ägda bo la gen. Re ge -
ring ens re do gö rel se för mål, tillämp li ga ram verk och in ställ ning till bo lags styr nings frå gor, �nns sam lat i ”Sta tens ägar po li cy och rikt lin jer för
fö re tag med stat ligt ägan de”. Av ägar po li cyn fram går att Svensk kod för bo lags styr ning ska tilläm pas lik som prin ci pen ”följa eller för kla ra”.
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Hållbart företagande

Stat ligt ägda bolag ska driva sin verk sam het på ett sätt som gyn nar en håll bar ut veck ling och upp rät ta en håll bar hets re do vis ning en ligt GRI:s
rikt lin jer. Sve dab har i en lig het med sta tens ägar po li cy och ÅRL 6 kap 11 § upp rät tat en håll bar hets rap port, som en från års re do vis ning en
skild rap port. Håll bar hets rap por ten grans kas av re vi sor och �nns till gäng lig på Sve dabs webb plats.

Finansiell målsättning
Under 2018 be slu ta de Sve dab och A/S Øresund, Öresunds bro kon sor ti ets ägare, om en ny po li cy för uttag och som in ne bär att Sve dabs lån
kom mer att vara åter be tal da långt ti di ga re än ur sprung lig mål sätt ning år 2040. Se not 4 som även be skri ver på gåen de ären de av se en de
stats stöds frå gan och dess på ver kan på � nan si ell mål sätt ning

Risker och riskhantering
Sve dabs re spek ti ve Öresunds bro kon sor ti ets sy stem för risk styr ning ska iden ti � e ra så da na ris ker som verk sam he ten kan drab bas av. Om
möj ligt ska sy ste met se till att ris ker na eli mi ne ras, eller sä ker stäl la att e� ek ter na be grän sas om något skul le in trä� a. Sve dabs sty rel se an -
sva rar inför äga ren för fö re ta gets ris ka na lys och risk han te ring.

Affärsrisker

Sve dabs för må ga till av kast ning är di rekt be ro en de av Öresunds brons av kast nings för må ga och av görs där för av fak to rer som tra �kvo lym,
priss tra te gi, drift kost na der och re al rän ta. Öresunds bron är kon junk tur käns lig och a� ärs ris ken på ver kas av sam ban det mel lan in täk ter och � -
nan sie rings kost na der. Det in ne bär att risk pro � len kan sän kas om skuld port föl jen struk tu re ras på ett så dant sätt att en po si tiv sam va ri a tion
upp nås mel lan in täk ter och � nan sie rings kost na der, av häng igt den eko no mis ka till väx ten. Rör ligt för rän ta de lån och real rän telån (en dast i
Öresunds bro kon sor ti et), har en po si tiv sam va ri a tion med den ge ne rel la eko no mis ka till väx ten när den drivs av ef ter frå gan. Sam va ri a tio nen
är dock inte den enda fak tor som på ver kar risk pro � len när in täk ter och � nan sie rings kost na der be döms i ett sam man hang. En si tu a tion med
sti gan de re al rän tor i kom bi na tion med en låg till växt takt i eko no min under en läng re tid, skul le kunna in ne bä ra en vä sent lig risk. A� ärs mäs -
si ga ris ker be döms och han te ras genom upp följ ning av tra �k sta tistik, aktiv mark nads be ar bet ning samt en kon ti nu er lig över syn av priss tra te -
gi er. Ut sik ter na för att uppnå en lång sik tig och till freds stäl lan de rän ta bi li tet är myc ket god.

Finansiella risker

Fi nan si el la ris ker är re la te ra de till � nan si el la in stru ment såsom kund ford ring ar, lik vi da medel, ob li ga tions lån, skul der till kre di tin sti tut, le ve -
ran törs skul der samt i Öresunds bro kon sor ti et även de ri va t in stru ment. De � nan si el la ris ker na som han te ras är marknads- , kredit-  och lik vi di -
tets ris ker. Mark nads ris ker na delas upp i valuta- , ränte-  och andra pris ris ker. Fi nan si el la ris ker be skrivs och ut veck las i not 3.

Sve dabs för må ga att åter be ta la lånen är be ro en de av Öresunds brons kassa �ö de. Upp följ ning av ut veck ling en i Öresunds re gi o nen och
Öresunds bro kon sor ti ets a� ärs mäs si ga ut veck ling samt sy stem för risk styr ning, utgör en vik tig del av Sve dabs risk han te ring. Rän ta bi li tets -
be räk ning ar som visar Öresunds brons lång sik ti ga lön sam het och åter be tal nings för må ga görs år li gen.

Sve dab och A/S Øresund sva rar so li da riskt gente mot tred je man för varje för plik tel se som kan upp kom ma i Öresunds bro kon sor ti et i sam -
band med dess verk sam het. Ägar na ska till lika delar dela vins ter och för lus ter som upp kom mer i Öresunds bro kon sor ti ets verk sam het.

Kapitaltäckningsgaranti

Sta ten har ut fär dat en ka pi taltäck nings ga ran ti för att skyd da Sve dabs eget ka pi tal i en lig het med ak tie bo lags la gen. En ligt ka pi taltäck nings -
ga ran tin be myn di gas Tra �k ver ket att oå ter kal le li gen vid behov lämna vill ko ra de ak tieägar till skott så att Sve dabs egna ka pi tal vid varje till -
fäl le upp går till det re gi stre ra de ak ti e ka pi ta let. Tra �k ver kets vill ko ra de ak tieägar till skott sker i form av be tal nings ut fäs tel ser (i en lig het
med 2001 års eko no mis ka vår pro po si tion, 2000/1:100). För den ford ran som Sve dab där i ge nom får gente mot Tra �k ver ket, ska Tra �k ver ket
år li gen er läg ga ränta, som också till skjuts i form av be tal nings ut fäs tel ser. Rän te sat sen ska mot sva ra den ge nom snitt li ga ränta som Sve dab
under re spek ti ve år be ta lar till Riks gäl den.

Frågan om olovligt statsstöd

EU- kommissionen mot tog 2013 en an mä lan vari Sve dab och Öresunds bro kon sor ti et på stås er hål la otillåt na stats stöd. Kom mis sio nen med -
de la de redan 1995 att stats ga ran ti er na inte är att be trak ta som stats stöd ef tersom Öresunds bron är en in ve ste ring till gagn för sam häl let
som hel het och en ge men sam nytta av all mänt o� ent ligt in tres se.  EU- kommissionen av vi sa de kla gan 2014 och med de la de att be slu tet om
den stat li ga � nan sie ring en av såväl Sve dabs lan dan slut ning ar som den stat ligt ga ran te ra de upp lå ning en i Öresunds bro kon sor ti et, sked de i
linje med EU:s be stäm mel ser. Kom mis sio nen menar att åt gär der na in ver kar po si tivt på de ge men sam ma trans port pri o ri te ring ar na utan att
otill bör li gen sned vri da kon kur ren sen på den inre mark na den. EU- kommissionen lät sam ti digt med de la att det kom mer att krä vas en no ti � e -
ring ifall Öresunds bro kon sor ti et får behov av stats ga ran te ra de lån efter 2040.

EU- kommissionens be slut att av vi sa kla gan över kla ga des till EU- domstolen. EU- domstolen åter för vi sa de frå gan till EU- kommissionen och
kräv de en dju pa re ana lys. Skul le en ny ana lys visa att ga ran ti vill ko ren är att anse som otillåt na, kan detta in ne bä ra ökade kost na der för
Öresunds bron.  EU- kommissionen för vän tas åter kom ma under förs ta halv å ret 2020.

Som följd av ovanstå en de be slu ta de Öresunds bro kon sor ti ets sty rel se att und vi ka stats ga ran te rad lå ne upp tag ning fram till att EU- 
kommissionen o� ent lig gör sitt be slut. Av samma skäl be slu ta de sty rel sen att ägar na tills vi da re inte ska göra några uttag.

MILJÖ
Sve dab och Öresunds bro kon sor ti et be dri ver till stånds plik tig verk sam het en ligt mil jö bal ken och i en lig het med de be slut som har fat tats av
re ge ring en, kon ces sions nämn den, vat ten dom sto len och mark- och mil jö dom sto len. Till stånds plik ten avser byg gan de och drift av Öresunds -
bron och de svens ka lan dan slut ning ar na. Mil jöpå ver kan sker främst genom bul ler, av fall och ut släpp i luf ten från väg- och tåg tra �k samt
bort led ning av grund vat ten. Sve dab har idag två mil jö mäs si ga åta gan den: att år li gen kon trol le ra vat ten �ö de na kring bo la gets grund vat -
tenav sänk ning ar samt att in ne hål la bul ler vill kor längs an lägg ning en. Sve dab upp fyll de gäl lan de vill kor i mil jö do mar na för grund vat ten under
2019.
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Kontinentalbanan genom Malmö
Mark- och mil jöö ver dom sto len be slu ta de om slut li ga vill kor för Kon ti nen tal ba nans sträck ning genom Malmö 2016. Mark- och mil jöö ver dom -
sto len fö re skri ver bul ler vär den för att be grän sa bull ret från Kon ti nen tal ba nan genom Malmö. Bul ler skyd dan de åt gär der ska vid tas i bo -
stads rum, undervisnings-  och vård lo ka ler med målet att ljud ni vån in om hus inte över sti ger 30 dB(A) dygn sekvi va lent ni vå och 45 dB(A) max i -
mal ni vå nat te tid (kl. 22.00 – 07.00). Dess utom ska åt gär der vid tas vid ute plats i an slut ning till bo stad med målet att ljud ni vån inte över sti ger
60 dB(A) dygn sekvi va lent ni vå. Ge nom fö ran de ti den är 5 år. Pro jek te rings ar be tet slut för des under 2018. Bul lerskär mar na kom mer att upp fö -
ras av Tra �k ver ket under 2020.

Prövotidsredovisning
Sve dab in led de 2019 ar be tet med att ta fram den prö vo tids re do vis ning som ska läm nas 2020 av se en de vilka kon se kven ser tra �k plats Naf -
fen torp, som fär dig ställ des 2012, har fått på all män och en skild egen dom.

