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Nordstjernan är ett familjeföretag i fjärde generationen. Företaget växte fram under det sena 1800-talet

som en följd av liberaliseringen av samhället i allmänhet och näringsfriheten i synnerhet, en utveckling

som gjorde kapitalismen möjlig. Idag kontrolleras Nordstjernan av Axel och Margaret Ax:son Johnsons

stiftelser. Nordstjernan, vars företag sysselsätter omkring 25 000 personer, är en långsiktig och aktiv

ägare som skapar varaktiga industriella värden. Därmed tillförsäkras Axel och Margaret Ax:son

Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål finansiella medel för att i sin tur kunna skapa bestående

kulturella värden till nytta för Sverige.

Ett företag är en ekonomisk och juridisk enhet som skall bereda vinst till sina aktieägare, men det

är även en integrerad del av samhället i stort och av sin tid. Nordstjernan är inte enbart förknippat med

stora företag som NCC, utan är också associerat med centrala delar av Sveriges industrihistoria.

Bilderna som pryder denna årsredovisning är hämtade från världsarvet Engelsbergs bruk i

Västmanland, där järnhanteringen har anor från 1300-talet. Engelsbergs bruk förvärvades 1916 av

generalkonsul Axel Ax:son Johnson och Nordstjernan har sedan dess underhållit bruket. Därför kunde

det upptas på UNESCOs lista över världsarv 1993. Bruket har lånat plats och namn till det

internationella Engelsbergsseminariet som Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse årligen

arrangerar i Bergslagen. Riskkapitalbolaget Engelsberg Industriutveckling bildades under året och

kommer att bygga vidare på den affärsidé som etablerades i Nordstjernan Ventures. Namnet Engelsberg

Industriutveckling valde vi mot bakgrund av dess historiska koppling till Nordstjernan samt den

industriella verksamhet och entreprenörsanda som präglat orten sedan medeltiden.

Nordstjernan har under det senaste decenniet genomgått en metamorfos. Den fjärde generationen

Johnson tog över stafettpinnen 1997, en ny styrelse utsågs 1998 och Tomas Billing tillträdde som

verkställande direktör 1999. Verksamheten har präglats av expansion genom investeringar i KMT, Exel,

Välinge, Ramirent, Sirius Machinery och GP Plastindustri samt ett ihärdigt arbete för att utveckla

bolagen och deras strategier. NCC, vårt enskilt största innehav, har genomfört en framgångsrik

omstrukturering, mycket tack vare de beslut som styrelsen och ledningen fattade hösten 2001 och 

Alf Göranssons ledarskap. 

Nyckeln till Nordstjernans goda utveckling är förstås engagerade medarbetare på alla nivåer. Vi vill

tacka för era insatser och ett framgångsrikt år.

Ägar- och industritradition

Viveca Ax:son Johnson Antonia Ax:son Johnson
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Verksamheterna i Nordstjernans innehav utvecklades

tillfredsställande under 2004. Våra börsnoterade inne-

hav ökade i genomsnitt med 57 procent i värde. Dess-

utom genomförde Nordstjernan flera nya investeringar.

NCC, Nordens näst största bygg- och fastighets-

utvecklingsföretag, är Nordstjernans största innehav.

Resultatet efter finansiella poster ökade 2004 till 955

(–323) Mkr. Huvudorsaken till resultatförbättringen är

att det omstruktureringsprogram som NCCs styrelse och

ledning initierade hösten 2001 genomförts framgångs-

rikt. Aktiekursen för NCCs B-aktie steg med 59 procent

under 2004.

NCC fortsatte under 2004 att avyttra fastigheter

och icke-kärnverksamheter. Under året påbörjade NCC

avvecklingen av affärsområdet NCC International

Projects, som innefattade all byggverksamhet i Asien,

Afrika och Centralamerika. Därigenom ökar NCCs

fokus på den nordiska marknaden ytterligare. De

senaste årens fastighets- och verksamhetsavyttringar har

minskat NCCs kapitalbindning. Detta har i kombination

med ett förbättrat operativt kassaflöde gjort det möjligt

för NCC att reducera sin räntebärande nettoskuld.

Under 2004 minskade denna från 4,9 Mdr kr till 0,7 Mdr

kr. NCCs styrelse har i februari 2005 beslutat föreslå

bolagsstämman en extra utdelning om 10,00 kronor per

aktie utöver ordinarie utdelning om 4,50 kronor per

aktie. Totalt föreslås således 1,5 Mdr kr delas ut till

NCCs aktieägare. Det innebär i sin tur att Nordstjernans

kassa kommer att förstärkas med 0,5 Mdr kr. NCCs

styrelse har även beslutat att ändra utdelningspolicyn

från att cirka hälften av vinsten efter skatt skall delas ut

till aktieägarna till att minst hälften av vinsten efter skatt

skall delas ut. 

Det av Nordstjernans innehav som värdemässigt

utvecklades bäst under 2004 var finska Exel. Aktie-

kursen steg under året med 93 procent. Bolaget

utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter i kol-

och glasfiber, bland annat höljen till basstationsantenner

för mobil telefoni samt skid- och gångstavar. Exel är

världsledande inom flera av sina verksamhetsområden.

Bolagets resultat efter finansiella poster ökade 2004

med 147 procent till 12,1 (4,9) MEUR. I januari 2004

fullföljde Exel förvärvet av den belgiska industrikoncer-

nen Bekaerts verksamhet inom kompositteknologi. 

Karolin Machine Tool (”KMT”) hade under 2004

en positiv försäljnings- och resultatutveckling. KMT

utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade

produktionsmaskiner och systemlösningar till verk-

stadsindustrin inom produktområdena vattenskärning,

precisionsslipning och metallbearbetning. Bolaget är

världsledande inom flera av sina verksamhetsområden.

KMTs resultat efter finansiella poster förbättrades 2004

till 68 (–21) Mkr. Resultatförbättringen var främst hän-

förlig till produktområdet vattenskärning, som tillkom

genom förvärv i augusti 2003. Därutöver fick de

VD har ordet
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kostnadsreduceringar som KMT genomfört ett positivt

genomslag på resultatet. Aktiekursen steg med 26 pro-

cent under 2004. Under året breddade KMT sitt

produkterbjudande inom vattenskärning genom för-

värvet av de resterande 51 procenten av aktierna i KMT

Cutting Systems. KMT förvärvade även ett mindre

amerikanskt serviceföretag. 

Nordstjernan var en av de drivande krafterna bakom

det samgående mellan maskinuthyrningsbolagen Altima

och finska Ramirent som genomfördes i början av 2004.

Bakgrunden till samgåendet var att NCC i december

2003 delade ut Altima till sina aktieägare, däribland

Nordstjernan. I samband med utdelningen lämnade

Ramirent ett offentligt erbjudande till Altimas aktie-

ägare. Under 2004 ökade Nordstjernan sin ägarandel

från 17 procent till 27 procent av aktierna och rösterna i

Ramirent och vi är bolagets största aktieägare. Ramirent

är ett av Europas tre största maskinuthyrningsföretag

med marknadsledande positioner i Norden samt i flera

länder i Östeuropa och Baltikum. Koncernen genom-

förde under 2004 ett betydande omstruktureringsarbete

för att integrera Ramirents och Altimas verksamheter.

Detta arbete fortlöpte planenligt och väntas ge full effekt

på resultatet under 2005. Aktiekursen steg med 43 pro-

cent under 2004.

I början av 2004 förvärvade Nordstjernan bolaget

Norden Machinery, Kalmar, samt de tre franska bolagen

Kalix, Citus och ADMV. Dessa bolag tillverkar olika

typer av förpackningsmaskiner, bland annat tub- och

läppstiftsfyllningsmaskiner, kartonnerare och matnings-

utrustning. Vi skapade därigenom Sirius Machinery, en

ny internationell företagsgrupp med en världsledande

position inom tub- och läppstiftsfyllningsmaskiner.

Under 2004 påbörjade Sirius Machinery arbetet med att

realisera synergier. 

I början av 2004 förvärvade vi även det snabb-

växande företaget GP Plastindustri. Bolaget tillverkar

formsprutade plastdetaljer, bland annat skruvkorkar och

lock till livsmedelsindustrin samt specialkomponenter

till läkemedelsindustrin. GP Plastindustri har två

fabriker, en i Gislaved och en i Dresden, Tyskland.

Fabriken i Dresden togs i drift under 2004.

I mars 2004 ökade vi vår ägarandel i Välinge från 23

procent till 50 procent av aktierna och rösterna genom

utnyttjande av en option avseende förvärv av aktier från

familjen Perván. Välinge utvecklar och licensierar

mekaniska låssystem för främst laminat- och trägolv

samt bedriver viss tillverkning av specialgolv. Bolaget

har en omfattande patentportfölj. Verksamheten har

expanderat kraftigt med god lönsamhet de senaste åren. 

I augusti 2004 bildade vi riskkapitalbolaget

Engelsberg Industriutveckling tillsammans med Sjätte

AP-fonden. Engelsberg Industriutveckling har en initial

kapitalbas om 300 Mkr, varav drygt 100 Mkr är

investerade i bolagets tre nuvarande innehav. Bolagets

affärsidé är att skapa finansiella och industriella 

värden genom att investera i, utveckla och därefter 

avyttra mindre industriella tillväxtbolag. Engelsberg

Industriutveckling kommer att bygga vidare på den

plattform som vi sedan 2001 skapat inom Nordstjernan

Ventures.

I november 2004 förvärvade vi 8 procent av aktierna

och rösterna i det börsnoterade bioteknikföretaget

Active Biotech. Bolagets forskningsportfölj är fokuse-

rad på läkemedel för behandling av autoimmuna/inflam-

matoriska sjukdomar och cancer. Vi bedömer att Active

Biotech är ett bolag med stor potential, även om utfallen

av de forskningsprojekt som bolaget bedriver är svår-

bedömda. Active Biotechs projekt för att ta fram ett

läkemedel mot multipel skleros (MS) anser vi vara

särskilt viktigt för bolaget. 

Vår övergripande investeringsstrategi står fast. Den

bygger på vår tradition av familjeföretagande, långsiktig-

het och entreprenörskap. Som onoterat investerings-

företag med en stark balansräkning har Nordstjernan

en stor flexibilitet och en lång investeringshorisont.

Nordstjernan erbjuder ett långsiktigt alternativ till tradi-

tionellt riskkapital. Vi ser intressanta möjligheter att

göra nya investeringar samt att vidareutveckla de befint-

liga innehaven under de nästkommande åren. 

Tomas Billing
Verkställande direktör



Den fortfarande fungerande Mumlingshammaren i Herrsmedjan.
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Nordstjernan hade vid utgången av 2004 betydande

innehav i företagen NCC, Ramirent, Exel, KMT,

Välinge, Sirius Machinery, GP Plastindustri, Engelsberg

Industriutveckling, Active Biotech och Skanditek. För

mer information om innehaven, se tabellen på sidan 8

och bolagens hemsidor.

NCC

NCC är Nordens näst största bygg- och fastighets-

utvecklingsföretag. Bolaget bygger bland annat bostäder,

kontor, industrilokaler och vägar samt utvecklar bostä-

der och kommersiella lokaler. NCC producerar även

asfalt och krossprodukter samt utför beläggningsarbeten

och vägservice. Nordstjernan var med en ägarandel om

54 procent av rösterna och 33 procent av aktierna bola-

gets största aktieägare vid utgången av 2004.

År 2004 ökade NCCs resultat efter finansiella poster

till 955 (–323) Mkr. Lönsamheten i NCCs nordiska

byggverksamhet förbättrades för tredje året i rad, vilket

under 2004 till stor del förklarades av ökad försäljning

av bostäder. NCC slutförde det omstrukturerings-

program som styrelsen och ledningen initierade hösten

2001. Hörnpelarna i detta omstruktureringsprogram var

fokusering på den nordiska marknaden, renodling mot

bygg- och fastighetsutvecklingsverksamhet, minskade

kostnader och reducerad kapitalbindning. I linje med

denna strategi fattade NCCs styrelse våren 2004 beslut

om att avveckla affärsområdet NCC International

Projects, som innefattade all byggverksamhet i Asien,

Afrika och Centralamerika. 

Under 2004 fortsatte NCC att stärka sin finansiella

ställning genom avyttringar av fastigheter (bland annat

den resterande 50-procentiga andelen i Kista Science

Tower) och icke-kärnverksamheter (bland annat betong-

verksamheterna i Sverige och Danmark). Sedan början

av 2002 har NCC minskat den räntebärande netto-

skulden med nästan 10 Mdr kr till 0,7 Mdr kr per den

31 december 2004 genom fastighets- och verksamhets-

avyttringar samt ett förbättrat operativt kassaflöde.