FRAMTIDA UTVECKLING
För vänt ning ar na på 2020 är still sam ma mot bak grund av osä ker het i pro gno ser na för dansk och svensk eko no mi och tra �k ut veck ling en
under 2019. Va luta kurs ut veck ling en för svens ka kro nan kom mer att på ver ka re sul tat och ställ ning. Korta rän tor för vän tas vara fort satt låga
under 2020, vil ket myc ket väl kan bidra till att även långa rän tor lig ger kvar på låga ni vå er. Sam man ta get be döms tra � ken ligga kvar på un ge -
fär samma nivå som 2019 och re sul ta tet hamna på en något högre nivå än 2019.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (SEK)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

   Balanserade vinstmedel 677 571 999

   Årets resultat 653 371 752

1 330 943 751

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

   Återbetalning av villkorade aktieägartillskott 653 371 751

   I ny räkning balanseras 677 572 000

1 330 943 751

Den fö re slag na åter be tal ning en av vill ko ra de ak tieägar till skott re du ce rar bo la gets so li di tet till 12 pro cent. Nu va ran de in tjä nings för må ga i
Öresunds bro kon sor ti et in ne bär att so li di te ten i Sve dab åter ställs fram ö ver genom kom man de re sul tatan de lar. So li di te ten är till räck lig mot
bak grund av att bo la gets verk sam het fort satt be drivs med lön sam het. Den fö re slag na åter be tal ning en av vill ko ra de ak tieägar till skott kom -
mer inte att på ver ka lik vi di te ten då den sker genom åter läm nan de av re vers ford ran.

Sty rel sen har be ak tat den ne ga ti va skill nad som �nns mel lan den re do vi sa de ka pi ta lan de len en ligt K3 och det i en lig het med IFRS re do vi sa -
de egna ka pi ta let i Öresunds bro kon sor ti et och som upp stått genom tillämp ning av säk rings re do vis ning i K3. Sty rel sen har be ak tat ris ken att
Sve dab inte kan leva upp till de krav som ställs för att tilläm pa säk rings re do vis ning i fram ti den, varpå ne ga ti va ore a li se ra de e� ek ter kan be -
hö va re do vi sas i Sve dab.

Sty rel sens upp fatt ning är att den fö re slag na ut del ning en inte hind rar bo la get från att full gö ra sina för plik tel ser på kort och lång sikt och
inte hel ler att full gö ra nöd vän di ga in ve ste ring ar. Den fö re slag na ut del ning en kan där med för sva ras med hän syn till vad som an förs i ABL 17
kap 3 § 2–3 st.

Ut del ning en kom mer att ge nom fö ras genom över fö ring av ford ran per den 8 maj 2020.

Utdelningspolicy
Sve dab kom mer först att re gle ra till skjut na ak tieägar till skott genom ut del ning av de ford ring ar som har upp kom mit till följd av till skot ten.
Över skott av lik vi da medel an vänds till att åter be ta la skul der na i Riks gäl den. När skul der na är fullt åter be tal da kom mer Sve dab att lämna
kon tan ta ut del ning ar till äga ren.

Sve dab och A/S Øresund be slu tar om ägar nas uttag från Öresunds bro kon sor ti et. Vill ko ren re gle ras i kon sor ti alav ta let.
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FLERÅRSÖVERSIKT

MSEK 2019 2018 2017 2016 2015

RESULTATRÄKNING      

Totala intäkter 14 12 11 9 6

Övriga kostnader -24 -32 -24 -29 -23

Avskrivningar -50 -50 -50 -50 -50

Rörelseresultat -60 -70 -63 -70 -67

Resultatandel i Öresundsbrokonsortiet 926 559 711 735 403

Netto�nansieringskostnader -34 -42 -45 -48 -50

Resultat före skatt 832 447 603 617 286

Inkomstskatt -179 -100 -133 -136 -63

Årets resultat 653 347 470 481 223

BALANSRÄKNING      

Materiella anläggningstillgångar 2 023 2 073 2 122 2 171 2 221

Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet 2 926 1 984 2 108 1 344 571

Övriga �nansiella anläggningstillgångar 1 524 1 898 2 756 2 850 2 945

Omsättningstillgångar 58 57 61 42 29

– varav likvida medel 41 43 48 30 20

Summa tillgångar 6 531 6 012 7 047 6 407 5 766

– varav räntebärande tillgångar 1 548 1 847 2 605 2 548 2 495

Eget kapital 1 341 996 1 378 855 336

Långfristiga skulder 4 780 4 471 5 122 4 818 5 370

Kortfristiga skulder 410 545 547 734 60

Summa eget kapital och skulder 6 531 6 012 7 047 6 407 5 766

– varav räntebärande skulder 5 044 4 971 5 612 5 493 5 371

NYCKELTAL      

Genomsnittlig �nansieringskostnad värderad till upplupet anska�ningsvärde,
% 1,0 1,4 1,5 1,7 1,8
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Bolagsstyrningsrapport

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING (KODEN)
Sve dab tilläm par Sta tens ägar po li cy som bl a in ne bär att Koden ska tilläm pas.

Avvikelser från Koden
Sve dab tilläm par Koden med av vi kel ser i de av snitt och reg ler som fram går av ta bel len nedan.

Avsnitt 1 – Bolagsstämma

Regel 1.1 – Datum för bo lags stäm ma fast -
ställs i sam råd med Nä rings de par te men tet.
Un der rät tel se om tid och plats ska skic kas
till riks da gens central kans li och in for ma tion
läm nas på bo la gets hem si da när kal lel sen
pub li ce ras.

Regel 1.3 – Äga ren eller bo la gets sty rel se
läm nar för slag till ord fö ran de vid bo lags -
stäm man.

Avsnitt 4 – Styrelsens storlek och
sammansättning

Regel 4.4 – Sty rel se le da mö ters obe ro en de i
för hål lan de till sta ten samt till bo la get och
bo lags led ning en be hö ver inte re do vi sas.

Avsnitt 2 – Valberedning

Regel 2.1 – Re ge rings kans li et be re der för -
slag till sty rel se. Sve dab har inte in rät tat ett
re vi sions ut skott utan Sve dab sty rel se full -
gör dess upp gif ter. Ar vo de till re vi sor utgår
en ligt räk ning.

Avsnitt 9 – Ersättningar till ledande
befattningshavare

Regel 9.1 – Re ge rings kans li et be re der för -
slag till ar vo de ring och be slu tas av bo lags -
stäm ma. Sty rel se le da mö ter som är an ställ -
da i re ge rings kans li et ska inte upp bä ra sty -
rel se ar vo den i stat ligt ägda fö re tag.

SVEDABS STYRELSE

Styrelsens sammansättning

Sve dabs sty rel se be står av fyra le da mö ter, varav två kvin nor. Sty rel se le da mö ter na är inte
ope ra tivt verk sam ma i fö re ta get. Vd ingår inte i sty rel sen men är fö re dra gan de. Nedan stå -
en de in for ma tion anger för hål lan det per den 31 de cem ber 2019.

Bo Lundgren

I sty rel sen sedan 2016. Sty rel se ord fö ran de i
Lund gren & Hagren AB, Spar banks stif tel sen
Finn och vice ord fö ran de i Öresunds bro kon -
sor ti et. Född: 1947.

Kerstin Hessius

I sty rel sen sedan 2012. Vd Tred je AP- 
fonden. Sty rel se le da mot i Han dels ban ken
AB, Hemsö Fas tig hets AB, Va sakro nan AB,
Tre num AB och Öresunds bro kon sor ti -
et. Född: 1958.

Lars Erik Fredriksson

I sty rel sen sedan 2019. Bo lags för val ta re Nä -
rings de par te men tet. Sty rel se ord fö ran de i
OECD Wor king Party on State Ow ners hip
and Practi ces, sty rel se le da mot i EU RO FI MA
Eu ro pe an Com pa ny for the Fi nan ci ng of
Rail ro ad, Rolling Stock, Sve via AB, Va sal len
AB, Sta tens Bo stads om vand ling AB, Ar lan -
da ba nan In frastructu re AB samt Öresunds -
bro kon sor ti et. Född: 1964.

Malin Sundvall

I sty rel sen sedan april 2017. Chefsju rist
LKAB. Sty rel se le da mot i Ar lan da ba nan In -
frastructu re AB och Öresunds bro kon sor ti -
et. Född:1973.
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Styrelsens arbete
Sty rel sens ar bets ord ning och vd:s in struk tio ner fast ställs år li gen och do ku men tens re le vans och ak tu a li tet prö vas. Ar bets ord ning en upp tar
sty rel sens an svar och be fo gen he ter, an vis ning ar för sam man trä den och pro to koll samt ar bets för del ning mel lan sty rel se ord fö ran de, vd och
sty rel sen i öv rigt.

Sve dabs sty rel se ska inom de ramar som anges av re ge rings av ta let, kon sor ti alav ta let och tilläggs pro to kol let an sva ra för Sve dabs lång sik ti ga
verk sam het. Sty rel sen fast stäl ler över gri pan de mål, vä sent li ga rikt lin jer och stra te gis ka pla ner för Sve dab och över va kar lö pan de ef ter lev na -
den av dessa samt ser till att det �nns en till fred stäl lan de in tern kon troll. Sty rel sens ord fö ran de föl jer Sve dabs ut veck ling genom kon ti nu er -
li ga kon tak ter med vd.

Sve dabs sty rel se över va kar att Öresunds bro kon sor ti ets verk sam het be drivs i en lig het med in gång na avtal mel lan de båda län der na. Sär skild
upp märk sam het ägnas stra te gis ka frå gor som rör ut veck ling en i Öresunds bro kon sor ti ets verk sam het och en ga ge mang et i Öresunds re gi o -
nens ut veck ling. Sve dabs sty rel se mö ten för läggs nor malt före och i an slut ning till kon sor ti ets sty rel se mö te. Sve dabs fyra sty rel se le da mö ter
ingår i Öresunds bro kon sor ti ets sty rel se.

En sär skild upp gift som ålig ger sty rel se ord fö ran den är det så kal la de sam ord nings an sva ret. När bo la get står inför sär skilt vik ti ga av gö ran -
den ska sty rel sen genom sty rel se ord fö ran den sam ord na sin syn med fö re trä da re för äga ren.

Styrelsearbetet under ett år

Februari Mars Maj Augusti November

Förslag till
resultatdisposition
Bokslutskommuniké

Årsredovisning
Hållbarhetsredovisning
Utvärdering
styrelsearbete

Konstituerande möte
Delårsrapport

Halvårsrapport
Förberedelser inför
strategimöte

Delårsrapport
Strategi- och
planeringsmöte
Verksamhetsplan och
budget

Utvärdering

Sty rel sen ut vär de rar sitt re spek ti ve vd:s ar be te en ligt sär skild ord ning, som in ne bär att sty rel sen sam las en gång om året för en kri tisk och
öppen dis kus sion kring givna frå ge ställ ning ar. I sam band med att sty rel sen fat tar be slut om års re do vis ning en, ut vär de rar sty rel sen sitt ar be -
te med hän syn till bo la gets re sul tat och ställ ning. Re sul ta tet av rap por te ras till Nä rings de par te men tet.

Styrelsemöten

Sty rel sen har i en lig het med gäl lan de ar bets ord ning haft fem or di na rie och ett kon sti tu e ran de sty rel se mö te. Sty rel se le da mö ter nas när va ro
fram går av nedan stå en de ta bell.

Styrelseledamot Närvarofrekvens

Bo Lundgren, styrelseordförande 6/6

Kerstin Hessius 5/6

Lars Erik Fredriksson (fr o m 2019-04-26) 4/4

Malin Sundvall 6/6

Verkställande direktör

Ulf Lun din, vd sedan 2011, är också vd för Ar lan da ba nan In frastructu re AB. Vd:s kost na der för de las till lika delar mel lan bo la gen. Ti di ga re ge -
ne ral di rek tör för Rikstra � ken och Järn vägs sty rel sen, de par te ments råd i Nä rings de par te men tet, kans liråd i Kom mu ni ka tions de par te men tet
och by rå di rek tör på Trans portrå det samt sty rel se le da mot i �era stat ligt ägda bolag och i Eu ro pe is ka Järn vägs by rån ERA. Ex a men vid Sam -
hälls pla ne rar lin jen, Stock holms uni ver si tet. Född: 1961.

Övrig uppdrag

Vd har inte några in tres sen i andra bolag som Sve dab har a� ärs för bin del ser med.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Sve dab tilläm par sta tens rikt lin jer för an ställ nings vill kor för le dan de be fatt nings ha va re. Hu vud dra gen är att den to ta la er sätt ning en ska
vara rim lig, präg lad av mått full het och väl av vägd samt bidra till en god etik och fö re tagskul tur. Er sätt ning en ska ut gö ras av fast lön, pen sion
samt öv ri ga för må ner. Pen sions för må ner ska vara av gifts be stäm da. Vd:s pen sions ål der är 65 år. Upp säg nings ti den ska uppgå till 6 må na der.
Vid upp säg ning från Sve dabs sida ska av gångs ve der lag utgå med max i malt mot sva ran de 18 må na der. Av gångs ve der la get ska ut gö ras av en -
bart den fasta lönen utan tillägg för för må ner och ald rig ut be ta las läng re än till 65 års ålder.

Intern styrning

ISO 26000

Sve dabs upp fö ran de kod tar av stamp i ISO 26000. Upp fö ran de ko den vilar på fyra ben, all män na prin ci per (ef ter lev nad av lagar och re spekt
för mänsk li ga rät tig he ter), verk sam hets styr ning (re la tio ner till in tres sen ter och synen på kor rup tion), miljö samt sam hälls en ga ge mang och
ut veck ling. Med ar be tar na är del ak ti ga i ar be tet med att ut veck la upp fö ran de ko den var för den är väl för ank rad i or ga ni sa tio nen. Upp fö ran -
de ko den är pub li ce rad på Sve dabs hem si da:

www.sve dab.se/bo lags styr ning

Vik ti ga � nan si el la styr in stru ment är bud get och � nans stra te gi. Där ut ö ver �nns in ter na rikt lin jer för prak tisk tillämp ning.
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Intern kontroll

Sy ste men för in tern kon troll ska sä ker stäl la att sty rel sens rikt lin jer följs och in be gri per re le van ta kon troll sy stem. Kon ti nu er lig upp följ ning av
Sve dabs verk sam het och eko no mis ka ut veck ling är en na tur lig del i den in ter na kon trol len.

Sty rel sen fast stäl ler Sve dabs års bud get och � nans stra te gi. En över ord nad � nans po li cy upp tar re gle ring en av mot parts frå gor samt hur an -
sva ret för ak ti vi te ter na inom det � nan si el la om rå det ska för de las mel lan sty rel sen och den verk stäl lan de di rek tö ren. För valt ning en av Sve -
dabs lå ne port följ lig ger under vd:s ar bets upp gif ter, inom de av sty rel sen be slu ta de ra mar na. Sty rel sen god kän ner bo la gets bud getrap por ter
kvar tals vis som ett led i den in ter na kon trol len. Kon troll av att � nans för valt ning en föl jer de rikt lin jer som sty rel sen har fast lagt ingår i upp -
följ nings ar be tet.

Års bok slut och halv års rap por ter upp rät tas med un der lag som grans kas av bo la gets re vi so rer. Sty rel sen god kän ner halv års rap por ten inför
pub li ce ring.

Övriga risker i samband med upprättande av finansiella rapporter

Sve dabs be man ning är i nor ma la fall till räck lig. Fi nan si ell rap por te ring krä ver kon ti nu i tet och en liten or ga ni sa tion som Sve dabs är sår bar för
hän del se som ex em pel vis kan leda till för se ning ar. Ris ker na har mi ni me rats genom back up- avtal och att två med ar be ta re kan han te ra af -
färs re do vis nings sy ste met, en tek nisk platt form som med ger åt komst ut an för kon to ret samt höga do ku men ta tions krav.
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Resultaträkning

MSEK Not 2019 2018

Rörelsens intäkter  

Nettoomsättning 5 12 11

Övriga rörelseintäkter 2 1

Summa rörelsens intäkter 14 12

Rörelsens kostnader  

Övriga rörelsekostnader 6,7 -18 -27

Ersättning till anställda 8 -6 -5

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2,9 -50 -50

Summa rörelsens kostnader -74 -82

Rörelseresultat   -60 -70

Resultat från finansiella investeringar  

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet 10,11 926 559

Ränteintäkter från fordringar som är

  anläggningstillgångar 12 17 28

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -51 -70

Summa resultat från finansiella investeringar 892 517

Resultat före skatt 832 447

Skatt på årets resultat 13 -179 -100

Årets resultat 653 347

17



Balansräkning

MSEK Not 19/12/31 18/12/31

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar  

Svenska landanslutningar 9 2 023 2 073

Övriga materiella anläggningstillgångar 9 0 0

Materiella anläggningstillgångar 2 023 2 073

Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet 2,10,11 2 926 1 984

Fordran på ägare avseende villkorat aktieägartillskott 14 1 524 1 833

Uppskjuten skattefordran 13 0 65

Finansiella anläggningstillgångar 4 450 3 882

Summa anläggningstillgångar 6 473 5 954

Omsättningstillgångar  

Fordringar på Öresundsbrokonsortiet 2 2

Övriga fordringar 2 1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 11

Summa omsättningstillgångar 17 14

Kassa och bank 15 41 43

Summa tillgångar 6 531 6 012

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital  

Bundet eget kapital  

Aktiekapital 8 8

Reservfond 2 2

Summa bundet eget kapital 10 10

Fritt eget kapital  

Balanserat resultat 678 639

Årets resultat 653 347

Summa fritt egat kapital 1 331 986

Summa eget kapital 1 341 996

Långfristiga skulder  

Skuld till Riksgälden 15 4 780 4 471

Summa långfristiga skulder 4 780 4 471

Kortfristiga skulder  

Kortfristig del av långfristiga skulder 15 265 500

Leverantörsskulder 4 4

Aktuella skatteskulder 114

Upplupna kostnader och förubetalda intäkter 16 27 41

Summa kortfristiga skulder 410 545

Summa eget kapital och skulder   6 531 6 012

18

http://svedab.inpublix.com/ar2019/not-9/
http://svedab.inpublix.com/ar2019/not-9/
http://svedab.inpublix.com/ar2019/not-2/
http://svedab.inpublix.com/ar2019/not-10/
http://svedab.inpublix.com/ar2019/not-11/
http://svedab.inpublix.com/ar2019/not-14/
http://svedab.inpublix.com/ar2019/not-13/
http://svedab.inpublix.com/ar2019/not-15/
http://svedab.inpublix.com/ar2019/not-15/
http://svedab.inpublix.com/ar2019/not-15/
http://svedab.inpublix.com/ar2019/not-16/


Rapport över förändringar i eget kapital

MSEK Not Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet

kapital

Balanserade
vinstmedel

inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

Ingående balans per 1 januari 2018   8 2 1 368 1 378

Ändrad redovisningsprincip netto efter skatt -22 -22

Justerad ingående balans per 1 januari 2018 8 2 1 346 1 356

Återbetalning aktieägartillskott -793 -793

Omräkningsdi�erens 86 86

Årets resultat 347 347

Utgående balans per 31 december 2018 15 8 2 986 996

Ingående balans per 1 januari 2019   8 2 986 996

Återbetalning aktieägartillskott -325 -325

Omräkningsdi�erens 17 17

Årets resultat 653 653

Utgående balans per 31 december 2019 15 8 2 1 331 1 341

AKTIER
Ak ti e ka pi ta let be står av 8 000 ak ti er med kvot vär de 1 000 SEK. Alla ak ti er har lika röst vär de.

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL
Svens ka sta ten har i form av re ver ser till Sve dab till skju tet vill ko ra de ak tieägar till skott på sam man lagt 1 859 MSEK. Under 2018 och 2019 har
sam man lagt 1 118 åter be ta lats genom ut del ning. Åter sto den 741 MSEK be räk nas vara re gle rad se nast år 2021, genom att till skot ten åter -
be ta las i form av vinstut del ning.