NCCs styrelse har i februari 2005 beslutat föreslå

bolagsstämman en extra utdelning om 10,00 kronor per

aktie utöver ordinarie utdelning om 4,50 kronor per

aktie. Totalt föreslås således 1,5 Mdr kr delas ut till

NCCs aktieägare. Styrelsen har även beslutat att ändra

NCCs utdelningspolicy från att cirka hälften av vinsten

efter skatt skall delas ut till aktieägarna till att minst

hälften av vinsten efter skatt skall delas ut.

NCC kommer de närmaste åren att fokusera på att

förbättra bolagets lönsamhet genom ökad effektivitet

samt bättre produkt- och konceptutveckling. Några av

hörnpelarna i detta arbete är ökad samverkan mellan de

olika parterna i byggprocessen (partnering), industria-

liserat byggande, internationella inköp och inköps-

samordning. 

Ramirent

Ramirent är ett av Europas tre största maskinuthyrnings-

företag med marknadsledande positioner i Norden samt

i flera länder i Östeuropa och Baltikum. Koncernen

erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster relate-

rade till uthyrning av maskiner och utrustning för bygg-

och industrisektorn. Nordstjernan blev i början av 2004,

genom en strukturaffär mellan Ramirent och maskin-

uthyrningsföretaget Altima, den nya koncernens största

aktieägare med en ägarandel om 17 procent av aktierna

och rösterna. Under 2004 ökade Nordstjernan ägar-

andelen till 27 procent.

Ramirent fokuserade under 2004 på att integrera

Altima, realisera synergier och reducera den ränte-

bärande nettoskulden. Totalt stängdes eller samman-

slogs en tiondel av alla maskindepåer samtidigt

som administrationsavdelningarna omorganiserades.

Ramirents resultat efter finansiella poster uppgick till

20,5 (13,1) MEUR. För att förbättra lönsamheten satsar

Ramirent bland annat på att öka maskinparkens

mobilitet samt på att effektivisera inköps- och logistik-

processerna. Under 2004 förstärkte Ramirent bolagets

marknadspositioner genom förvärvet av det danska

maskinuthyrningsföretaget Treffco samt genom mindre

förvärv i Östeuropa och Baltikum.

Nordstjernans innehav
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Ramirents arbete med att öka effektiviteten och för-

bättra lönsamheten kommer att fortsätta, bland annat

genom ytterligare samordning av inköps- och logistik-

funktionerna. Målet är en lönsam tillväxt och Ramirent

avser att deltaga i konsolideringen av den europeiska

maskinuthyrningsbranschen.

Exel

Exel utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter i

kol- och glasfiber, bland annat höljen till basstations-

antenner för mobil telefoni samt skid- och gångstavar,

och är världsledande inom flera av sina verksamhetsom-

råden. Nordstjernan var, med en ägarandel om 30 pro-

cent av såväl aktierna som rösterna, bolagets största

aktieägare vid utgången av 2004.

År 2004 steg Exels omsättning med 46 procent

jämfört med föregående år, främst på grund av ökad

försäljning av gångstavar och höljen till basstations-

antenner samt förvärvet av den belgiska industri-

koncernen Bekaerts verksamhet inom komposittekno-

logi. Resultatet efter finansiella poster ökade med 147

procent under 2004. Exel har de senaste åren vidtagit

åtgärder för att rationalisera produktionen och reducera

omkostnaderna. Den försäljningsökning som började

under andra halvåret 2003 och som fortsatt under 2004

har fått ett positivt genomslag på resultatet.

Exel arbetade under 2004 med att integrera Bekaerts

verksamhet inom kompositteknologi. Genom förvärvet

förstärkte Exel sin position som det ledande företaget

i Europa inom pultrudering, som är bolagets huvud-

sakliga produktionsteknologi. Exel beslöt i december

2004 att sammanföra bolagets verksamheter avseende

utveckling, marknadsföring och försäljning av sport-

produkter till ett eget helägt bolag.

Exel kommer att bibehålla ett starkt fokus på att

skapa en effektiv och flexibel produktion. Som ett led i

detta arbete har bolaget i februari 2005 beslutat att

etablera produktion i Kina. Betydande satsningar

kommer även att göras på utveckling av nya produkter.

Målet är att bibehålla bolagets lönsamma tillväxt, såväl

organiskt som genom förvärv.

KMT

Karolin Machine Tool (”KMT”) utvecklar, tillverkar

och marknadsför avancerade produktionsmaskiner och

systemlösningar till verkstadsindustrin inom produkt-

områdena vattenskärning, precisionsslipning och

metallbearbetning. Bolaget innehar en världsledande

marknadsposition inom flera av sina verksamhetsområ-

den. Nordstjernan var, med en ägarandel om 40 procent

av såväl aktierna som rösterna, bolagets största aktie-

ägare per den 31 december 2004.

Under 2004 förbättrades marknadssituationen på

KMTs huvudmarknader och samtliga produktområden

redovisade en ökad orderingång jämfört med 2003.

Bland annat erhöll KMT ett antal viktiga order från

företag i Kina och Indien. 2004 förbättrades KMTs

resultat efter finansiella poster till 68 (–21) Mkr. Resul-

tatförbättringen var främst hänförlig till KMT Waterjet

Systems, som förvärvades i augusti 2003, samt att de

kostnadsreduceringar som KMT genomfört fick ett

positivt genomslag på resultatet. KMT Waterjet Systems

är en ledande tillverkare av maskiner för vattenskärning

och var tidigare ett affärsområde inom den amerikanska

verkstadskoncernen Ingersoll Rand. 

I juni 2004 förvärvade KMT de resterande 51 pro-

centen av aktierna i KMT Cutting Systems. Bolaget

utvecklar robotapplikationer inom vattenskärning till

främst fordonsindustrin och innehar en marknads-

ledande position i Europa. KMT förvärvade 49 procent

av aktierna i KMT Cutting Systems i samband med

köpet av KMT Waterjet Systems. I juni 2004 förvärvade

KMT även ett mindre serviceföretag i USA, Cincinnati

Grinding Technologies. Därigenom stärktes KMTs

position på den viktiga amerikanska eftermarknaden.

I januari 2005 avyttrade KMT dotterföretaget Pullmax

försäljningsbolag på de skandinaviska, brittiska och

irländska marknaderna till den schweiziska maskin-

tillverkaren Bystronic.

KMT kommer att fortsätta satsningen på nya

produkter och under de närmaste åren beräknas ett antal

nya produktgenerationer lanseras.
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Välinge
Välinge utvecklar och licensierar mekaniska låssystem

för främst laminat- och trägolv samt bedriver viss till-

verkning av specialgolv. Bolaget har en omfattande

patentportfölj avseende olika golvsystem. Bland licens-

tagarna återfinns flera av världens ledande golvtill-

verkare, däribland Berry, Kährs, Tarkett och Armstrong.

Välinge grundades 1993 av Darko Perván, som är

bolagets verkställande direktör. I mars 2004 ökade

Nordstjernan sitt ägande i Välinge från 23 procent till

50 procent av såväl aktierna som rösterna genom

utnyttjande av en option avseende förvärv av aktier från

familjen Perván. 

Under 2004 ökade antalet licenstagare och relatio-

nerna till de befintliga licenstagarna fördjupades.

Välinge har prioriterat utvecklingsarbete och prototyp-

tillverkning åt sina licenstagare framför volymproduk-

tion i den egna fabriken i Viken utanför Helsingborg.

Bland annat har bolaget utvecklat nya generationer av

det mekaniska låssystemet samt introducerat ett flertal

nya golvprodukter. Välinges avkastning på sysselsatt

kapital uppgick 2004 till 28 (33) procent och resultatet

efter finansiella poster till 25 (30) Mkr.

Välinge kommer att satsa på fortsatt utveckling av

nya generationer av mekaniska låssystem och andra

golvprodukter samt ökad internationell licensförsälj-

ning. Betydande resurser kommer även framgent att

investeras i patentskydd av bolagets innovationer.

Sirius Machinery

Sirius Machinery är en internationell förpacknings-

maskinkoncern. Koncernen består av bolaget Norden

Machinery, Kalmar, de tre franska bolagen Kalix,

Citus och ADMV samt försäljningsbolag i USA,

Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Nordstjernan

förvärvade dessa bolag i början av 2004. Sirius

Machinery utvecklar, tillverkar och marknadsför olika

typer av förpackningsmaskiner för främst kosmetik,

livsmedel, läkemedel och tandkräm, bland annat tub-

och läppstiftsfyllningsmaskiner, kartonnerare samt mat-

ningsutrustning. Koncernen innehar en världsledande

position inom tub- och läppstiftsfyllningsmaskiner.

Bland kunderna återfinns många av världens ledande

kosmetik- och livsmedelsföretag. 

Sirius Machinerys olika verksamheter bedrivs idag

fristående från varandra, men avsikten är att realisera

synergier inom bland annat inköp, tillverkning, produkt-

utveckling och försäljning. Som ett första steg i denna

process har Sirius Machinery beslutat att de fyra

bolagen skall ha gemensamma försäljningskontor och i

USA har detta samarbete redan inletts. Sirius Machinery

fattade under 2004 beslut om att starta ett gemensamt

försäljningskontor utanför Shanghai, Kina. 2004 ökade

koncernens omsättning med 2 procent och order-

ingången med 11 procent jämfört med föregående år.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 Mkr. För

att möta den rådande svaga marknadssituationen inom

främst kosmetik genomförde samtliga bolag inom Sirius

Machinery kostnadsbesparingsprogram under 2004.

Sirius Machinery kommer att samordna bolagens

verksamheter för att realisera synergier och förbättra

lönsamheten. Några led i detta arbete är den gemen-

samma etableringen i Kina samt en ökad samordning av

marknads- och försäljningsorganisationerna. Därutöver

kommer Sirius Machinery att prioritera kompletterande

förvärv. 

GP Plastindustri

GP Plastindustri är en snabbväxande tillverkare av

formsprutade plastdetaljer, bland annat förpacknings-

förslutningar (till exempel skruvkorkar och lock) till

livsmedelsindustrin samt specialkomponenter till läke-

medelsindustrin. Nordstjernan förvärvade bolaget i

början av 2004. GP Plastindustri bedriver huvuddelen

av sin produktion i småländska Gislaved. Under 2003

investerade bolaget i en ny produktionsanläggning i

Dresden, Tyskland, vilken togs i drift under 2004.

Investeringen i Dresden genomfördes främst för att

möta den ökade efterfrågan från Tetra Pak, som är

bolagets viktigaste kund. GP Plastindustris omsättning

steg 2004 med 20 procent jämfört med föregående år.

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till

1 Mkr.

GP Plastindustri kommer att vidta åtgärder för

att genom ett förbättrat kapacitetsutnyttjande öka lön-

samheten. Bolagets kompetens inom formsprutning

skall utnyttjas och målet är att skapa en lönsam tillväxt,

såväl organiskt som genom förvärv. Genom fabriken i

Dresden har GP Plastindustri goda förutsättningar att nå

en ökad försäljning i Kontinentaleuropa.
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Engelsberg Industriutveckling

Engelsberg Industriutveckling är ett riskkapitalbolag

med fokus på investeringar i mindre industriella till-

växtföretag. Bolaget grundades av Nordstjernan och

Sjätte AP-fonden i augusti 2004 och är en vidare-

utveckling av Nordstjernan Ventures, som startades av

Nordstjernan år 2001. Nordstjernan kontrollerade

50 procent av såväl aktierna som rösterna i Engelsberg

Industriutveckling vid utgången av 2004. Bolagets

affärsidé är att skapa finansiella och industriella

värden genom att investera i, utveckla och därefter

avyttra mindre industriella tillväxtbolag. Engelsberg

Industriutveckling har övertagit Nordstjernan Ventures

innehav i de onoterade företagen Accra Teknik, Aptilo

Networks och ClimateWell. Bolaget har en initial

kapitalbas om 300 Mkr, varav drygt 100 Mkr är investe-

rade i de tre innehaven. 

Active Biotech

Active Biotech är ett bioteknikföretag, vars forsknings-

portfölj är fokuserad på utveckling av läkemedel för

behandling av autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar

och cancer. Bolagets huvudprojekt utgörs av framtagan-

det av en substans som är avsedd för behandling av

multipel skleros (MS), en sjukdom i det centrala nerv-

systemet. Nordstjernan kontrollerar, sedan i november

2004, 8 procent av aktierna och rösterna i Active

Biotech. Bolaget ökade under 2004 sitt verksam-

hetsfokus och minskade sin kostnadsbas genom att

koncentrera verksamheten till de fyra längst fram-

skridna projekten. I december 2004 genomförde Active

Biotech en emission av konvertibla förlagsbevis om

totalt 150 Mkr, varav Nordstjernans andel uppgick till

12 Mkr. 

Skanditek

Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägar-

intressen i noterade och onoterade företag inom främst

tekniksektorn, bland annat Aptilo Networks, Axis, Bure

Equity, MYDATA automation, PartnerTech, Powerwave

Technologies och Vitrolife. Affärsidén är att vara en

aktiv och långsiktig ägare. Nordstjernan kontrollerade

4 procent av aktierna och rösterna i Skanditek vid

utgången av 2004. Verksamheterna i merparten av

Skanditeks innehav utvecklades väl under 2004.