Kassaflödesanalys

MSEK Not 2019 2018

Den löpande verksamheten 2

Årets resultat före skatt 832 447

Justeringar för:

 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 50 50

 Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet -926 -559

 Finansiella intäkter -17 -28

 Finansiella kostnader 51 70

Förändring i rörelsekapital -3 -2

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 -22

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

Finansieringsverksamheten

Kapitalandel Öresundsbrokonsortiet, ägaruttag 0 739

Upptagna lån 570 495

Amortering av lån -500 -1 140

Betald ränta -59 -77

Erhållen ränta 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 17

Årets kassaflöde   -2 -5

Likvida medel vid årets början 43 48

Likvida medel vid årets slut 41 43
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Redovisningsprinciper och upplysningar i noter

Not 1 Företagsinformation
Års re do vis ning en för Svensk- Danska Bro för bin del sen SVE DAB AB (Sve dab) för rä ken skaps å ret 2019 har god känts av sty rel sen och verk stäl -
lan de di rek tö ren och kom mer att fö re läg gas års stäm man den 24 april 2020 för fast stäl lel se.

Sve dab är ett pri vat ak tie bo lag med säte i Malmö. Bo la get är re gi stre rat i Sve ri ge. Org.nr: 556432- 9083. Be söks a dress: Stor tor get 25. Post a -
dress: Box 4044, 203 11 Malmö.

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

VALUTA OCH ENHET
Pre sen ta tions va lu tan är SEK. Alla be lopp anges i mil jo ner svens ka kro nor (MSEK), om inget annat fram går. Be lopp inom pa ren tes avser fö re -
gå en de år om inget annat anges. Av rund nings di� e ren ser kan fö re kom ma.

UTTALANDE OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TILLÄMPADE REGELVERK
Sve dabs års re do vis ning är upp rät tad i en lig het med svensk lag och tillämp ning av års re do vis nings la gen samt BFNAR 2012:1 Års re do vis ning
och kon cern re do vis ning (K3).

OMRÄKNING AV POSTER I UTLÄNDSK VALUTA
Trans ak tio ner i ut ländsk va lu ta om räk nas till den kurs som gäl ler på trans ak tions da gen. Ford ring ar och skul der i ut ländsk va lu ta re do vi sas i
ba lans räk ning en om räk na de till den kurs som gäll de på ba lans da gen. Trans ak tio ner i andra va lu tor än SEK är säll syn ta.

INTÄKTSREDOVISNING
In täk ter re do vi sas i den om fatt ning det är sanno likt att de eko no mis ka för de lar na kom mer kon cer nen re spek ti ve Sve dab till go do och när in -
täk ter na kan be räk nas på ett till för lit ligt sätt.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Pensionsförpliktelser

Tjäns te män om fat tas av ITP- planen. Pen sions för må ner na tryg gas genom pen sions för säk ring ar teck na de i Alec ta. ITP- planer ska, en ligt ett
ut ta lan de från Rådet för � nan si ell rap por te ring, UFR 3, klas si � ce ras som för måns be stäm da pla ner. ITP- planens kon struk tion är emel ler tid
sådan, att det sak nas för ut sätt ning ar för att be räk na över skott re spek ti ve un der skott inom pla nen samt dess even tu el la på ver kan på fram ti -
da pre mi er. ITP- planen re do vi sas där för som av gifts be stäm da pla ner. Vid ut gång en av 2019 upp gick Alectas över skott i form av den kol lek ti -
va kon so li de ringsni vån till 142 (142) pro cent. Den kol lek ti va kon so li de ringsni vån ut görs av mark nads vär det på Alectas till gång ar i pro cent av
för säk rings åta gan det, be räk nad en ligt Alectas för säk rings tek nis ka be räk ning.

Ersättning till styrelse
En ligt års stäm mo be slut 2019- 04-26 ska sty rel se ar vo det för le da mot som även utför upp drag i sty rel sen för Öresunds bro kon sor ti et re du ce -
ras med ett be lopp som mot sva ran de det ar vo de som utgår till le da mo ten för upp dra get i Öresunds bro kon sor ti et under den tid som upp -
dra gen löper sam ti digt. Sty rel se ar vo den har där vid ut be ta lats t o m 2019- 04-30. Till an ställ da i Re ge rings kans li et som är sty rel se le da mö ter i
av svens ka sta ten ägda bolag utgår inget sty rel se ar vo de.

INKOMSTSKATTER
Upp skju ten skatt re do vi sas i en lig het med ba lans räk nings me to den, som in ne bär att upp skju ten skatt be räk nas för på ba lans da gens samt li ga
iden ti � e ra de tem po rä ra skill na der, det vill säga mel lan å ena sidan till gång ar nas eller skul der nas skatte mäs si ga vär den och å andra sidan
deras re do vi sa de vär den.

Upp skjut na skat te ford ring ar re do vi sas för out nytt ja de un der skotts av drag mot bak grund av att det be döms san no likt att fram ti da skat te -
plik ti ga vins ter kom mer att �n nas till gäng li ga mot vilka de out nytt ja de un der skotts av dra gen kan ut nytt jas. Vär de ring av samt liga skat tes kul -
der re spek ti ve ford ring ar, sker till no mi nel la be lopp och en ligt de skat te reg ler och skat te sat ser som är be slu ta de eller avi se ra de och som
med stor sä ker het kom mer att fast stäl las. De upp skjut na skat te ford ring ar nas re do vi sa de vär den prö vas vid varje ba lans dag, se även not 4.

Skatt på årets resultat
Sve dabs e� ek ti va skatt upp går till 21,4 pro cent.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ma te ri el la an lägg nings till gång ar re do vi sas till an ska� nings vär de med av drag för ac ku mu le ra de av skriv ning ar samt even tu el la ned skriv ning -
ar. An ska� nings vär det för de svens ka lan dan slut ning ar na har mins kats med er håll na EU- bidrag (187 MSEK). An de len ak ti ve ra de lå ne kost na -
der utgör 13 pro cent.
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Till kom man de ut gif ter re do vi sas som ma te ri ell an lägg nings till gång om det är san no likt att de fram ti da eko no mis ka för de lar som är för knip -
pa de med till gång en, kom mer att komma Sve dab till del och att till gång ens an ska� nings värde kan be räk nas på ett till för lit ligt sätt. Ut gif ter
för lö pan de un der håll re do vi sas som kost na der i den pe ri od de upp kom mer.

Öv ri ga ma te ri el la an lägg nings till gång ar ut görs av in ven ta ri er och da to rer.

Av- och nedskrivningar
Av skriv ning ar na be räk nas på till gång ar nas an ska� nings vär de. Av skriv ning ar na är lin jä ra och för de las över till gång ar nas nytt jan de pe ri od.
Kom po nentav skriv ning tilläm pas. Av skriv ning ar sker med föl jan de pro cent sat ser:

Avskrivningar Procent

Svenska landanslutningar:

  Grundkonstruktion 1

  Fasad- och bullerdämpande åtgärder 2

  Väg och järnväg 2,5

  Mekaniska installationer 4

Övriga anläggningstillgångar 20

En till gång skrivs ned om redo visat värde över sti ger åter vin nings vär det. Med åter vin nings vär de avses det högs ta av netto för sälj nings vär det
och nytt jan de vär det. Nytt jan de vär det ut görs av nuvär det av de för vän ta de fram ti da kassa �ö de na. Be räk ning en sker med en dis kon te rings -
fak tor som av speg lar mark na dens för vän ta de krav på av kast ning vid det till fäl le vär de ring en sker. Något åter vin nings vär de be räk nas inte se -
pa rat för Sve dabs till gång ar. Dessa bil dar till sam mans med Öresunds bron en ge men sam kassa �ö des ge ne re ran de enhet, se not 4. Ned skriv -
ning ar re do vi sas över re sul tat räk ning en.

KAPITALANDEL I ÖRESUNDSBROKONSORTIET
Öresunds bro kon sor ti et är ur ett re do vis nings mäs sigt per spek tiv en ut lands verk sam het be dri ven i han dels bo lags form. Ur ett svenskt skat te -
per spek tiv är Öresunds bro kon sor ti et ett en kelt bolag. Öresunds bro kon sor ti ets funk tio nel la va lu ta är DKK. Sve dab re do vi sar sin andel
genom att det ur sprung li ga an ska� nings vär det för an de len ökas eller mins kas med Sve dabs andel i Öresunds bro kon sor ti ets vinst eller för -
lust om räk nat till årets ge nom snitts kurs. Va luta kurs di� e ren ser som upp kom mer vid om räk ning en av vär det på an de len vid årets in gång re -
spek ti ve årets re sul tat till bok sluts kurs re do vi sas i eget ka pi tal. Om räk nings kur ser na fram går av nedan stå en de ta bell:

2019 2018

Resultaträkning 1,4183 1,3762

Tillgångar och skulder 1,3968 1,3760

Sve dab re do vi sar där med an de len en ligt en metod som i allt vä sent ligt över ens stäm mer med hur ett in tres se bo lag en ligt K3 re do vi sas i en
kon cern re do vis ning. Några öv ri ga ju ste ring ar re do vi sas inte då Sve dab har ägt an de len från det att Öresunds bro kon sor ti et bil da des och
någon för värv sa na lys där med inte har upp rät tats.

Som när ma re be skrivs i not 10 tilläm par Öresunds bro kon sor ti et IFRS vid upp rät tan de av sin års re do vis ning, Öresunds bro kon sor ti ets re do -
vis ning räk nas om från IFRS till K3 med tillämp ning av K3 ka pi tel 11 och säk rings re do vis ning, vil ket krä ver att re sul tatan de len ju ste ras för de
ore a li se ra de vär de för änd ring ar på lån och de ri va t in stru ment som re do vi sas i Öresunds bro kon sor ti et.

Skul le Sve dabs sam la de andel av Öresunds bro kon sor ti ets för lus ter uppgå till eller över sti ga vär det av dess in ne hav i fö re ta get, in klu si ve
even tu el la ford ring ar utan sä ker het, ska för lus ten, om kon cer nen har på ta git sig le ga la för plik tel ser för in tres se fö re ta gets räk ning, re do vi -
sas som en av sätt ning. Re sul tat som upp kom mer vid trans ak tio ner mel lan ägar bo la gen och Öresunds bro kon sor ti et re do vi sas i ägar fö re ta -
gets � nan si el la rap por ter en dast i den ut sträck ning de mot sva rar fri ståen de ägar fö re tags in ne hav i Öresunds bro kon sor ti et.

ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT
Ba lans räk ning en in ne hål ler inga � nan si el la till gång ar eller skul der vär de ra de till verk ligt värde, vare sig på grund av att de in ne has för han -
del, är till för att säl jas eller för att kon cer nen fri vil ligt valt att re do vi sa till verk ligt värde.

Långfristiga fordringar, likvida medel och låneskulder samt lånekostnader
Lång fris ti ga ford ring ar och lå nes kul der vär de ras och re do vi sas till upp lu pet an ska� nings värde. I de fall det verk li ga vär det för de � nan si el la
till gång ar na och skul der na av vi ker från det re do vi sa de vär det, anges det i not.

Lik vi da medel ut görs av kassa-  och bank till go do ha van den samt pla ce ring ar med en löp tid på tre må na der eller mind re. Lå nes kul der bokas
bort vid amor te ring. Lån med kon trakts mäs sigt för fall > 1 år re do vi sas som lång fris tig skuld.

Sum man av rän tor och andra kost na der hän för li ga till lånen bil dar till sam mans de to ta la lå ne kost na der na.

Kundfordringar och leverantörsskulder
Kund ford ring ar re do vi sas till det be lopp som för vän tas in �y ta efter in di vi du ell be döm ning. Kund ford ring ar och le ve ran törs skul der re do vi -
sas, med hän syn till deras nor malt korta löp ti der, till no mi nel la be lopp.

Finansnetto
Fi nan si el la in täk ter och kost na der ut görs av no mi nel la rän tein täk ter och rän te kost na der och be las tar re sul ta tet i den pe ri od till vil ken de
hän för sig.
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KASSAFLÖDESANALYS
Kassa �ö des a na ly sen upp rät tas en ligt K3, ka pi tel 7, in di rekt metod. Me to den utgår från årets re sul tat före skatt, vil ket ju ste ras för trans ak -
tio ner som inte med fört in- och ut be tal ning ar under pe ri o den samt för in täk ter och kost na der som hän förs till investerings-  eller � nan sie -
rings verk sam he ten.

DEFINITIONER NYCKELTAL
Ge nom snitt lig fi nan sie rings kost nad be räk nad till upp lu pet an skaff nings vär de: sum man av årets rän tein täk ter minus rän te kost na der, i för hål -
lan de till ge nom snitt lig rän te bä ran de net toskuld vär de rad till upp lu pet an ska� nings vär de.

Ge nom snitt lig fi nan sie rings kost nad be räk nad till mark nads vär de: sum man av årets rän tein täk ter minus rän te kost na der plus vär de för änd ring -
ar, i för hål lan de till ge nom snitt lig rän te bä ran de net toskuld vär de rad till mark nads vär de.

Not 3 Finansiella risker och finansiell riskhantering

En sam man fatt ning av � nan si el la ris ker åter �nns i för valt nings be rät tel sen, under ru bri ken Ris ker och risk han te ring, och kom plet te ran de
data i not 15.

RISKSTYRNING
Över gri pan de � nan si ell mål sätt ning är att uppnå lägs ta möj li ga � nan sie rings kost na der för för bin del sen under dess livs tid. Stör re �uk tu a tio -
ner kan så le des ac cep te ras under kor ta re in ter val ler.

Sve dabs och Öresunds bro kon sor ti ets � nan si el la risk han te ring re gle ras strikt i en för vart och ett av fö re ta gen fram ta gen � nans po li cy re -
spek ti ve � nans stra te gi. Fi nans po li cyn löper över läng re pe ri o der och re gle rar stra te gis ka över vä gan den, t ex val av risk pro �l. Fi nans stra te -
gin fast ställs år li gen av re spek ti ve fö re tags sty rel se. I � nans stra te gin fast ställs lå ne be hov, rän te bind nings ti der, upp lå ning, tillå ten valuta- 
och rän te ex po ne ring samt ramar för kredit-  och va lu ta ris ker. Han del med de ri vat utgör en del av risk styr ning en i Öresunds bro kon sor ti et.
Kon ti nu er lig be vak ning och kon troll gente mot de av sty rel sen fast ställ da ra mar na och de stat li ga ga ran ter nas rikt lin jer syf tar till att för hind -
ra över trä del ser.

Ränterisker
Net to � nan sie rings kost na der na på ver kas av den ge ne rel la rän te ut veck ling en, rän te bind nings ti der och va luta kurs ut veck ling en. Rör ligt för -
rän ta de lån och lån med kort löp tid in ne bär å ena sidan nor malt en högre risk jäm fört med fast för rän ta de lån och lån med lång löp tid. Å
andra sidan ökar ris ken för sväng ning ar i mark nads rän tor na över tiden och är störst för reala och no mi nel la fast för rän ta de lån med lång löp -
tid. Det för kla ras av dis kon te rings e� ek ten, vil ken mot sva rar den al ter na tiv kost nad som är för knip pad med fast för rän ta de skul der jäm fört
med en � nan sie ring till rör li ga och ak tu el la mark nads rän tor.

Duration
Rän te bind nings tid an vänds som ett ut tryck för ris ken i kassa �ö det, ef tersom fram ti da kassa �ö den kom mer att vara ex po ne ra de för rän te -
för änd ring ar. Ett över ord nat rikt mär ke för du ra tio nen i Sve dab och Öresunds bro kon sor ti et är tre år med sti pu le ra de grän ser för tillåt na
sväng ning ar. I Sve dab avser rikt mär ket lån med löp tid på upp till 10 år. Sty rel sen fast stäl ler rikt mär ken för lån med läng re löp ti der. (Du ra tion
är ett mått på rän te ris ken och in ne bär att man mäter ge nom snitt lig rän te bind nings tid. En lång du ra tion in ne bär en låg re � nan sie rings risk.)

Övriga risker
Med lik vi di tets risk för stås ris ken att drab bas av för lus ter eller ex tra kost na der till följd av lik vi di tets pro blem. Kre di trisk re spek ti ve mot parts -
risk avser ris ker för för lus ter och/eller ex tra kost na der till följd av att en mot part i ett � nan si ellt kon trakt inte kan eller vill upp fyl la sina för -
plik tel ser.

SVEDAB
Sve dab lånar i Riks gäl den en ligt pro po si tion 1996/97:161 och gäl lan de ga ran ti för ord ning. Den av sta ten ga ran te ra de upp lå ning en in ne bär
för mån li ga vill kor, både vad gäl ler rör lig och bun den ränta. Sve dab får obe grän sat låna till rän te be tal ning ar. För den lö pan de drif ten �nns en
lå ne ram som en ligt pro po si tion 2009/10:1 upp går till 3,4 mil jar der SEK i pris ni vå ja nu a ri 2009. Det to ta la lik vi di tets be ho vet för 2020 be räk -
nas uppgå till 600 MSEK varav 265 MSEK avser re � nan sie ring. Sve dab lånar i SEK och har inga re al rän telån. Lång fris ti ga � nan si el la ford ring ar
avser svens ka sta ten.

ÖRESUNDSBROKONSORTIET
De � nan si el la ris ker som Öresunds bro kon sor ti ets verk sam het är ex po ne rad för och som be skrivs nedan åter speglas som en ök ning/minsk -
ning av re sul tat pos ten ”Re sul tatan del i Öresunds bro kon sor ti et” re spek ti ve ba lans pos ten ”Ka pi ta lan del i Öresunds bro kon sor ti et; se även
not 10.

Öresunds bro kon sor ti ets upp lå ning ga ran te ras so li da riskt av den dans ka och den svens ka sta ten (Riks gäl den i Sve ri ge och Dan marks Na tio -
nal bank). Det be ty der att Öresunds bro kon sor ti et ga ran te ras lå ne vill kor snar li ka de båda sta ter nas men in ne bär också en lik vi di tets risk för
Öresunds bro kon sor ti ets ägare. Öresunds bro kon sor ti ets ra ting hos det in ter na tio nel la kre dit vär de rings in sti tu tet Stan dard & Poor´s är
alltjämt AAA.

Öresunds brons mark nad är kon junk tur käns lig. Av � nans stra te gis ka skäl �nns där för en grund läg gan de strä van efter att ha en re la tivt stor
andel av port föl jen rör ligt för rän tad. Låg eko no misk till växt in ne bär en lägre vo lym till växt. E� ek ter na av mins ka de in täk ter i sam band med
en låg kon junk tur kan då del vis mot ver kas av lägre rän te kost na der. In täk ter na i Öresunds bro kon sor ti et för vän tas följa in �a tions ut veck ling en
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över tiden. Re al rän telån (in dex ba se ra de lån) ver kar också däm pan de på den sam la de ris kni vån. Öresunds bro kon sor ti ets re al rän tes kuld be -
står av både egent li ga lån och rän tes wa par. Re al rän te ex po ne ring en är re la te rad till svensk och dansk in �a tion.

Öresunds bro kon sor ti et ska en ligt sty rel se be slut ut ö ver DKK en dast ha va lu ta ex po ne ring i EUR och SEK. Lån upp tag na i andra va lu tor om -
vand las, främst med hjälp av va lu tas wa par. Över ord nat rikt mär ke för den svens ka va lu tan lig ger på 15 pro cent, vil ket mot sva rar Öresunds -
bro kon sor ti ets lång sik ti ga ex po ne ring i SEK. Syf tet med ex po ne ring en i SEK är att säkra in- och ut be tal ning ar som görs i den svens ka va lu -
tan. Va lu ta ris ken be döms sam man ta get vara be grän sad.

Mot parts ris ken han te ras med hjälp av ett limit sy stem som in ne bär att den max i malt ac cep te ra de ris ken per mot part, ge ne rellt av görs av
den nes ra ting hos obe ro en de och kända kre dit vär de rings in sti tut. I syfte att mins ka kre di tris ken upp rät tas CSA- avtal (Cre dit Sup port Annex),
som in ne bär att en mot part kan krä vas på sä ker het, till ex em pel i form av kon tan ter eller ob li ga tio ner. Öresunds bro kon sor ti et tillåts ingå
avtal av se en de swa par och lik nan de in stru ment en dast under för ut sätt ning en att det �nns ett CSA- avtal. Det �nns idag ett lå ne för fall som
inte täcks av egna medel. Om stats stöds frå gan inte är löst vid till fäl let pla ne rar Öresunds bro kon sor ti et ta upp ej stats ga ran te ra de lån.