Nordstjernans innehav per den 31 december 2004

Engelsberg 

Sirius GP Plast- Industri- Active 

NCC Ramirent Exel KMT Välinge Machinery industri utveckling Biotech Skanditek

Investeringstidpunkt 1928 2004 2000 1999 2003 2004 2004 2004 2004 2003

Andel av aktier1) 33% 27% 30% 40% 50% 100% 100% 50% 8% 4%

Andel av röster1) 54% 27% 30% 40% 50% 100% 100% 50% 8% 4%

Uppgifter om innehaven (2004)

Nettoomsättning (Mkr) 45 437 2 905 765 1 449 95 587 257 0 70 617

Resultat efter 

finansiella poster (Mkr) 955 187 111 68 25 3 1 –4 –174 33

Avkastning på sysselsatt kapital 10% 13% 45% 10% 28% 3% 4% –3% –63% 6%

Börsvärde 2004-12-31 (Mkr) 9 515 2 340 1 187 750 n/a n/a n/a n/a 1 231 1 422

Aktiekursutveckling +59%2)          +43% +93% +26% n/a n/a n/a n/a +4%3)        +33%

Antal anställda (medeltal) 22 214 2 346 441 747 25 389 122 2 151 335

1) Nordstjernans andel av aktier och röster har beräknats baserat på fullt utspätt antal aktier.

2) Avser NCCs B-aktie. NCCs A-aktie hade under motsvarande period en aktiekursutveckling om +61 procent. 

3) Avser aktiekursutveckling sedan Nordstjernans investering den 10 november 2004 till och med den 31 december 2004. Aktiekursutvecklingen underperioden 

1 januari – 31 december 2004uppgick till –40 procent. 



Rättarens pennor.



10

Investeringsstrategi

Nordstjernan är en stabil och uthållig ägare. Vi investe-

rar i mindre och medelstora bolag, såväl noterade som

onoterade. Vårt mål är att skapa en god långsiktig värde-

tillväxt genom att vara en aktiv ägare. Nordstjernan

skapar värdetillväxt genom att långsiktigt utveckla fram-

gångsrika och konkurrenskraftiga företag, inte genom

kortsiktiga så kallade exits. 

Nordstjernan tillför värde genom att kombinera

industriell och finansiell kompetens med stöd av ett brett

affärsnätverk. Det aktiva ägandet utövas genom styrelse-

arbete och rådgivning till våra bolags företagsledningar.

Nordstjernan utvecklar ägarplaner, som i sin tur ligger

till grund för bolagens affärsplaner och verksamhetsmål.

Vi utser erfarna och engagerade styrelser, som kan bistå

ledningarna i företagsbyggandet. Nordstjernan har en

stark kapitalbas och en i det närmaste skuldfri balans-

räkning. Vi har ett substansvärde som överstiger 5 Mdr

kr och ett investeringsutrymme om mer än 1 Mdr kr.

Storleken på en investering skall normalt överstiga

100 Mkr och vanligtvis äger vi 25–100 procent i våra

bolag. Vi prioriterar investeringar inom sektorer där vi

har konkurrensfördelar och kan tillföra värde genom

våra nätverk och kunskaper. Vårt fokus är nordiska före-

tag som har en god tillväxt- och avkastningspotential,

vilken kan realiseras av en aktiv och långsiktig ägare.

Det kan exempelvis vara bolag som behöver externt

kapital, kunnande och nätverk för att antingen fortsätta

expandera genom organisk tillväxt och tilläggsförvärv,

eller för att genomföra kostnads- och kapitalrationalise-

ringar. Det kan också vara frågan om företag som över-

väger att genomföra ägarförändringar, till exempel

familjeföretag som står inför generationsväxlingar och

som söker en ny långsiktig ägare. Nordstjernan kan i

sådana fall erbjuda en snabb och konfidentiell process

samt skräddarsy affärsstrukturen till den individuella

situationen.



Mekaniskt lunarium som visar månens rörelse kring jorden.



Engelsbergs herrgård.





Spåren efter en hytta vid ”hyttgiärde”.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nordstjernan

AB (”Nordstjernan”), organisationsnummer 556000-1421,

får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

för räkenskapsåret 2004.

Verksamhetsbeskrivning

Nordstjernan är ett investeringsföretag, som är inriktat

på att skapa god långsiktig värdetillväxt genom aktivt

ägande. Bolaget genomför investeringar i mindre och

medelstora bolag, såväl noterade som onoterade, i vilka

Nordstjernan normalt skall vara huvudägare, men inte

nödvändigtvis majoritetsägare. Nordstjernan investerar i

såväl mogna bolag som tillväxtföretag. Bolaget ser lång-

siktigt på sina investeringar och har inte någon uttalad så

kallad exitstrategi. 

Nordstjernan var vid utgången av 2004 största aktie-

ägare i de börsnoterade bolagen NCC AB (publ)

(”NCC”), Ramirent Oyj (”Ramirent”), Exel Oyj

(”Exel”) och Karolin Machine Tool AB (publ)

(”KMT”). Nordstjernan var därutöver, direkt eller

genom sitt helägda dotterföretag Nordstjernan

Investment AB (”Nordstjernan Investment”), stor aktie-

ägare i Välinge Holding AB (”Välinge”), ägare till bola-

gen Sirius Machinery AB (”Sirius Machinery”, firma-

ändrat från Stellaris AB) och GP Förvaltnings AB (”GP

Plastindustri”, firmaändrat från Bedarön AB) samt

största aktieägare i Engelsberg Industriutveckling AB

(”Engelsberg Industriutveckling”, firmaändrat från AB

Grundstenen 94910). Nordstjernan Investment bedriver

investeringsverksamhet med inriktning mot onoterade

bolag inom mogna branscher. Nordstjernan hade per

den 31 december 2004 även aktieinnehav i de börs-

noterade bolagen Active Biotech AB (publ) (”Active

Biotech”) och Skanditek Industriförvaltning AB (publ)

(”Skanditek”). 

NCC är Nordens näst största bygg- och fastighets-

utvecklingsföretag. Bolaget bygger bland annat bostäder,

kontor, industrilokaler och vägar samt utvecklar bostä-

der och kommersiella lokaler. NCC producerar även

asfalt och krossprodukter samt utför beläggningsarbeten

och vägservice. Nordstjernans innehav motsvarade

54 procent av rösterna och 33 procent av aktierna per

den 31 december 2004. Nordstjernans andel av röster

och aktier i NCC har, liksom samtliga övriga angivelser

av ägarandelar i denna årsredovisning, beräknats baserat

på fullt utspätt antal aktier. NCC konsolideras som

ett dotterföretag (förvärvsmetoden) i Nordstjernan-

koncernen. 

Finska Ramirent är ett av Europas tre största

maskinuthyrningsföretag med marknadsledande posi-

tioner i Norden samt i flera länder i Östeuropa och

Baltikum. Nordstjernans ägarandel uppgick vid årets

utgång till 27 procent av såväl aktierna som rösterna.

Ramirent konsolideras som ett intresseföretag

(kapitalandelsmetoden) i Nordstjernan-koncernen.

Exel är ett finskt bolag som utvecklar, tillverkar

och marknadsför produkter i kol- och glasfiber, bland

annat höljen till basstationsantenner för mobil telefoni

samt skid- och gångstavar. Bolaget är världsledande

inom flera av sina verksamhetsområden. Nordstjernans

ägarandel i Exel uppgick vid utgången av året till

30 procent av såväl aktierna som rösterna. Exel konsoli-

deras som ett intresseföretag (kapitalandelsmetoden) i

Nordstjernan-koncernen.

KMT utvecklar, tillverkar och marknadsför

avancerade produktionsmaskiner och systemlösningar

till verkstadsindustrin inom produktområdena vatten-

skärning, precisionsslipning och metallbearbetning.

Bolaget innehar en världsledande marknadsposition

inom flera av sina verksamhetsområden. Nordstjernans

ägarandel i bolaget uppgick vid årets utgång till 40 pro-

cent av såväl aktierna som rösterna. KMT konsolideras

som ett intresseföretag (kapitalandelsmetoden) i

Nordstjernan-koncernen.

Välinge utvecklar och licensierar mekaniska

låssystem för främst laminat- och trägolv samt bedriver

viss tillverkning av specialgolv. Bolaget har en om-

fattande patentportfölj avseende olika golvsystem.

Nordstjernan Investments ägarandel uppgick till 50 pro-

cent av såväl aktierna som rösterna per den 31 december
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2004. Välinge konsolideras som ett intresseföretag

(kapitalandelsmetoden) i Nordstjernan-koncernen.

Sirius Machinery är moderbolag i en internationell

förpackningsmaskinkoncern. Koncernen består bland

annat av bolaget Norden Machinery AB (”Norden

Machinery”), Kalmar, samt de tre franska bolagen Kalix

SA (”Kalix”), Citus SAS (”Citus”) och ADMV SA

(”ADMV”). Bolagen inom Sirius Machinery-koncernen

utvecklar, tillverkar och marknadsför olika typer av för-

packningsmaskiner för främst kosmetik, livsmedel,

läkemedel och tandkräm, bland annat tub- och läpp-

stiftsfyllningsmaskiner, kartonnerare samt matnings-

utrustning. Koncernen innehar en världsledande position

inom tub- och läppstiftsfyllningsmaskiner. Sirius

Machinery var per den 31 december 2004 ett helägt

dotterföretag till Nordstjernan Investment och konsoli-

deras enligt förvärvsmetoden i Nordstjernan-koncernen.

GP Plastindustri utvecklar, tillverkar och marknads-

för formsprutade plastdetaljer, bland annat förpack-

ningsförslutningar (till exempel skruvkorkar och lock)

till livsmedelsindustrin samt specialkomponenter till

läkemedelsindustrin. Bolaget har två produktions-

enheter, en i Gislaved och en i Dresden, Tyskland. GP

Plastindustri var per den 31 december 2004 ett helägt

dotterföretag till Nordstjernan Investment och konsoli-

deras enligt förvärvsmetoden i Nordstjernan-koncernen.

Engelsberg Industriutveckling är, sedan augusti

2004, ett riskkapitalbolag och har som affärsidé att

skapa finansiella och industriella värden genom att

investera i, utveckla och därefter avyttra mindre

industriella tillväxtbolag. Nordstjernans ägarandel upp-

gick till 50 procent av såväl aktierna som rösterna per

den 31 december 2004. Engelsberg Industriutveckling

konsolideras som ett intresseföretag (kapitalandels-

metoden) i Nordstjernan-koncernen.

Active Biotech är ett bioteknikföretag, vars forsk-

ningsportfölj är fokuserad på utveckling av läkemedel

för behandling av autoimmuna/inflammatoriska

sjukdomar, främst multipel skleros (MS) och cancer.

Nordstjernans ägarandel i bolaget uppgick vid utgången

av året till 8 procent av såväl aktierna som rösterna. Per

den 31 december 2004 innehade Nordstjernan därutöver

konvertibla förlagsbevis emitterade av Active Biotech

med ett sammanlagt nominellt värde om 12 Mkr.

Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägar-

intressen i noterade och onoterade företag inom främst

tekniksektorn. Nordstjernans ägarandel i bolaget upp-

gick vid utgången av året till 4 procent av såväl aktierna

som rösterna.

För ytterligare information om verksamheterna i

NCC, Ramirent, Exel, KMT, Välinge, Sirius Machinery,

GP Plastindustri, Engelsberg Industriutveckling, Active

Biotech och Skanditek hänvisas till för dessa bolag

avgivna årsredovisningar och, i förekommande fall,

delårsrapporter. 

Nordstjernan äger fastigheten Språkmästaren 5

vid Stureplan, det så kallade Nordstjernanhuset.

Fastigheten, som är fullt uthyrd, består av cirka 1 200

kvadratmeter butikslokaler och cirka 4 800 kvadrat-

meter kontorslokaler. Nordstjernanhuset inrymmer

Nordstjernans huvudkontor. Därutöver äger

Nordstjernan bland annat fastigheterna Engelsbergs

bruk och Avesta herrgård. Engelsbergs bruk blev år

1993 upptaget på UNESCOs lista över världsarv.