Not 4 Osäkerhet i uppskattningar

Vär de ring av till gång ar och skul der in ne hål ler såväl an ta gan den om fram ti den som upp skatt ning ar och be döm ning ar. För änd ring ar i om värl -
den kan in ne bä ra att an ta gan de na eller upp skatt ning ar na måste om prö vas, vil ket vä sent ligt kan komma att på ver ka fram ti da re sul tat. Rän -
ta bi li tets be räk ning ar ut förs av Öresunds bro kon sor ti et.

RÄNTABILITET
Vä sent li ga osä ker hets fak to rer är tra �k ut veck ling, re al rän ta, in �a tion och re in ve ste rings be hov. I de lång sik ti ga rän ta bi li tets be räk ning ar na
an vänds sedan år 2014 en re al rän ta på 3 pro cent. Käns lig hets be räk ning ar görs med lägre re spek ti ve högre re al rän tor.

Öresunds bro kon sor ti ets ägare fast ställ de under 2018 en ny ut del nings po li cy. In ne bör den i po li cyn är att ägar bo la gens skul der ska åter be ta -
las först. Öresunds bro kon sor ti ets skuld be räk nas där med att vara åter be tald 2050. En vä sent lig skill nad jäm fört med de hit tills för vän ta de
33 åren räk nat från in vig ning en år 2000.

Sve dab är be ro en de av Öresunds bro kon sor ti ets av kast nings för må ga. Under 2018 lyfte Sve dab och A/S Øresund för förs ta gång en ett
ägarut tag. Sve dab åter be ta la de del av sina lån med den över skotts lik vi di tet som upp kom. Uttag gjor des inte under 2019. Ägar na av vak tar
ut gång en av stats stöds frå gan då uttag för ut sät ter att nya lån tas upp av Öresunds bro kon sor ti et. Ak tu el la pro gno ser visar att Sve dabs lån
kan vara åter be tal da före 2030.

Vid ställ nings ta gan de till even tu el la ned skriv nings be hov för ma te ri el la an lägg nings till gång ar, görs an ta gan den om re in ve ste ring ar, drifts -
kost na der, fram ti da tra �k till växt, dis kon te rings rän ta och in �a tion.

Värdering av finansiella instrument i Öresundsbrokonsortiet
Vär de ring en av � nan si el la in stru ment till verk ligt värde i Öresunds bro kon sor ti et sker med hjälp av upp skatt ning ar av fram ti da in �a tion, dis -
kon te rings rän ta samt vo la ti li tet i re fe rens rän tor och va lu tor och på ver kar Sve dabs re sul tat som en för änd ring i stor le ken på Sve dabs re sul -
tatan del re spek ti ve ka pi ta lan del.

Uppskjuten skatt
Sve dabs skatte mäs si ga un der skott upp gick vid årets in gång till 273 MSEK och har i sin hel het ut nytt jats under 2019.

Not 5 Intäkter/nettoomsättning

2019 2018

Nettoomsättning

Tra�kverket, banavgifter 12 10

Övrig fakturering 1 1

Övriga rörelseintäkter

Arlandabanan Infrastructure AB, arvode vd och administrativa tjänster 1 1

Summa 14 12
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Not 6 Ersättning till revisorerna

TSEK 2019 2018

PricewaterhouseCoopers

Revisionsuppdraget 235 233

Revisionstjänster utöver revisionsuppdraget 50 50

Övriga tjänster 200 51

Summa 485 334

Not 7 Operationella leasingavtal

2019 2018

Hyror och leasingavgifter 2,3 1,4

Framtida minimileasingavgifter avseende icke uppsägbara operationella leasingavtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt
följande:

1,0 1,1 1,0

1-5 år 1,2 0,4

> 5 år 0 0,0

Summa 2,3 1,4

ÖVRIGA ÅTAGANDEN
Sve dab har in gått drift-  och un der hålls av tal som gäl ler dels till 31 de cem ber 2030 med ett år ligt be lopp på 7 MSEK, dels till 30 juni 2050 med
ett år ligt be lopp 0,7 MSEK. Där ut ö ver �nns drif tav tal som löper tills vi da re med en be räk nad årlig kost nad på 4 MSEK.

Not 8 Medelantalet anställda och ersättning till anställda
och styrelse

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

2019 2018

Antalet
anställda Varav män

Antalet
anställda Varav män

Sverige 3 67% 3 67%

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA, VD OCH STYRELSE
Rör li ga eller ak ti e re la te ra de er sätt ning ar har inte ut gått. An ta let per so ner i grup pen sty rel se och vd avser för hål lan det på ba lans da gen.

MSEK 2019 2018

Löner och andra ersättningar 3,4 3,5

Sociala kostnader 2,1 2,2

(varav pensionskostnader) 0,8 0,8

Ersättning till styrelse och vd
TSEK 2019 2018

Bo Lundgren, styrelsens ordförande 45 136

Lars Erik Fredriksson (fr o m maj 2019)/Kristina Ekengren (t o m april 2019)) 0 0

Kerstin Hessius 23 68

Jan Olson 23 68

Malin Sundvall 23 68

Verkställande direktör 2 183 2 118

Summa 2 297 2 458

 varav

    övriga förmåner 30 15

    pensionskostnader 431 421

  461 436

Antal personer (varav män %) 5 (60) 6 (50)

1

1
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PENSIONSFÖRSÄKRINGAR HOS ALECTA
För upp lys ning ar om pen sions för plik tel ser hän vi sas till not 2.

TSEK 2019 2018

Inbetalda avgifter 206 198

Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Svenska landanslutningar
Övringa materiella

anläggningstillgångar

19/12/31 18/12/31 19/12/31 18/12/31

Ingående ackumulerat anska�ningsvärde 2 993 2 993 0,8 1,1

Investering 0 1 0,1 0,0

Försäljning och utrangering 0 -1 0 -0,3

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 993 2 993 0,9 0,8

Ingående ackumulerade avskrivningar -920 -871 -0,6 -0,9

Årets avskrivningar -50 -49 -0,1 -0,1

Försäljning och utrangering 0 0 0 0,4

Utgående ackumulerade avskrivningar -970 -920 -0,7 -0,6

Utgående planenligt restvärde 2 023 2 073   0,2 0,2

Lan dan slut ning ar na sak nar tax e rings vär den då de utgör kom mu ni ka tions an lägg ning ar.

Not 10 Resultatandel/Kapitalandel i
Öresundsbrokonsortiet

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER I ÖRESUNDSBROKONSORTIET
Öresunds bro kon sor ti ets års re do vis ning upp rät tas med tillämp ning av IFRS. Fair Value Op tion i ”IAS 39 Fi nan si el la in stru ment: Re do vis ning
och vär de ring”, det vill säga möj lig he ten att fri vil ligt vär de ra andra � nan si el la in stru ment än de ri vat till verk ligt värde ut nytt jas. Skä let är
tillämp ning av en port följ syn som in ne bär att den � nan si el la ris ken styrs med ut gångs punkt från den sam la de ex po ne ring en. Den öns ka de
� nan si el la risk pro � len upp nås med hjälp av � nan si el la in stru ment. Valet av � nan si el la in stru ment skul le an nars kunna ge upp hov till bok fö -
rings mäs si ga asym metri er. Me to den in ne bär att re sul tatan de len vä sent ligt kan �uk tu e ra då den in klu de rar ore a li se ra de vär de för änd ring ar.
Fi nan si el la in stru ment i Öresunds bro kon sor ti et re do vi sas vid förs ta re do vis nings till fäl let till an ska� nings vär de, vil ket mot sva rar in stru men -
tets verk li ga värde plus ett tillägg för even tu el la trans ak tions kost na der. Här ef ter re do vi sas in stru men ten fort lö pan de till verk ligt värde.

Grup pen ”Fi nan si el la till gång ar och skul der vär de ra de till verk ligt värde via re sul tat räk ning en” klas si � ce ras en ligt IFRS 7, en ligt en hi e rar ki i
tre ni vå er, varav nivå två har tilläm pats ge nom gå en de.

Vär de ring till verk ligt värde föl jer hi e rar kin i IAS 39, det vill säga ak tu el la börs kur ser för no te ra de vär de pap per eller kur sen för bank cer ti � -
kat och ono te ra de vär de pap per, ba se ra de på kom man de och kända be tal nings ström mar samt dis kon te ra de med den fak tis ka rän te sats som
gäl ler på ba lans da gen. Verk ligt värde för de ri vat fast ställs med hjälp av ak tu el la mark nads da ta. Op tions in stru ment vär de ras en ligt eta ble ra -
de me to der som ex em pel vis Black- Scholes for mel.

Skill na den mel lan det upp lup na an ska� nings vär det och mark nads vär det in ne bär en ore a li se rad vinst eller för lust som re do vi sas via re sul tat -
räk ning en och där med kom mer att in klu de ras i Sve dabs re sul tatan del.

NEGATIVT EGET KAPITAL
Det fö re lig ger inga le ga la krav på att ac ku mu le ra de un der skott ska täc kas av ägar na. Öresunds bro kon sor ti et har idag ett po si tivt eget ka pi -
tal.
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KAPITALANDEL

19/12/31 18/12/31

Redovisat värde vid årets början 1 984 2 108

E�ekt av ändrad redovisningsprincip 0 -30

Årets andel i Öresundsbrokonsortiets resultat 926 559

Ägaruttag 0 -739

Årets omräkningsdi�erens 16 86

Redovisat värde vid årets slut 2 926 1 984

Övriga upplysningar

Resultaträkning (enligt IFRS, MDKK) 2019 2018

Intäkter 2 011 1 956

Rörelsekostnader -551 -543

Rörelseresultat 1 460 1 413

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -179 -209

Värdeförändringar -426 178

Årets resultat 855 1 382

Balansräkning (enligt IFRS, MDKK) 19/12/31 18/12/31

Öresundsbron samt övriga materiella anläggningstillgångar 14 867 15 068

Finansiell nettoskuld -12 191 -13 298

Rörelsekapital -35 17

Summa eget kapital 2 641 1 787

Avstämning av eget kapital enligt IFRS respektive K3:

 Omräkning till säkringsredovisning 1 549 1 097

Summa eget kapital enligt K3 4 190 2 884

Nyckeltal 2019 2018

Omsättningstillväxt, % 3 2

Genomsnittlig �nansieringskostnad, %:

  beräknad till marknadsvärde 4,5 0,2

  beräknad till upplupet anska�ningsvärde 1,6 1,7

Räntebärande nettoskuld, MDKK:

  värderad till marknadsvärde 12 280 13 362

  värderad till upplupet anska�ningsvärde 10 732 12 264

Antal anställda 142 150

Antal vägfordon per dygn 20 423 20 554

19/12/31 18/12/31

Ägd andel, % 50 50

An ska� nings vär det upp går no mi nellt till 25 MDKK eller 23 MSEK. Vär det om räk na des till en fast väx el kurs som fast ställ des 1992.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Org nr: 946001–3387. Säte i Malmö och Kö pen hamn. A/S Øresund, dot ter bo lag till Sund & Bælt Hol ding A/S, äger 50 pro cent av an de lar na.

Not 11 Eventualförpliktelser

19/12/31 18/12/31

Samtliga skulder i Öresundsbrokonsortiet för vilka Svedab tillsammans med A/S Øresund har ett solidariskt ansvar 19 827 20 320
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Not 12 Resultat från finansiella investeringar

RÄNTEINTÄKTER FRÅN FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2019 2018

Ränteintäkt avseende aktieägartillskott 16 28

Summa 16 28

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader lån i Riksgälden -51 -70

Summa -51 -70

Not 13 Inkomstskatt

In komst skat tens för del ning mel lan un der skott och tem po rä ra skill na der fram går nedan. Yt ter li ga re in for ma tion �nns i not 2, ru brik In komst -
skat ter, samt not 4.

2019 2018

Inkomstskatt fördelar sig enligt följande

Aktuell skatt -179 0

Uppskjuten skatt avseende årets underskottsavdrag 0 -100

Summa inkomstskatt -179 -100

Skillnad mellan redovisad skatt och skatt enligt gällande skattesats, 21,4  %

Redovisat resultat före skatt 833 447

Skatt enligt gällande skattesats -178 -98

Nedskrivning hänförlig till sänkt bolagsskatt -1 -2

Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen -179 -100

Uppskjuten skattefordran, fördelning

Skattemässigt underskottsavdrag 0 65

Summa uppskjutna skattefordringar 0 65

Not 14 Fordran på ägare avseende villkorat
aktieägartillskott

Yt ter li ga re in for ma tion �nns under för änd ring ar i eget ka pi tal.

19/12/31 18/12/31

Fordran avseende aktieägartillskott vid årets ingång 1 066 1 859

Återbetalt tillskott via utdelning -325 -793

Kapitaliserad ränta 766 739

Summa räntebärande fordran 1 507 1 805

Under året tillförda aktieägartillskott 0 0

Upplupen ränta 17 28

Fordran vid årets utgång 1 524 1 833
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Not 15 Finansiell nettoskuld m m

FINANSIELL NETTOSKULD

19/12/31 18/12/31

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Finansiella anläggningstillgångar -1 524 -1 524 -1 832 -1 832

Likvida medel -41 -41 -43 -43

Skulder till kreditinstitut 5 045 5 362 4 971 5 251

Periodisering räntor 24 24 37 37

Summa 3 504 3 821 3 132 3 413

Räntebärande nettoskuld 19/12/31 18/12/31

Värderad till upplupet anska�ningsvärde 3 496 3 124

RÄNTEFÖRDELNING
Rän te för del ning be räk nas på upp lå ning in klu si ve upp lu pen ränta och lik vi da medel och fram går av nedan stå en de ta bell:

2019 2018

Rörlig ränta, % 26 26

Fast ränta, % 74 74

DURATION

2019 2018

Totala skuldportföljen, år 2,7 2,9

RÄNTEBINDNINGSTID, FÖRFALLOTIDER OCH RÄNTEBETALNINGAR
Rän te bind nings ti den avser pe ri o den fram till för fal lo tid punkt eller tid punk ten för nästa ränte ju ste ring, om denna tid punkt in fal ler ti di ga re.
Med rör ligt för rän tad skuld menas sådan skuld som an ting en har en för fal lo tid punkt eller en ränte ju ste ring som in fal ler under det kom man -
de året. Skill na den mel lan net toskul dens no mi nel la värde re spek ti ve verk li ga värde, av speg lar skill na den mel lan den kon trakt sen li ga för plik -
tel sen vid för fall och skul dens verk li ga värde på ba lans da gen. Sve dabs ford ran på svens ka sta ten av se en de ak tieägar till skott klas si � ce ras
som ett � nan si ellt in stru ment. Det är san no likt att bo la get inte kom mer att er hål la några fak tis ka be tal ning ar. Till skot ten kom mer att åter -
be ta las genom ut del ning. In stru men tet har på grund av sin spe ci el la ka rak tär ex klu de rats från be räk ning en av rän te bind nings ti der och för -
fal lo ti der för net toskul den. Rän te bind nings ti der mot sva rar för fal lo ti der och fram går av nedan stå en de ta bel ler.

Nettoskuld

19/12/31 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Nom värde
Verkligt

värde

Likvida medel -41 -41 -41

Upplåning 1 356 860 250 370 305 1 910 5 051 5 362

Summa 1 315 860 250 370 305 1 910 5 010 5 321

To ta la vär det för lån med löp tid > 10 år upp går till 900 MSEK.

Nettoskuld

18/12/31 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Nom värde
Verkligt

värde

Likvida medel -43 -43 -43

Upplåning 1 321 265 860 250 370 1 915 4 981 5 251

Summa 1 278 265 860 250 370 1 915 4 938 5 208

To ta la vär det för lån med löp tid > 10 år upp går till 900 MSEK.

RÄNTEBETALNINGAR
Rän te be tal ning ar har be räk nats en ligt av ta la de vill kor för de fast för rän ta de lånen och en ligt den im pli ci ta for war drän tan för den rör ligt för -
rän ta de net toskul den. Rän te be tal ning ar na är för de la de på den ak tu el la net toskul den och det ingår var ken re � nan sie ring av net toskul den
eller lik vi di tetspå ver kan från drif ten. Be lop pen re do vi sas till no mi nel la vär den och mot sva rar så le des den kon trakt sen li ga för plik tel sen vid
för fall.

19/12/31 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Nettoskuld

Skuld, netto 49 50 50 34 30 163 376
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Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

19/12/31 18/12/31

Upplupna räntekostnader 24 37

Övriga upplupna kostnader 3 4

Summa 27 41

Not 17 Upplysningar om närstående
ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Svensk- Danska Bro för bin del sen SVE DAB AB är ett av sta ten helägt bolag, vars ak ti er för val tas av re ge ring en (Nä rings de par te men tet).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Sve dabs utbud av tjäns ter be står av upp lå tan de av den svens ka an slu tan de väg- och järn vägs för bin del sen till Öresunds bron. Väg för bin del -
sen upp låts av gifts fritt till tra � kan ter na. Järn vägs för bin del sen upp låts till Tra �k ver ket som år li gen er läg ger en av gift en ligt avtal. Sve dab
har av Tra �k ver ket upp hand lat tjäns ter för drift och un der håll av lan dan slut ning ar na till mark nads mäs si ga pri ser och i öv rigt på nor ma la
kom mer si el la vill kor. Sve dab lånar ute slu tan de hos Riks gäl den. För den stat ligt ga ran te ra de upp lå ning en utgår ingen ga ran ti pro vi sion. Sve -
dab säl jer tjäns ter till Ar lan da ba nan In frastructu re AB på tim ba se ra de ar vo den. De stat li ga ver ken och de stat ligt ägda bo la gen sva rar till -
sam mans för en vä sent lig del av Sve dabs re sul tat.

Not 18 Väsentliga händelser efter balansdagen
Co ro na vi ru set sprid ning har lett till att Sve ri ges och Dan marks re ge ring ar be grän sat in re sor till län der na. Åt gär der na kom mer att på ver ka
Öresund bro kon sor ti ets in tjä nings för må ga och lik vi di tet.  Om stats stöds frå gan inte är löst när Öresunds bro kon sor ti ets lån nästa gång ska
om sät tas pla ne rar fö re ta get att ta upp ej stats ga ran te ra de lån. Sve dabs bor genså ta gan de kan ak tu a li se ras om detta inte be döms vara ge -
nom för bart.
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Styrelsens och verkställande direktörens försäkran och
underskrifter
Här med för säk ras att års re do vis ning en har upp rät tats en ligt god re do vis nings sed, att års re do vis ning en ger en rätt vi san de bild av Sve dabs
ställ ning och re sul tat samt att för valt nings be rät tel sen ger en rätt vi san de över sikt över ut veck ling en av Sve dabs verk sam het, ställ ning och
re sul tat samt be skri ver vä sent li ga ris ker och osä ker hets fak to rer som bo la get står inför.

Malmö den 27 mars 2020

 

 

 

Bo Lundgren
Ordförande

Lars Erik Fredriksson Kerstin Hessius

Malin Sundvall Ulf Lundin
Verkställande direktör

 

Vår re vi sions be rät tel se av se en de denna års re do vis ning har av gi vits den 27 mars 2020.

PricewaterhouseCoopers AB

Carl Fogelberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bo lags stäm man i Svensk- Danska Bro för bin del sen SVE DAB AB, org.nr 556432- 9083

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden

Vi har ut fört en re vi sion av års re do vis ning en för Svensk- Danska Bro för bin del sen SVE DAB AB för år 2019 med un dan tag för bo lags styr nings -
rap por ten på si dor na 14-16. Bo la gets års re do vis ning ingår på si dor na 10-29 i detta do ku ment.

En ligt vår upp fatt ning har års re do vis ning en upp rät tats i en lig het med års re do vis nings la gen och ger en i alla vä sent li ga av se en den rätt vi san -
de bild av Svensk- Danska Bro för bin del sen SVE DAB ABs � nan si el la ställ ning per den 31 de cem ber 2018 och av dess � nan si el la re sul tat och
kassa �ö de för året en ligt års re do vis nings la gen. Våra ut ta lan den om fat tar inte bo lags styr nings rap por ten på si dor na 14-16. För valt nings be -
rät tel sen är för en lig med års re do vis ning ens öv ri ga delar.

Vi till styr ker där för att bo lags stäm man fast stäl ler re sul tat räk ning en och ba lans räk ning en.