Nordstjernan bedriver en mindre flygplansleasing-

verksamhet genom det helägda dotterföretaget

Cinderella AB. Bolagets flygplansflotta består av tre

SAAB 340B-flygplan. 

Väsentliga händelser under 2004

I januari 2004 meddelade Ramirent att bolaget fullföljer

sitt offentliga erbjudande till Altima ABs (”Altima”)

aktieägare att byta sina aktier i maskinuthyrningsföre-

taget Altima mot vederlag i form av nyemitterade aktier

i Ramirent, sedan det offentliga erbjudandet accepterats

av aktieägare representerande mer än 90 procent av

aktierna och rösterna i Altima. Det offentliga erbjudan-

det lämnades i december 2003 och vid denna tidpunkt

var Nordstjernan största aktieägare i Altima. (För ytter-

ligare information om Ramirents offentliga erbjudande,

se erbjudandeprospekt från Ramirent till Altimas aktie-

ägare.) Altima-aktien avnoterades från Stockholms-

börsens O-lista i februari 2004. Nordstjernan blev

Ramirents största aktieägare med en ägarandel om

17 procent av aktierna och rösterna vid det offent-

liga erbjudandets fullföljande. Under 2004 ökade

Nordstjernan sin ägarandel i Ramirent till 27 procent av

aktierna och rösterna genom ytterligare aktieförvärv.

Nordstjernan Investment förvärvade i början av

2004 bolagen Norden Machinery, Kalix, Citus, ADMV

och GP Plastindustri. Under året omstrukturerades

bolagen i två underkoncerner till Nordstjernan

Investment. Dessa är Sirius Machinery, som innefattar

bolagen Norden Machinery, Kalix, Citus och ADMV,
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samt GP Plastindustri. Uppdelningen möjliggör en

tydligare fokusering och uppföljning av verksamheterna.

I januari 2004 överlät Nordstjernan bolagets samt-

liga aktier i Välinge, vilka vid tidpunkten för över-

låtelsen motsvarade 23 procent av aktierna och rösterna

i Välinge, till Nordstjernan Investment. I mars 2004

ökade Nordstjernan Investment sitt ägande i Välinge till

50 procent av såväl aktierna som rösterna genom utnytt-

jande av optionsavtal.

Nordstjernan förvärvade i februari 2004 totalt 333

aktier i KMT genom det offentliga erbjudande till

KMTs aktieägare som Nordstjernan lämnade i decem-

ber 2003. Det medförde att Nordstjernans ägarandel i

KMT ökade med 0,003 procentenheter till 40 procent av

såväl aktierna som rösterna. Bakgrunden till det offent-

liga erbjudandet var att KMT hösten 2003 genomförde

en företrädesemission. Nordstjernan tilldelades aktier i

KMT utöver teckning enligt företrädesrätten, vilket

resulterade i att budplikt uppstod enligt Näringslivets

Börskommittés regelverk. Efter att ha nekats dispens

från budplikten av Aktiemarknadsnämnden lämnade

Nordstjernan i december 2003 ett offentligt erbjudande

till KMTs aktieägare. Med anledning av att KMTs aktie-

kurs översteg budkursen under hela erbjudandeperioden

rekommenderade Nordstjernan KMTs aktieägare att

inte acceptera det offentliga erbjudandet. (För ytterligare

information om Nordstjernans offentliga erbjudande, se

erbjudandeprospekt från Nordstjernan till KMTs aktie-

ägare.)

Ordinarie bolagsstämma i Nordstjernan beslutade i

april 2004 om en utdelning för räkenskapsåret 2003 om

300 (300) kronor per aktie, motsvarande totalt 34 (34)

Mkr.

I juli 2004 förvärvade Nordstjernan samtliga aktier

i Engelsberg Industriutveckling, som vid tidpunkten

för förvärvet var ett vilande bolag. Nordstjernan

överlät därefter 40 procent av aktierna i Engelsberg

Industriutveckling till Sjätte AP-fonden och 10 procent

till Silvergate AB (firmaändrat från AB Grundstenen

95135). Engelsberg Industriutveckling har förvärvat

Nordstjernan Ventures-koncernens samtliga aktier samt

köp- och teckningsoptioner i bolagen Accra Teknik AB,

Aptilo Networks AB och ClimateWell AB (publ). 

I november 2004 förvärvade Nordstjernan 8 procent

av aktierna och rösterna i Active Biotech. I december

2004 deltog Nordstjernan i den emission av konvertibla

förlagsbevis om totalt cirka 150 Mkr före emissions-

kostnader som Active Biotech genomförde genom att

teckna sin andel enligt företrädesrätten, vilken uppgick

till 12 Mkr. 

Utvecklingen under 2004

Koncernen
Nordstjernan-koncernens nettoomsättning uppgick

2004 till 46 280 (45 264) Mkr. Ökningen jämfört med

föregående år förklaras främst av att Nordstjernan från

och med 2004 konsoliderar Sirius Machinery och GP

Plastindustri som dotterföretag i koncernen. Detta

påverkar även jämförbarheten med övriga resultat- och

balansposters siffror för 2003.

Rörelseresultatet ökade till 1 180 (–39) Mkr, huvud-

sakligen beroende på att NCC-koncernens rörelse-

resultat förbättrades jämfört med föregående år, vilket i

sin tur främst förklaras av minskade nedskrivningar av

fastigheter. Resultatet efter finansiella poster uppgick

till 1 091 (–315) Mkr. Förbättringen förklaras, förutom

av det högre rörelseresultatet, av såväl ett ökat resultat

från övriga finansiella anläggningstillgångar som att

finansnettot förbättrades. Årets resultat steg till 414

(–156) Mkr. I årets resultat ingår minoritetsintressen om

–556 (252) Mkr, vilka för såväl 2004 som 2003 i sin

helhet är hänförliga till NCC-koncernen.

Koncernens likvida tillgångar uppgick per den 31

december 2004 till 2 744 (2 748) Mkr och de ränte-

bärande skulderna till 4 530 (7 718) Mkr. Huvuddelen

av minskningen av de räntebärande skulderna är hänför-

lig till NCC-koncernen. Eget kapital ökade till 3 819

(3 460) Mkr. Minoritetsintressen uppgick till 4 434

(4 079) Mkr och är för såväl 2004 som 2003 i sin helhet

hänförliga till NCC-koncernen. Ökningen jämfört med

föregående år förklaras av NCC-koncernens förbättrade

resultat. Soliditeten uppgick vid årets utgång till 29 (24)

procent.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick

2004 till 261 (400) Mkr. Förändringen jämfört med

föregående år förklaras främst av att resultaten från

andelar i koncern- och intresseföretag, vilka främst

utgörs av aktieutdelningar, netto minskade till 176 (347)

Mkr. I resultatet från andelar i intresseföretag ingick

2004 en bokföringsmässig realisationsvinst om 32 Mkr

som uppstod i och med att Nordstjernans aktier i Altima

omvandlades till aktier i Ramirent i februari 2004.

I resultatet från andelar i koncernföretag ingick före-

gående år 242 Mkr avseende utdelningen av aktier i
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Altima från NCC i december 2003. Den under 2004

erhållna kontanta utdelningen från NCC avseende

räkenskapsåret 2003 uppgick till 99 (99) Mkr, motsva-

rande 2,75 (2,75) kronor per aktie i NCC. Resultatet

från övriga finansiella anläggnings- och omsättnings-

tillgångar förbättrades sammantaget till 86 (55) Mkr,

främst till följd av ökade resultatandelar från handels-

och kommanditbolag samt ett högre resultat från kort-

fristiga placeringar. Årets resultat uppgick till 228 (378)

Mkr. Moderbolagets inköp från och försäljning till

andra koncernföretag var försumbara. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick

till 355 (–97) Mkr. Det positiva kassaflödet förklaras

främst av att de kortfristiga fordringarna minskat, sam-

tidigt som de kortfristiga skulderna ökat. Minskningen

av de kortfristiga fordringarna är huvudsakligen hän-

förlig till att försäljningslikvider avseende kortfristiga

placeringar, vilka per den 31 december 2003 redo-

visades som kortfristiga fordringar, influtit under året.

Ökningen av de kortfristiga skulderna beror främst på

ökad upplåning från koncernföretag. Kassaflödet från

investeringsverksamheten uppgick till –500 (–125) Mkr.

Under 2004 genomförde moderbolaget investeringar i

bland annat aktier i Ramirent och Active Biotech samt,

genom dotterföretag, i Välinge. Moderbolaget lämnade

även villkorade aktieägartillskott till Engelsberg

Industriutveckling samt, genom dotterföretag, till Sirius

Machinery och GP Plastindustri. Föregående år genom-

förde moderbolaget bland annat investeringar i aktier i

NCC, KMT, Välinge och Skanditek. Under 2004 erhölls

utdelningar från koncern- och intresseföretag om

sammanlagt 131 (347) Mkr.

Moderbolagets finansiella anläggningstillgångar

hade per den 31 december 2004 ett bokfört värde om

3 055 (2 653) Mkr. Den främsta förklaringen till

ökningen är att moderbolagets andelar i intresseföretag

samt andra långfristiga värdepappersinnehav netto ökat,

till största delen beroende på ovannämnda aktieförvärv

och villkorade aktieägartillskott. Det bokförda värdet på

moderbolagets innehav av börsnoterade aktier och andra

värdepapper uppgick vid årets utgång till 2 511 (2 137)

Mkr och marknadsvärdet till 4 644 (2 702) Mkr. Mark-

nadsvärdet på Nordstjernans samtliga innehav av börs-

noterade aktier och andra värdepapper ökade under

2004.

Moderbolagets likvida tillgångar uppgick per den

31 december 2004 till 89 (268) Mkr. Minskningen är

främst hänförlig till ovannämnda investeringar. De

räntebärande skulderna uppgick vid årets utgång till

30 (–) Mkr. Eget kapital ökade till 2 910 (2 749) Mkr.

Soliditeten uppgick vid årets utgång till 92 (89) procent.

Väsentliga händelser efter

räkenskapsårets utgång
I februari 2005 föreslog NCCs styrelse en ordinarie

utdelning om 4,50 kronor per aktie samt en extra utdel-

ning om 10,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2004.

Förslaget innebär att drygt 500 Mkr föreslås delas ut till

Nordstjernan.
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Förslag till vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att till

bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel

balanserade vinstmedel 2 546 220 447 kr 

årets resultat 227 775 541 kr

2 773 995 988 kr

disponeras enligt följande

till aktieägarna utdelas 400 kr 

per aktie 44 800 000 kr

i ny räkning överföres 2 729 195 988 kr

2 773 995 988 kr

Koncernens fria egna kapital uppgick per den 31 decem-

ber 2004 till 3 628 Mkr. Inga avsättningar till bundna

reserver föreslås.

Vad beträffar Nordstjernans resultat och finansiella

ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med till-

hörande noter och tilläggsupplysningar för koncernen

och moderbolaget.

Stockholm den 17 mars 2005

Johan Björkman Viveca Ax:son Johnson
Ordförande Vice ordförande

Mats Arnhög Antonia Ax:son Johnson

Marcus Storch Tomas Billing
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2005

Bo Ribers Helene Willberg
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor



Interiör Engelsbergs herrgård – stora salongen.