Grund för uttalanden
Vi har ut fört re vi sio nen en ligt In ter na tio nal Stan dards on Au di ting (ISA) och god re vi sions sed i Sve ri ge. Vårt an svar en ligt dessa stan dar der
be skrivs när ma re i av snit tet Re vi sorns an svar. Vi är obe ro en de i för hål lan de till Svensk- Danska Bro för bin del sen SVE DAB AB en ligt god re vi -
sors sed i Sve ri ge och har i öv rigt full gjort vårt yr kes e tis ka an svar en ligt dessa krav.

Vi anser att de re vi sions be vis vi har in häm tat är till räck li ga och än da måls en li ga som grund för våra ut ta lan den.

Annan information än årsredovisningen
Detta do ku ment in ne hål ler även annan in for ma tion än års re do vis ning en och åter �nns på si dor na 1-9 samt 33-34. Det är sty rel sen och verk -
stäl lan de di rek tö ren som har an sva ret för denna andra in for ma tion.

Vårt ut ta lan de av se en de års re do vis ning en om fat tar inte denna in for ma tion och vi gör inget ut ta lan de med be styr kan de av se en de denna
andra in for ma tion.

I sam band med vår re vi sion av års re do vis ning en är det vårt an svar att läsa den in for ma tion som iden ti �e ras ovan och över vä ga om in for ma -
tio nen i vä sent lig ut sträck ning är ofören lig med års re do vis ning en. Vid denna ge nom gång be ak tar vi även den kun skap vi i öv rigt in häm tat
under re vi sio nen samt be dö mer om in for ma tio nen i öv rigt ver kar in ne hål la vä sent li ga fel ak tig he ter.

Om vi, ba se rat på det ar be te som har ut förts av se en de denna in for ma tion, drar slut sat sen att den andra in for ma tio nen in ne hål ler en vä sent -
lig fel ak tig het, är vi skyl di ga att rap por te ra detta. Vi har inget att rap por te ra i det av se en det.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är sty rel sen och verk stäl lan de di rek tö ren som har an sva ret för att års re do vis ning en upp rät tas och att den ger en rätt vi san de bild en ligt
års re do vis nings la gen. Sty rel sen och verk stäl lan de di rek tö ren an sva rar även för den in ter na kon troll som de be dö mer är nöd vän dig för att
upp rät ta en års re do vis ning som inte in ne hål ler några vä sent li ga fel ak tig he ter, vare sig dessa beror på oe gent lig he ter eller på fel.

Vid upp rät tan det av års re do vis ning en an sva rar sty rel sen och verk stäl lan de di rek tö ren för be döm ning en av bo la gets för må ga att fort sät ta
verk sam he ten. De upp ly ser, när så är tillämp ligt, om för hål lan den som kan på ver ka för må gan att fort sät ta verk sam he ten och att an vän da
an ta gan det om fort satt drift. An ta gan det om fort satt drift tilläm pas dock inte om sty rel sen och verk stäl lan de di rek tö ren avser att lik vi de ra
bo la get, upp hö ra med verk sam he ten eller inte har något re a lis tiskt al ter na tiv än att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rim lig grad av sä ker het om huruvi da års re do vis ning en som hel het inte in ne hål ler några vä sent li ga fel ak tig he ter,
vare sig dessa beror på oe gent lig he ter eller på fel, och att lämna en re vi sions be rät tel se som in ne hål ler våra ut ta lan den. Rim lig sä ker het är
en hög grad av sä ker het, men är ingen ga ran ti för att en re vi sion som ut förs en ligt ISA och god re vi sions sed i Sve ri ge all tid kom mer att upp -
täc ka en vä sent lig fel ak tig het om en sådan �nns. Fel ak tig he ter kan upp stå på grund av oe gent lig he ter eller fel och anses vara vä sent li ga om
de en skilt eller till sam mans rim li gen kan för vän tas på ver ka de eko no mis ka be slut som an vän da re fat tar med grund i års re do vis ning en.

En yt ter li ga re be skriv ning av vårt an svar för re vi sio nen av års re do vis ning en �nns på Re vi sors nämn dens webb plats:

www.re vi sors in spek tio nen.se/rn/show docu ment/docu ments/re v_ dok/re vi sors_ an svar.pdf.

Denna be skriv ning är en del av re vi sions be rät tel sen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden

Ut ö ver vår re vi sion av års re do vis ning en har vi även ut fört en re vi sion av sty rel sens och verk stäl lan de di rek tö rens för valt ning för Svensk- 
Danska Bro för bin del sen SVE DAB AB för år 2019 samt av för sla get till dis po si tio ner be trä� an de bo la gets vinst eller för lust.

Vi till styr ker att bo lags stäm man dis po ne rar vins ten en ligt för sla get i för valt nings be rät tel sen och be vil jar sty rel sens le da mö ter och verk stäl -
lan de di rek tö ren an svars fri het för rä ken skaps å ret.
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Grund för uttalanden
Vi har ut fört re vi sio nen en ligt god re vi sions sed i Sve ri ge. Vårt an svar en ligt denna be skrivs när ma re i av snit tet Re vi sorns an svar. Vi är obe ro -
en de i för hål lan de till Svensk- Danska Bro för bin del sen SVE DAB AB en ligt god re vi sors sed i Sve ri ge och har i öv rigt full gjort vårt yr kes e tis ka
an svar en ligt dessa krav.

Vi anser att de re vi sions be vis vi har in häm tat är till räck li ga och än da måls en li ga som grund för våra ut ta lan den.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är sty rel sen som har an sva ret för för sla get till dis po si tio ner be trä� an de bo la gets vinst eller för lust. Vid för slag till ut del ning in ne fat tar
detta bland annat en be döm ning av om ut del ning en är för svar lig med hän syn till de krav som bo la gets verk sam hets art, om fatt ning och ris -
ker stäl ler på stor le ken av bo la gets egna ka pi tal, kon so li de rings be hov, lik vi di tet och ställ ning i öv rigt.

Sty rel sen an sva rar för bo la gets or ga ni sa tion och för valt ning en av bo la gets an ge lä gen he ter. Detta in ne fat tar bland annat att fort lö pan de
be dö ma bo la gets eko no mis ka si tu a tion, och att till se att bo la gets or ga ni sa tion är ut for mad så att bok fö ring en, me dels för valt ning en och bo -
la gets eko no mis ka an ge lä gen he ter i öv rigt kon trol le ras på ett be tryg gan de sätt. Den verk stäl lan de di rek tö ren ska sköta den lö pan de för -
valt ning en en ligt sty rel sens rikt lin jer och an vis ning ar och bland annat vidta de åt gär der som är nöd vän di ga för att bo la gets bok fö ring ska
full gö ras i över ens stäm mel se med lag och för att me dels för valt ning en ska skö tas på ett be tryg gan de sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål be trä� an de re vi sio nen av för valt ning en, och där med vårt ut ta lan de om an svars fri het, är att in häm ta re vi sions be vis för att med en
rim lig grad av sä ker het kunna be dö ma om någon sty rel se le da mot eller verk stäl lan de di rek tö ren i något vä sent ligt av se en de:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål be trä� an de re vi sio nen av för sla get till dis po si tio ner av bo la gets vinst eller för lust, och där med vårt ut ta lan de om detta, är att med
rim lig grad av sä ker het be dö ma om för sla get är för en ligt med ak tie bo lags la gen.

Rim lig sä ker het är en hög grad av sä ker het, men ingen ga ran ti för att en re vi sion som ut förs en ligt god re vi sions sed i Sve ri ge all tid kom mer
att upp täc ka åt gär der eller för sum mel ser som kan för an le da er sätt nings skyl dig het mot bo la get, eller att ett för slag till dis po si tio ner av bo -
la gets vinst eller för lust inte är för en ligt med ak tie bo lags la gen.

En yt ter li ga re be skriv ning av vårt an svar för re vi sio nen av för valt ning en �nns på Re vi sors nämn dens webb plats:

www.re vi sors in spek tio nen.se/rn/show docu ment/docu ments/re v_ dok/re vi sors_ an svar.pdf.

Denna be skriv ning är en del av re vi sions be rät tel sen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är sty rel sen som har an sva ret för bo lags styr nings rap por ten på si dor na 14–16 och för att den är upp rät tad i en lig het med års re do vis -
nings la gen.

Vår gransk ning har skett en ligt FARs ut ta lan de RevU 16 Re vi sorns gransk ning av bo lags styr nings rap por ten. Detta in ne bär att vår gransk ning
av bo lags styr nings rap por ten har en annan in rikt ning och en vä sent ligt mind re om fatt ning jäm fört med den in rikt ning och om fatt ning som
en re vi sion en ligt In ter na tio nal Stan dards on Au di ting och god re vi sions sed i Sve ri ge har. Vi anser att denna gransk ning ger oss till räck lig
grund för våra ut ta lan den.

En bo lags styr nings rap port har upp rät tats. Upp lys ning ar i en lig het med 6 kap. 6 § andra styc ket punk ter na 2–6 års re do vis nings la gen samt 7
kap. 31 § andra styc ket samma lag är för en li ga med års re do vis ning ens och kon cern re do vis ning ens öv ri ga delar samt är i över ens stäm mel se
med års re do vis nings la gen.

Malmö den 27 mars 2020

Pri ce wa ter house Coo pers AB

 

 

Carl Fo gel berg
Auk to ri se rad re vi sor
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Ägarstruktur
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FINANSIELL KALENDER

Årsredovisning 2019 31 mars 2020

Delårsrapport januari – mars 2020 30 april 2020

Delårsrapport januari – juni 2020 14 augusti 2020

Delårsrapport januari – september 2020 30 oktober 2020

Bokslutskommuniké 2020 15 februari 2021

Bo la gets � nan si el la rap por ter �nns till gäng li ga på www.sve dab.se

De kan även be stäl las från:

Sve dab AB
Box 4044
203 11 Malmö

Tel: 040 660 98 80
E- post: info@sve dab.se

På Sve dabs webb plats �nns mer in for ma tion om verk sam he ten.

KONTAKTPERSONER
Yt ter li ga re in for ma tion kan er hål las av:

Ulf Lun din, verk stäl lan de di rek tör
tel di rekt: +46 40 660 98 81
ulf.lun din@svensk- danskabroforbindelsen.se

Erna Ahl fors, eko no mi chef
tel di rekt: +46 40 660 98 82
erna.ahl fors@svesk- danskabroforbindelsen.se

34

http://www.svedab.se/