Målad interiör i västra paviljongen.
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Resultaträkningar

Koncernen Moderbolaget

Mkr Not 2004 2003 2004 2003

Nettoomsättning 46 280 45 264 – –

Kostnader för produktion –41 809 –41 741 – –

Kostnader för sålda varor –679 – – –

Bruttoresultat 3 792 3 523 – –

Försäljnings- och administrationskostnader 29 –2 760 –2 771 –31 –30

Forsknings- och utvecklingskostnader –17 – – –

Resultat från fastighetsförvaltning 1 60 78 30 28

Resultat från försäljning av anläggningsfastigheter 2 57 –10 – –

Nedskrivningar/reversering 

av nedskrivningar, fastigheter –120 –791 – –

Nedskrivning av goodwill –87 –55 – –

Resultat från andelar i intresseföretag 3 182 –16 – –

Resultat från andelar i koncernföretag 4 73 3 – –

Rörelseresultat 23, 25 1 180 –39 –1 –2

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 4 – – 112 341

Resultat från andelar i intresseföretag 3 – – 64 6

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 5 72 37 25 –11

Resultat från finansiella omsättningstillgångar 6 165 234 61 66

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 –326 –547 0 –

Resultat efter finansiella poster 1 091 –315 261 400

Bokslutsdispositioner 8 – – –12 –11

Skatt på årets resultat 9 –121 –93 –21 –11

Minoritetsintressen –556 252 – –

ÅRETS RESULTAT 414 –156 228 378
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Koncernen Moderbolaget

Mkr Not 2004-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2003-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 1 753 2 127 – –

Materiella anläggningstillgångar 11

Byggnader och mark 940 1 832 69 71

Maskiner och inventarier 1 950 1 946 5 5

Pågående nyanläggningar 38 3 – –

Summa Materiella anläggningstillgångar 2 928 3 781 74 76

Finansiella anläggningstillgångar 12

Andelar i koncernföretag 13 – – 1 768 1 724

Fordringar hos koncernföretag – – 14 8

Andelar i intresseföretag 14 1 677 1 409 1 052 806

Fordringar hos intresseföretag 66 73 – –

Andra långfristiga värdepappersinnehav 341 286 203 100

Andra långfristiga fordringar 1 572 1 166 18 15

Summa Finansiella anläggningstillgångar 3 656 2 934 3 055 2 653

Summa Anläggningstillgångar 8 337 8 842 3 129 2 729

Omsättningstillgångar

Omsättningsfastigheter 15

Omsättningsfastigheter, direkt ägda 5 497 7 265 – –

Omsättningsfastigheter, ägda via intresseföretag 14 53 116 – –

Summa Omsättningsfastigheter 5 550 7 381 – –

Varulager och dylikt

Material- och varulager 16 760 575 – –

Förskott till leverantörer 11 15 – –

Summa Varulager och dylikt 771 590 – –

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6 348 6 148 1 2

Fordringar hos koncernföretag – – – 9

Fordringar hos intresseföretag 156 115 – –

Upparbetad ej fakturerad intäkt 17 2 696 2 421 – –

Övriga fordringar 1 641 2 434 – 133

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 595 696 1 3

Summa Kortfristiga fordringar 11 436 11 814 2 147

Kortfristiga placeringar 1 264 1 303 48 129

Kassa och bank 1 480 1 445 41 139

Summa Omsättningstillgångar 20 501 22 533 91 415

SUMMA TILLGÅNGAR 28 838 31 375 3 220 3 144

Balansräkningar
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Koncernen Moderbolaget

Mkr Not 2004-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2003-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 18

Bundet Eget kapital

Aktiekapital 112 112 112 112

Bundna reserver 79 723 24 24

Summa Bundet Eget kapital 191 835 136 136

Fritt Eget kapital

Fria reserver 3 214 2 781 2 546 2 235

Årets resultat 414 –156 228 378

Summa Fritt Eget kapital 3 628 2 625 2 774 2 613

Summa Eget kapital 3 819 3 460 2 910 2 749

Minoritetsintressen 4 434 4 079 – –

Obeskattade reserver 8 – – 59 47

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 192 27 6 6

Avsättningar för skatter 9 533 672 – –

Övriga avsättningar 19 1 680 1 502 6 6

Summa Avsättningar 2 405 2 201 12 12

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 295 4 198 – –

Skulder till koncernföretag – – – 13

Skulder till intresseföretag 1 6 – –

Övriga skulder 115 101 – –

Summa Långfristiga skulder 3 411 4 305 – 13  

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 235 3 520 30 –

Förskott från kunder 304 352 – –

Fakturerad ej upparbetad intäkt 20 3 563 3 521 – –

Leverantörsskulder 3 968 3 851 2 2

Skulder till koncernföretag – – 153 288

Skulder till intresseföretag 64 248 – –

Skatteskulder 9 116 125 9 7

Övriga skulder 2 155 2 516 9 4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 3 364 3 197 36 22

Summa Kortfristiga skulder 14 769 17 330 239 323

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 838 31 375 3 220 3 144

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 22 813 1 476 – –

Ansvarsförbindelser 22 6 125 7 601 8 12
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Koncernen Moderbolaget

Mkr Not 2004 2003 2004 2003

Den löpande verksamheten

Rörelsen

Rörelseresultat 1 180 –39 –1 –2

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 27 888 2 320 2 2

Betald skatt –181 –517 –24 –14

Finansiella intäkter och kostnader, netto –97 –256 84 70

1 790 1 508 61 56

Förändringar i rörelsekapitalet

Ökning (–)/minskning (+) av varulager –35 180 –   –

Ökning (–)/minskning (+) av omsättningsfastigheter, netto 1 749 307 –   –

Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar1) 492 328 144 –140

Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder 37 –1 256 150 –12

Ökning (+)/minskning (–) av avsättningar 278 –1 136 0 –1

2 521 –1 577 294 –153

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 311 –69 355 –97

Investeringsverksamheten 26

Lämnade aktieägartillskott – – –324 –10

Förvärv av intresseföretag och övriga aktier –525 –271 –396 –455

Förvärv av dotterföretag –324 3 652 –   –16

Ökning av långfristiga fordringar –457 –4 –6 –10

Försäljning av intresseföretag och övriga företag 297 189 76 –

Försäljning av dotterföretag 450 136 18 –

Återbetalning av andelskapital 1 19 1  19

Erhållen utdelning från koncernföretag – – 99 341

Erhållen utdelning från intresseföretag och övriga företag 60 6 32 6

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –852 –453 – –

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 307 – – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –43 3 274 –500 –125

Finansieringsverksamheten

Amortering av skulder –4 051 –670 – –

Lämnad utdelning –216 –328 –34 –33

Förändring av minoritetsintressen –5 –18 –  –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –4 272 –1 016 –34 –33

ÅRETS KASSAFLÖDE –4 2 189 –179 –255

Likvida tillgångar vid årets början1) 26 2 748 559 268 523

Likvida tillgångar vid årets slut1) 26 2 744 2 748 89 268

FÖRÄNDRING I LIKVIDA TILLGÅNGAR –4 2 189 –179 –255

1) Per den 31 december 2003 redovisades försäljningslikvider om 132 Mkr avseende kortfristiga placeringar som kortfristig fordran.

Kassaflödesanalyser
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Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen.

Nordstjernan-koncernen följer Bokföringsnämndens Allmänna Råd,
vilka i allt väsentligt överensstämmer med Redovisningsrådets
Rekommendationer. 

Dotterkoncernen NCC är börsnoterad vilket medför att dess kon-

cernredovisning upprättats i enlighet med de mer komplexa regler

som gäller för noterade bolag. Med hänsyn till arbetets omfattning

har beloppen ej räknats om enligt moderbolagets redovisningsprinci-

per, utan har konsoliderats med belopp enligt den av NCC publice-

rade koncernredovisningen (Årsredovisningslagen 7 kap 12 § 3 st).

Koncernredovisning

Konsolideringen upprättas enligt förvärvsmetoden och baseras på
följande huvudprinciper:

 Bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt äger aktier som

motsvarar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har

ett bestämmande inflytande, konsolideras i sin helhet med avdrag

för minoritetsandelar i de ingående bolagen. Förvärvsmetoden
kännetecknas av att tillgångar och skulder upptas till marknads-

värde efter beaktande av uppskjuten skatt enligt upprättad för-
värvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för dotterföretagets

aktier det framräknade marknadsvärdet av dotterföretagets netto-

tillgångar upptas skillnaden som koncernmässig goodwill.

 Koncernens andel i intresseföretag konsolideras enligt kapital-

andelsmetoden. Med intresseföretag avses bolag i vilka moder-

bolaget direkt eller indirekt kontrollerar 20–50 procent av rösterna
eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Kapitalandels-

metoden innebär att det bokförda värdet på aktierna i intresse-

företag förändras med koncernens andel i intresseföretagens

resultat minus erhållen utdelning. I likhet med full konsolidering

upprättas en förvärvsanalys. Övervärden som uppkommer

avskrivs under sin beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivning-

arna påverkar det bokförda värdet av aktierna. 

 Bolag som ej utgör dotterföretag och som driver projekt i

konsortieliknande former, det vill säga med gemensamt ägande
och kontroll samt i tiden avgränsad verksamhet, konsolideras

enligt klyvningsmetoden. 

 Förvärvade och avyttrade bolag ingår i koncernens resultaträkning
under innehavstiden.

 Vid omräkning till svenska kronor av utländska bolags resultat-

och balansräkningar har dagskursmetoden använts. Samtliga

tillgångar och skulder i dotterföretagens balansräkningar har

omräknats till balansdagens kurs och samtliga poster i resultat-

räkningarna till årets genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser

som uppstår har förts direkt till det egna kapitalet.

 Vinster och förluster som uppstår när ett koncernföretag säljer en

vara eller tjänst till ett annat koncernföretag elimineras.

Intern prissättning 
Marknadsbaserad prissättning tillämpas vid leveranser av varor och

tjänster mellan enheterna inom koncernen.

Avskrivningar 

Avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier, byggnader och

markanläggningar, patent med mera, samt på de delar av övervärden

som hänför sig till goodwill och övriga tillgångar, har beräknats på
koncernens ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekono-

misk livslängd för varje enskild tillgångspost.

Avskrivningssatserna varierar för olika slag av tillgångar. För
goodwill görs årliga avskrivningar med 5,0–20,0 procent, för flygplan

med 6,5 procent, för maskiner och inventarier med 2,5–33,3 pro-

cent, för byggnader med 1,4–5,0 procent, för markanläggningar
med 3,7–5,0 procent, för förvaltningsfastigheter med 1,0–2,0 pro-

cent samt för materialtäkter i takt med konstaterad substansvärdes-

minskning.

Nedskrivningar 

Tillgångarnas marknadsvärde eller beräknande nyttjandevärde

bestämmer eventuellt nedskrivningsbehov. Kvarstår inte längre, helt

eller delvis, grunden för nedskrivning reverseras tidigare gjorda

nedskrivningar för materiella anläggningstillgångar. Fastigheter som

redovisas som omsättningstillgångar (se även ”Omsättningsfastig-
heter” nedan) värderas enligt lägsta värdets princip vilket även det

kan leda till en reversering av tidigare gjorda nedskrivningar. Vid

bedömning av nedskrivningsbehov för innehav av börsnoterade
aktier, dock ej avseende aktier i dotterföretag, tillämpas portfölj-
värdering.

Fastigheter i resultaträkningen
I koncernens nettoomsättning ingår intäkter från försäljning av

fastigheter som redovisas som omsättningstillgångar samt hyres-

intäkter från omsättningsfastigheter (se även ”Fastigheter” nedan). 

I fastighetsutvecklingsrörelsen sker resultatavräkning av fastighets-

projekt när den juridiska äganderätten till fastigheten, eller det bolag

som äger fastigheten, överförs till köparen. En sådan affär delas upp

i två transaktioner. Den första transaktionen är en försäljning av

fastighetsprojektet till en investerare. Den andra transaktionen är en

entreprenad, och resultatavräkning sker inom entreprenadrörelsen

enligt reglerna för successiv vinstavräkning (se även ”Successiv
vinstavräkning av entreprenadprojekt” nedan). Vid beräkning av för-
säljningsvinsten sker reservering för eventuella hyresgarantier. 

Under rubriken ”Resultat från försäljning av anläggnings-

fastigheter” redovisas resultatet från försäljning av de fastigheter

som rubricerades som förvaltningsfastigheter vid försäljningstillfället
(se även ”Byggnader och mark” nedan). I försäljningskostnader ingår,
förutom externa försäljningskostnader, även kostnader för det egna

försäljningsarbetet. ”Resultat från fastighetsförvaltning” består av för-
valtningsfastigheternas driftnetto med avdrag för avskrivningar enligt

plan för såväl koncern som moderbolag. Vidare ingår motsvarande

resultatandelar från intresseföretag efter avdrag för finansnetto.

Successiv vinstavräkning av entreprenadprojekt 

Vid tillämpning av successiv vinstavräkning framkommer resultatet i

takt med projektets genomförande (upparbetning). För bestämmande
av det resultat som vid en given tidpunkt har upparbetats krävs upp-

gifter om följande komponenter:

 Projektintäkt – värdet av samtliga till entreprenaduppdraget hän-
förliga intäkter. Intäkterna skall vara av sådan karaktär att mot-

tagaren kan tillgodogöra sig dem i form av faktiska inbetalningar

eller annat vederlag.

 Projektkostnad – samtliga mot projektintäkten svarande kostnader

som är hänförliga till det enskilda projektet.

 Upparbetningsgrad – upparbetad del i förhållande till hela projektet.

Som grundläggande villkor för successiv vinstavräkning gäller att

projektintäkt och projektkostnad skall kunna storleksbestämmas på
ett tillförlitligt sätt och att upparbetningsgraden fastställs på ett sätt
som är relevant med avseende på kravet på tillförlitlighet. Enstaka
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projekt kan förekomma för vilka en tillförlitlig bestämning av projekt-

intäkt och projektkostnad inte kan göras när bokslut upprättas. 
I dessa fall bestäms intäkten i stället med hjälp av så kallad noll-

avräkning. Det innebär att projektet redovisas med en intäkt mot-

svarande upparbetad kostnad, det vill säga resultatet tas upp till noll

kronor, i avvaktan på att en resultatbestämning kan göras. Så snart

det är möjligt sker övergång till successiv vinstavräkning. Koncernen

tillämpar nollavräkning för alla projekt uppgående till över 100 Mkr så
länge upparbetningsgraden för projektet understiger 50 procents

färdigställandegrad.
Avseende resultat från boendeprojekt i egen regi beräknas resul-

tatet från projektet till det lägsta av upparbetnings- och försäljnings-
grad. Principen innebär att om försäljningsgraden för ett projekt är
lägre än upparbetningsgraden beräknas resultatet från projektet med

utgångspunkt från försäljningsgraden.
Reserveringar görs för beräknade förluster så snart dessa är

kända och beloppen belastar resultatet respektive år. 
I balansräkningen bruttoredovisas balansräkningsposterna ”Upp-

arbetad ej fakturerad intäkt” och ”Fakturerad ej upparbetad intäkt”
projekt för projekt. De projekt för vilka upparbetade intäkter över-
stiger fakturerade redovisas som omsättningstillgång och de projekt

för vilka fakturerade intäkter överstiger upparbetade redovisas som

kortfristig skuld.

Redovisning av koncernbidrag 

Koncernbidrag och kapitaltillskott redovisas direkt mot Eget kapital

och påverkar således inte moderbolagets resultat.

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningskostnad

minus ackumulerade avskrivningar enligt plan. Goodwill som upp-

kommer vid förvärv av bolag värderas på motsvarande sätt. Goodwill

i utländska verksamheter värderas i lokal valuta.

Fastigheter

Rubricering av fastigheter
I balansräkningen redovisas fastigheter som utgör anläggningstill-
gångar 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 avser innehav av färdigställda fastighets-

projekt för uthyrning. Även om avsikten med innehavet inte är lång-
siktigt, utan försäljning skall ske vid rätt tillfälle utifrån affärs- och

marknadsmässiga skäl, rubriceras innehavet som förvaltnings-

fastighet. 

Driftsfastigheter
Driftsfastigheteravser innehav av fastigheter för nyttjande i den egna

verksamheten.

Omsättningsfastigheter
Omsättningsfastigheter avser innehav av fastigheter för utveckling

och försäljning i fastighetsutvecklingsrörelsen samt osålda bostäder,
råmark och saneringsfastigheter för framtida exploatering i entrepre-

nadrörelsen. Omsättningsfastigheter redovisas inom fastighets-

utvecklingsrörelsen med uppdelning på:

Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheteravser innehav av mark/byggrätter för fram-

tida fastighetsutveckling (exploatering). Fastighet med befintlig(a)

byggnad(er) som hyrs ut rubriceras som exploateringsfastighet i de

fall avsikten är att befintlig(a) byggnad(er) skall rivas eller byggas om. 

Pågående fastighetsprojekt
Exploateringsfastigheter omrubriceras till ”Pågående fastighets-

projekt” när det fattats ett definitivt beslut om byggstart och aktivite-

ter påbörjats som är nödvändiga för att färdigställa fastighetsprojek-

tet. Från och med tidpunkten för omrubricering till pågående fastig-

hetsprojekt skall räntekostnader aktiveras. 

Färdigställda fastighetsprojekt
Pågående fastighetsprojekt omrubriceras till ”Färdigställda fastig-

hetsprojekt” när fastigheten är klar för inflyttning. Aktivering av ränte-
kostnader skall normalt upphöra vid tidpunkten för omrubricering till

färdigställda fastighetsprojekt. Färdigställda fastighetsprojekt kan ej

bli föremål för omrubricering. Ett färdigställt fastighetsprojekt kan

endast tas bort från balansräkningen genom en försäljning.

Projekt i egen regi inom entreprenadrörelsen redovisas som:

Bostadsutvecklingsprojekt
Bostadsutvecklingsprojekt består av dels ”Exploateringsfastigheter”,
bland annat byggrätter och mark, dels”Osålda färdigställda bostäder”.

Vid beslut om igångsättning av ett boendeprojekt påförs projek-

tet nedlagda kostnader för projektutveckling och mark. Övriga
projektkostnader redovisas i den takt de uppstår. Färdigställda,
osålda bostäder omrubriceras från projektkostnader till bostads-

utvecklingsprojektnär bostäderna är klara för inflyttning eller senast

vid slutbesiktning.

Värdering av fastigheter
I anskaffningsvärdet för fastigheter ingår förvärvskostnader, projekte-

ringskostnader och produktionskostnader för ny-, till- eller ombygg-

nad. I produktionskostnader för pågående investeringar i fastigheter

ingår aktiverad ränta inom ramen för faktiska ränteutgifter.
Fastigheter som är omsättningstillgångar värderas till det lägsta

av anskaffningsvärde och verkligt värde. Osålda, färdigställda bostä-
der värderas till det lägsta av anskaffningsvärde (bokförda kostnader

från det avslutade projektet) och verkligt värde. Med verkligt värde

avses nettoförsäljningsvärde med avdrag för förväntade försäljnings-
omkostnader.

Koncernen gör varje år en intern värdering, enligt kassaflödes-
metoden eller direktavkastningsmetoden, i syfte att bedöma even-

tuella nedskrivningsbehov. För huvuddelen av det svenska beståndet
görs även externa värderingar. Marknadsvärdet på omsättningsfas-
tigheter som ingår i projektportföljen, det vill säga innehas för utveck-

ling och försäljning, beräknas normalt på samma sätt som ovan.

Exploateringsfastigheter i övrigt värderas med utgångspunkt från ett

värde per kvadratmeter byggrätt eller ett värde per kvadratmeter

mark.

Leasing 

Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell

eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger när de ekono-

miska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i
allt väsentligt är överfört till leasetagaren, i annat fall är det fråga om

operationell leasing. I korthet innebär finansiell leasing att aktuell
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anläggningstillgång redovisas som tillgångspost i balansräkningen
hos leasetagaren samtidigt som en motsvarande skuldredovisas på
passivsidan av balansräkningen. I resultaträkningen fördelas leasing-

kostnaden mellan avskrivningar och räntekostnader. Operationell

leasing innebär att någon tillgångs- eller motsvarande skuldpost ej

redovisas i balansräkningen hos leasetagaren utan tillgången ingår i
leasegivarens balansräkning tillsammans med de egenutnyttjade

anläggningstillgångarna. I resultaträkningen fördelas leasingavgiften

över åren med utgångspunkt från utnyttjandet, vilket kan skilja sig

från vad som erlagts som leasingavgift under innevarande år.
I moderbolaget är samtliga leasingavtal klassificerade som

operationell leasing.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balans-

dagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och balansdagens

värde har resultatförts. Kursdifferenser på lån upptagna för att finan-

siera utländska entreprenader redovisas i resultatet när respektive

projekt resultatavräknas. Koncernföretag har tagit upp lån i främ-
mande valutor för att kurssäkra delar av nettoinvesteringarna i utländ-
ska dotterföretag samt utländska intresseföretag som konsolideras

enligt kapitalandelsmetoden. Dessa lån värderas i moderbolaget

samt i koncernen till balansdagens kurs. I koncernredovisningen har

kursdifferenserna på dessa lån efter beaktande av skatteeffekt förts
direkt till Eget kapital till den del de motsvaras av årets omräknings-

differenser i Eget kapital.

Följande omräkningskurser har tillämpats:

Genomsnittskurs Balansdagskurs

Land Valuta 2004 2003 2004 2003

Danmark 100 DKK 122,60 122,90 121,10 121,61

EU 1 EUR 9,12 9,13 9,00 9,06

Norge 100 NOK 109,00 114,66 108,75 107,85

Polen 1 PLN 2,02 2,09 2,21 1,93

Storbritannien 1 GBP 13,44 13,22 12,70 12,84

USA 1 USD 7,35 8,13 6,62 7,19

Varulager

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. För en beskriv-

ning av värderingsprinciperna för omsättningsfastigheter, se

”Omsättningsfastigheter” ovan.

Kortfristiga placeringar

Med kortfristiga placeringar avses värdepapper och räntebärande
instrument. Värdering sker till det lägsta av anskaffningsvärdet och

marknadsvärdet på balansdagen. Vid värderingen har denna princip

tillämpats på portföljen som helhet. Detta innebär att orealiserade

förluster har avräknats mot orealiserade vinster. Eventuell överskju-

tande förlust redovisas som finansiell kostnad. Motsvarande vinst

redovisas däremot inte. 

Upplupna räntor på kortfristiga placeringar periodiseras enligt

god redovisningssed.

Avsättningar
Pensionsåtaganden i onoterade bolag redovisas i linje med respektive

lands praxis. Till den del dessa motsvaras av tillgångar i pensions-

stiftelse upptas de ej i balansräkningen. 
Uppskjuten skatteskuld beräknas med utgångspunkt från den för-

väntade skattesatsen för närmast påföljande år i respektive land.

Uppskjuten skatt har beräknats på skattemässiga temporära skillna-

der för tillgångar och skulder. Det innebär att uppskjuten skatteskuld

har beräknats på skattepliktiga temporära skillnader som skall beta-

las i framtiden. Uppskjutna skattefordringar representerarreduktion

av framtida skatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillna-

der, skattemässiga underskottsavdrag samt andra skatteavdrag.

Vid ändring av skattesatser redovisas förändringen av skatte-

skulden i ”Skatt på årets resultat”.
Avsättningar för återställandekostnader görs där sådan förplik-

telse finns. Det sker dels för den del som berör återställandet för
byggnation, dels löpande när detta är kopplat till utvinning.
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Belopp i Mkr där ej annat anges.

NOT 1 RESULTAT FRÅN FASTIGHETSFÖRVALTNING

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Hyresintäkter 135 219 39 38

Övriga intäkter 1 1 – –
Drifts- och underhållskostnader –68 –126 –7 –8

Driftnetto 68 94 32 30

Avskrivningar enligt plan –8 –16 –2 –2

Summa 60 78 30 28

NOT 2 RESULTAT FRÅN FÖRSÄLJNING AV 

ANLÄGGNINGSFASTIGHETER

Koncernen

2004 2003

Försäljningsvärden med avdrag för
försäljningskostnader 1 068 603

Bokförda värden –1 011 –613

Summa 57 –10

NOT 3 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

2004 2003

Fastighets- Fastighets-

rörelse Övriga Summa rörelse Övriga Summa

Koncernen

Andel i intresseföretags resultat –5 74 69 3 12 15

Nedskrivningar –18 –5 –23 – –69 –69
Reversering av nedskrivningar 30 – 30 – – –
Resultat från sålda andelar i intresseföretag 19 87 106 3 35 38

Summa 26 156 182 6 –22 –16

Moderbolaget

Utdelningar – 32 32 – 6 6

Resultat från sålda andelar i intresseföretag – 32 32 – – –

Summa – 64 64 – 6 6

NOT 4 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Utdelningar – – 99 341

Resultat från sålda andelar 

i koncernföretag 73 3 13 –

Summa 73 3 112 341

NOT 5 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA FINANSIELLA

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Utdelningar – 2 – 1

Ränteintäkter, koncernföretag – – 1 0

Ränteintäkter, övriga 48 55 – –
Valutakursdifferenser 1 –3 1 –2
Realisationsresultat vid försäljningar 9 –4 – –
Resultatandelar HB/KB 22 –13 23 –10
Nedskrivningar –8 –2 – –
Reversering av nedskrivningar – 2 – –

Summa 72 37 25 –11

NOT 6 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA OMSÄTTNINGS-
TILLGÅNGAR

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Utdelningar 2 – 2 –
Ränteintäkter, koncernföretag – – – 0

Ränteintäkter, intresseföretag – 5 – 5

Ränteintäkter, övriga 97 175 2 10

Valutakursdifferenser 11 2 2 –1
Realisationsresultat vid försäljningar – 2 – 2
Resultat från kortfristiga placeringar 55 50 55 50

Summa 165 234 61 66

NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTAT-

POSTER

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Räntekostnader, övriga –356 –598 0 –
Aktivering av räntekostnader 6 47 – –
Valutakursdifferenser och dylikt –25 –19 – –
Andra finansiella poster 49 23 – –

Summa –326 –547 0 –

Noter och tilläggsupplysningar
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NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE

RESERVER

Boksluts- Obeskattade

dispositioner reserver

2004 2003 2004 2003

Moderbolaget

Ackumulerade avskrivningar 

utöver plan

– byggnader och mark – – 2 2

– maskiner och inventarier – – 2 2

Periodiseringsfonder –12 –11 55 43

Summa –12 –11 59 47

NOT 9 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT OCH SKATTEFORDRAN/

SKATTESKULD

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt –436 –95 –24 –14
Förändring av uppskjuten skatt 315 2 3 3

Summa –121 –93 –21 –11

Skattefordran/Skatteskuld

Skattefordran aktuell skatt 16 – – –

Skatteskuld aktuell skatt –132 –125 –9 –7

–116 –125 –9 –7

Skattefordran uppskjuten skatt 646 704 18 15

Skatteskuld uppskjuten skatt –533 –672 – –

113 32 18 15

Summa –3 –93 9 8

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Nyttjande- Good-

rätter will Patent Övriga Summa

Koncernen

Ingående anskaffningsvärden 49 3 365 – 100 3 514

Nyanskaffningar 1 43 1 6 51

Avyttringar och utrangeringar–10 –385 – 0 –395

Överförd verksamhet – 83 29 – 112

Omklassificeringar 6 –35 –2 –56 –87
Årets omräkningsdifferenser 0 6 0 0 6

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 46 3 077 28 50 3 201

Ingående avskrivningar 

enligt plan –21 –1 057 – –44 –1 122

Avyttringar och utrangeringar 2 149 – 0 151

Överförd verksamhet – – –22 – –22
Omklassificeringar –3 32 1 18 48

Årets omräkningsdifferenser 0 –2 0 0 –2

Årets avskrivning enligt plan –4 –180 –2 –11 –197

Utgående ackumulerade
avskrivningar enligt plan –26 –1 058 –23 –37 –1 144

Ingående nedskrivningar –2 –263 – 0 –265
Avyttringar och utrangeringar – 72 – – 72

Överförd verksamhet – – – – –
Omklassificeringar – –23 – – –23
Årets omräkningsdifferenser – – – – –
Årets nedskrivning – –88 – – –88

Utgående ackumulerade
nedskrivningar –2 –302 – 0 –304

Utgående planenligt 

restvärde 18 1 717 5 13 1 753
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NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen Moderbolaget

Förvaltnings- Drifts- Pågående Maskiner & Förvaltnings- Drifts- Maskiner &

fastigheter fastigheter nyanläggn Flygplan Inventarier Summa fastigheter fastigheter InventarierSumma

Ingående anskaffningsvärden 1 804 1 186 3 138 5 933 9 064 79 8 10 97

Nyanskaffningar 8 50 36 1 612 707 – – – –
Via förvärvade bolag – 167 – – 310 477 – – – –
Avyttringar och utrangeringar–914 –83 – – –672 –1 669 – 0 – 0

Via sålda bolag – –76 – – –166 –242 – – – –
Omklassificeringar –685 59 –1 – –41 –668 – – – –
Årets omräkningsdifferenser 2 10 – 5 56 73 – – – –

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 215 1 313 38 144 6 032 7 742 79 8 10 97

Ingående ned- och 

avskrivningar –847 –427 – –123 –4 093 –5 490 –19 –4 –5 –28
Via förvärvade bolag – – – – –136 –136 – – – –
Avyttringar och utrangeringar 138 17 – – 543 698 – 0 – 0

Via sålda bolag – 29 – – 110 139 – – – –
Omklassificeringar 601 –24 – – 97 674 – – – –
Årets omräkningsdifferenser – –3 – –3 –24 –30 – – – –
Årets ned- och avskrivningar –8 –71 – –9 –588 –676 –2 – 0 –2

Utgående ackumulerade
ned- och avskrivningar1) –116 –479 – –135 –4 091 –4 821 –21 –4 –5 –30

Ingående uppskrivningar 7 109 – – 91 207 7 – – 7

Via förvärvade bolag – – – – 0 0 – – – –
Avyttringar och utrangeringar – –112 – – –59 –171 – – – –
Omklassificeringar – – – – –32 –32 – – – –
Årets omräkningsdifferenser – 3 – – 0 3 – – – –

Utgående ackumulerade
uppskrivningar, netto 7 – – – 0 7 7 – – 7

Utgående planenligt 

restvärde 106 834 38 9 1 941 2 928 65 4 5 74

1) Ackumulerade nedskrivningar 

vid årets utgång –10 –34 – – –104 –148 – – – –

Taxeringsvärden 343 315 658 307 7 314

Bokförda värden på 
fastigheter som

har taxeringsvärden 100 235 335 65 4 69

För uppgifter om leasing, se not 28.
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NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra

Andelar i Fordringarhos långfristiga Andra

intresse- intresse- värdepappers- långfristiga
företag företag innehav fordringar Summa

Koncernen

Ingående anskaffningsvärden 1 999 73 477 1 175 3 724

Tillkommande tillgångar 429 11 213 619 1 272

Avgående tillgångar –140 –15 –146 –220 –521
Årets omräkningsdifferenser 18 – – 9 27

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 306 69 544 1 583 4 502

Ingående nedskrivningar –590 – –191 –9 –790

Avgående tillgångar 27 – – – 27

Årets nedskrivningar –52 – –4 –1 –57

Årets omräkningsdifferenser –14 –3 –8 –1 –26

Utgående ackumulerade
nedskrivningar –629 –3 –203 –11 –846

Utgående planenligt restvärde 1 677 66 341 1 572 3 656

Uppskjuten skattefordran ingår med 646

Andra

Andelar i Fordringarhos Andelar i Fordringarhos långfristiga Andra

koncern- koncern- intresse- intresse- värdepappers- långfristiga
företag företag företag företag innehav fordringar Summa

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden 1 724 8 806 – 124 15 2 677

Tillkommande tillgångar 49 6 322 – 107 3 487

Avgående tillgångar –5 – –76 – – – –81

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 768 14 1 052 – 231 18 3 083

Ingående nedskrivningar – – – – –24 – –24
Avgående tillgångar – – – – – – –
Årets nedskrivningar – – – – –4 – –4

Utgående ackumulerade nedskrivningar – – – – –28 – –28

Utgående planenligt restvärde 1 768 14 1 052 – 203 18 3 055

Uppskjuten skattefordran ingår med 18

I ”Andra långfristiga värdepappersinnehav” ovan ingår: Bokfört värde Börsvärde

Börsnoterade värdepapper Active Biotech AB (publ) 107 111

Skanditek Industriförvaltning AB (publ) 36 61

Summa 143 172
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NOT 13 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Organisations- Kapitalandel Röstandel Bokfört värde Börsvärde

nummer Säte (procent) (procent) Antal andelar1)                        2004 2004

Moderbolaget

Cinderella AB 556127-7335 Stockholm 100 100 100 12 –
Engelsbergs Bruk AB 556006-3447 Stockholm 100 100 0 0 –
Johnson Line AB 556099-3163 Stockholm 100 100 1 0 –
Nordstjernan Investment AB 556308-9381 Stockholm 100 100 1 315 –
Nordstjernan Ventures AB 556308-9423 Stockholm 100 100 224 69 –
NCC AB (publ) 556034-5174 Solna 33 54 36 193 1 372 3 169

Summa 1 768 3 169

1) Antal aktier i 1 000-tal.

Endast direkt ägda dotterföretag specificeras. Antalet indirekt ägda dotterföretag uppgår till 258. En fullständig specifikation kan erhållas från
Nordstjernan AB.

Optionerhade den 31 december 2004 utfärdats gällande 945 338 aktier av serie A samt 450 451 aktier av serie B i NCC AB (publ), med ett

totalt bokfört värde om 53,3 Mkr och ett totalt lösenpris om 97,9 Mkr. Skuldförda premier uppgick till 4,8 Mkr.
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NOT 14 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Organisations- Andel Antal Bokfört värde 2004 Börsvärde

nummer Säte (procent)1) andelar2) Koncernen Moderbolaget 2004

Andelar i intresseföretag ingående i 
finansiella anläggningstillgångar

Engelsberg Industriutveckling AB 556625-0923 Stockholm 50 5 27 56 –
Exel Oyj FI 10672927 Mäntyharju 30 1 748 133 159 362

Karolin Machine Tool AB (publ) 556241-6775 Upplands Väsby 40 4 008 249 329 301

Ramirent Oyj FI 09771354 Helsingfors 27 3 581 515 508 640

Välinge Holding AB 556365-1255 Höganäs 50 1 144 – –
Ankaret Invest SA 526.209 Belgien 50 0 3 – –
Asfalt & Maskin AS 960 585 593 Norge 50 0 0 – –
Baltifalt, AS 10217746 Estland 35 0 0 – –
Bete Asfalt AS   970 907 092 Norge 50 0 2 – –
Björnö Mark, KB 916638-1419 Täby 50 2 – –
Boliginteressentskabet Tuborg Nord I/S 25 62 84 70 Danmark 50 0 67 – –
Dalkarlen, Byggnads AB 556329-5251 Norrköping 50 0 0 – –
Ejendomsintressentskabet Hylkedalsvej LEV229142 Danmark 50 0 0 – –
Fastighets AB Strömstaden 550651-7202 Norrköping 32 2 2 – –
Gladökrossen HB 969615-7917 Uppsala 50 4 – –
Glysisvallen AB 556315-5125 Hudiksvall 50 0 1 – –
Holmenbyggarna Dalkarlen KB 916693-1783 Norrköping 50 37 – –
Holst Shipping Agency I/S 14 37 24 07 Danmark 50 0 0 – –
NCC Fegda 1080175 Litauen 44 0 39 – –
NCC Kral Sp. Z.o.o. KRS0000135789 Polen 50 4 10 – –
Oraser AB 556293-2722 Stockholm 50 1 0 – –
PRInz S.A. Holding KRS44078 Polen 47 240 107 – –
Projektformidling Nord A/S 19 17 26 Danmark 46 0 0 – –
PULS Planerad Underhålls Service AB 556379-1259 Malmö 50 15 16 – –
Rydbokrossen HB 916609-3956 Solna 50 1 – –
Sicione SA A-48265169 Spanien 31 0 7 – –
Sollentuna Centrum Fastighets AB 556393-1046 Sollentuna 50 0 32 – –
Stora Ursvik KB 969679-3172 Stockholm 50 130 – –
Tipton Brown AB 556615-8159 Stockholm 33 125 15 – –
Valtatie OY 323.470 Finland 50 111 – –
Återvinnarna i Sverige AB 556560-7883 Stockholm 50 10 2 – –
Öhusen, KB 969697-7793 Malmö 50 0 – –
Östhammarkrossen KB 916673-1365 Uppsala 50 2 – –
Övriga 47 st3) 19 – –

1 677 1 052 1 303

Andelar i intresseföretag ingående i 
omsättningsfastigheter

Koy Polaris 1834546-1 Finland 50 20 – –
Koy Signaali 1 1859547-9 Finland 50 0 – –
Koy Signaali 2 1859561-2 Finland 50 0 – –
Koy Signaali 3 1859569-8 Finland 50 0 – –
Koy Signaali 4 Under bildande Finland 50 0 – –
Koy Signaali 5 Under bildande Finland 50 0 – –
Rosersbergs Exploaterings AB 556663-9836 Solna 50 0 8 – –
Västra Hamnporten KB 969667-0976 Malmö 50 25 – –

53 – –

Summa 1 730 1 052 1 303

1) Andel av aktier och röster.
2) Antal aktier i 1 000-tal.

3) Häri ingår de bolag som konsolideras enligt klyvningsmetoden i koncernens balans- och resultaträkningar. En fullständig specifikation kan erhållas från Nordstjernan AB.

Optionerhade den 31 december 2004 utfärdats gällande 324 463 aktier i Karolin Machine Tool AB (publ), med ett totalt bokfört värde om 26,6

Mkr och ett totalt lösenpris om 30,8 Mkr. Skuldförda premier uppgick till 1,0 Mkr.
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NOT 16 MATERIAL- OCH VARULAGER

Koncernen

2004 2003

Krossprodukter 302 377

Byggmaterial 62 54

Råvaror för produktion 42 –
Varor under tillverkning 79 –
Färdiga varor och handelsvaror 35 –
Övrigt 240 144

Summa 760 575

NOT 17 UPPARBETAD EJ FAKTURERAD INTÄKT
Koncernen

2004 2003

Upparbetad intäkt på ej

avslutade entreprenader 7 062 7 688

Fakturering på ej avslutade

entreprenader –4 366 –5 267

Summa 2 696 2 421

NOT 15 OMSÄTTNINGSFASTIGHETER 

Summa Summa

Exploa- Pågående Färdig- fastighets- Exploa- Osålda bostads-

terings- fastig- ställda utveck- terings- färdig- utveck- Andelar i

fastig- hets- fastighets- lings- fastig- ställda lings- intresse-

heter projekt projekt projekt heter bostäder projekt företag Summa

Koncernen

Ingående anskaffningsvärden 2 107 380 1 984 4 471 2 168 1 398 3 566 269 8 306

Investeringar 186 169 50 405 1 742 179 1 921 8 2 334

Via förvärvade bolag – – – – –9 28 19 – 19

Avyttringar och utrangeringar –830 –113 –1 626 –2 569 –80 –307 –387 –48 –3 004

Via sålda bolag – – – – –1 210 – –1 210 – –1 210

Omklassificeringar –19 –374 384 –9 –92 –153 –245 –5 –259
Årets omräkningsdifferenser 8 – 2 10 –17 –1 –18 – –8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden1) 1 452 62 794 2 308 2 502 1 144 3 646 224 6 178

Ingående ned- och avskrivningar –531 –64 –121 –716 –56 – –56 –153 –925

Via förvärvade bolag – – – – – – – – –
Avyttringar och utrangeringar 362 21 76 459 9 – 9 – 468

Via sålda bolag – – – – – – – – –
Omklassificeringar –5 43 –42 –4 –1 –90 –91 – –95
Årets omräkningsdifferenser – – 4 4 –1 – –1 – 3

Reversering nedskrivningar – – – – 6 – 6 – 6

Årets ned- och avskrivningar –30 – –19 –49 –18 – –18 –18 –85

Utgående ackumulerade ned- och avskrivningar2) –204 – –102 –306 –61 –90 –151 –171 –628

Utgående planenligt restvärde 1 248 62 692 2 002 2 441 1 054 3 495 53 5 550

1) I anskaffningsvärdena ingår aktiverade räntor med – – 3 3 – – – – 3

2) Ackumulerade nedskrivningar vid årets utgång –159 – –102 –261 –59 –90 –149 –171 –581

Taxeringsvärden 96 0 16 112 587 54 641 – 753

Bokförda värden på fastigheter som 

har taxeringsvärden 1 124 62 647 1 833 2 434 804 3 238 – 5 071
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NOT 18 EGET KAPITAL

Bundet Fritt

Eget kapital Eget kapital

Aktie- Bundna Fria Årets

kapital reserver reserver resultat

Koncernen

Ingående balans 112 723 2 781 –156
Effekt vid byte av 

redovisningsprincip – – –33 –

Justerad ingående balans 112 723 2 748 –156

Övriga vinstdispositioner – – –156 156

Förskjutning mellan bundet

och fritt kapital – –644 644 –
Effekter av optionsprogram – – 15 –
Utdelning – – –34 –
Omräkningsdifferenser m.m. – 0 –3 –
Årets resultat – – – 414

Utgående balans 112 79 3 214 414

Bundet  Fritt 

Eget kapital Eget kapital

Aktie- Reserv- Balanserad Årets

kapital fond vinst resultat

Moderbolaget

Ingående balans 112 24 2 235 378

Övriga vinstdispositioner – – 378 –378
Utdelning – – –34 –
Koncernbidrag/kapitaltillskott – – –33 –
Årets resultat – – – 228

Utgående balans 112 24 2 546 228

Aktiekapitalet utgörs av 112 000 aktier à nominellt 1 000 kr, varav

1 920 aktier av serie A och 110 080 aktier av serie B. Aktier av serie

A berättigar till 1 000 röster och aktier av serie B till 1 röst vardera.

NOT 19 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Garantiåtaganden 889 946 – –
Reserv för projekt där 

upparbetningsgraden är 
högre än försäljningsgraden 118 202 – –

Återställningsreserv 112 101 – –
Upplupna kostnader – 81 – –
Optionspremier 6 6 6 6

Flyttkostnader 21 – – –
Övriga avsättningar 534 166 – –

Summa 1 680 1 502 6 6

NOT 20 FAKTURERAD EJ UPPARBETAD INTÄKT
Koncernen

2004 2003

Fakturering på ej 

avslutade entreprenader 24 086 22 022

Upparbetad intäkt på ej 

avslutade entreprenader –20 523 –18 501

Summa 3 563 3 521

NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH 

FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Upplupna lönerelaterade 

kostnader 1 332 1 132 22 10

Förutbetalda hyresintäkter 46 38 10 10

Övriga upplupna kostnader 1 986 2 027 4 2

Summa 3 364 3 197 36 22

NOT 22 STÄLLDA SÄKERHETER OCH

ANSVARSFÖRBINDELSER
Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Ställda säkerheter
För egna skulder:
Fastighetsinteckningar 73 1 057 – –
Företagsinteckningar 106 42 – –
Aktier i dotterföretag 305 – – –
Reversfordringar 17 – – –
Tillgångar belastade med 

äganderättsförbehåll och dylikt 226 177 – –
Spärrade bankmedel 86 200 – –

Summa 813 1 476 – –

Ansvarsförbindelser
Egna förbindelser:
Borgensförbindelser för 

koncernbolags räkning – – – 4

Insatser och upplåtelseavgifter 2 545 1 594 – –
Byggnadskreditiv 1 708 1 753 – –
Övriga borgens- och ansvars-

förbindelser1) 1 523 2 906 8 8

Solidariskt med andra företag:
Skulder i konsortier, handels- och 

kommanditbolag 291 1 348 – –

Övriga borgensförbindelser:
Garantiförbindelser 53 – – –
Övrigt 5 – – –

Summa 6 125 7 601 8 12

1) Avtal om tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Sirius Machinery ABs verk-

samheter finns. Tilläggsköpeskilling utgår om särskilda förutsättningar uppfylls och

avräkning sker när Sirius Machinery ABs bokslut för räkenskapsåret 2006 föreligger.

Uppskattad tilläggsköpeskilling uppgår per 31 december 2004 till mindre än 3 Mkr

utifrån prognos.
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NOT 23 PERSONALKOSTNADER

För uppgifter om antal anställda samt könsfördelning, se not 24.

2004 2003

Styrelse och VD Styrelse och VD 

Löner och andra ersättningar fördelade mellan (varav rörlig Övriga (varav rörlig Övriga
Styrelse och VD samt Övriga anställda ersättning) anställda Summa ersättning) anställda Summa

Moderbolaget
Sverige 23 4 27 12 5 17

(varav rörlig ersättning) (16) – (16) (4) – (4)

Dotterföretag
Sverige 63 3 397 3 460 28 3 469 3 497

(varav rörlig ersättning) (36) – (36) (2) – (2)

Danmark 19 1 785 1 804 21 1 855 1 876

(varav rörlig ersättning) (2) – (2) (0) – (0)

DominikanskaRepubliken – 3 3 – 21 21

Estland – – – – 5 5

(varav rörlig ersättning) – – – (0) – (0)

Finland 9 716 725 6 697 703

(varav rörlig ersättning) (1) – (1) (1) – (1)

Frankrike 3 66 69 – – –
(varav rörlig ersättning) (0) – (0) – – –

Lettland – 2 2 – 5 5

(varav rörlig ersättning) (0) – (0) (0) – (0)

Litauen – 5 5 – 8 8

Nicaragua – – – – 2 2

Norge 14 982 996 6 1 067 1 073

(varav rörlig ersättning) (2) – (2) – – –
Polen 3 113 116 4 106 110

Ryssland 1 23 24 1 32 33

(varav rörlig ersättning) – – – (0) – (0)

Singapore – 38 38 – 22 22

Swaziland – 25 25 – 14 14

Tanzania – 14 14 – 15 15

Tyskland 3 165 168 3 158 161

USA 1 8 9 – – –
Zambia – 26 26 – 13 13

Övriga länder 1 22 23 1 14 15

117 7 390 7 507 70 7 503 7 573

(varav rörlig ersättning) (41) – (41) (3) – (3)

Koncernen 140 7 394 7 534 82 7 508 7 590

(varav rörlig ersättning) (57) – (57) (7) – (7)

2004 2003

Löner och varav Löner och varav

Löner, andra ersättningar och andra Sociala pensions- andra Sociala pensions-

sociala kostnader ersättningar kostnader kostnader ersättningar kostnader kostnader 

Moderbolaget 27 11 2 17 8 2

Dotterföretag 7 507 2 456 766 7 573 2 337 750

Koncernen 7 534 2 467 768 7 590 2 345 752

Av moderbolagets pensionskostnader avser 2 (2) Mkr Styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 1 (1) Mkr. 

Av koncernens pensionskostnader avser 16 (16) Mkr Styrelse och VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 51 (49)

Mkr. Angivna pensionskostnader redovisas inklusive tillskott till pensionsstiftelse.

Anställningsavtalet med VD i moderbolaget löper med en uppsägningstid om 6 månader från dennes sida och 24 månader från bolagets sida.

Termen Styrelse och VD avser, i enlighet med Årsredovisningslagen6 kap 20, 23 och 24 §§, nuvarande och tidigare styrelseledamöter, supple-

anter för dessa, verkställande direktör, vice verkställande direktör samt motsvarande befattningshavare. 
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NOT 24 MEDELANTAL ANSTÄLLDA

2004 2003

Antal varav Antal varav

anställda kvinnor anställda kvinnor

Moderbolaget
Sverige 13 7 16 8

Dotterföretag
Sverige 9 923 864 10 590 757

Danmark 3 592 410 3 917 446

Dominikanska Republiken 14 3 366 9

Estland 4 1 55 2

Finland 2 554 351 2 474 363

Frankrike 210 33 – –
Lettland 24 1 60 4

Litauen 79 15 99 17

Nicaragua – – 63 11

Norge 2 290 229 2 654 265

Polen 1 233 209 1 273 214

Ryssland 186 39 276 45

Singapore 408 32 225 16

Swaziland 462 37 321 12

Tanzania 505 65 579 56

Tyskland 531 79 527 66

USA 19 4 – –
Zambia 638 35 562 54

Övriga länder 59 5 39 16

22 731 2 412 24 080 2 353

Koncernen 22 744 2 419 24 096 2 361

Könsfördelning i företagsledning

2004 2003

Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderbolaget
Styrelse 40,0% 40,0%

Övriga ledande befattningshavare 50,0% 50,0%

Koncernen 
Styrelse 16,2% 5,9%

Övriga ledande befattningshavare 9,5% 8,5%

Sjukfrånvaro, moderbolaget

2004-01-01 2003-07-01

–2004-12-31 –2003-12-31

Total sjukfrånvaro i relation 

till den ordinarie arbetstiden 1,8% 2,1%

Andel av den totala sjukfrånvaron 

som avser en sammanhängande 
sjukfrånvaro om 60 dagar eller mer – –

NOT 25 ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL

REVISORER OCH REVISIONSFÖRETAG

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Revisionsföretag

KPMG
Revisionsuppdrag 12,6 16,3 0,4 0,3

Andra uppdrag 8,2 14,5 0,2 –

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 3,6 1,0 – –
Andra uppdrag 2,7 4,2 0,5 0,2

Summa 27,1 36,0 1,1 0,5

Med Revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och

bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets reviso-

rer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av

iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana
övriga arbetsuppgifter. Allt annat är Andra uppdrag.

NOT 26 KASSAFLÖDESANALYS

Förvärv/Försäljning av dotterföretag

Påverkan på koncernens likvida medel har analyserats för varje trans-

aktion (likvidbelopp justerat med förvärvade/försålda likvida medel).

Koncernen Moderbolaget

Förvärv av dotterföretag 2004 2003 2004 2003

Utbetalade likvidbelopp –366 –76 – –16
Förvärvade likvida tillgångar 42 3 728 – –

–324 3 652 – –16

Att förvärvade likvida tillgångar för koncernen år 2003 väsentligen
överstiger utbetalade likvidbelopp beror på konsolideringseffekt till

följd av att omstämplingar av aktier av serie A i NCC AB (publ) till

aktier av serie B inneburit överskridande av 50 procents röstandel i
NCCAB(publ).

Koncernen Moderbolaget

Försäljning av dotterföretag 2004 2003 2004 2003

Erhållen köpeskilling 489 146 18 –
Försålda likvida tillgångar –39 –10 – –

450 136 18 –

Koncernen Moderbolaget

Likvida tillgångar 2004 2003 2004 2003

Kassa och bank 1 480 1 445 41 139

Kortfristiga placeringar 1 264 1 303 48 129

Belopp vid årets slut 2 744 2 748 89 268

Koncernens outnyttjade krediter uppgick vid årets slut till 4,3 (4,1)

Mdr kr.
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NOT 27 POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Av-/nedskrivningar 1 030 1 858 2 3

Omräkningsdifferenser –16 508 – –
Resultat sålda anläggningstillgångar –249 –31 – –
Resultat efter finansiella poster 

i intresseföretag –4 –115 – –
Förändring ”Avsättningar” 152 –19 0 –1
Övrigt –25 119 – –

Summa 888 2 320 2 2

NOT 28 LEASING

Finansiell leasing, leasetagare

Koncernens framtida betalningsåtagande för finansiella leasing-

kontrakt fördelar sig tidsmässigt enligt följande:
Koncernen

2004 2003

Leasingkontrakt som löper ut:
Inom 1 år 43 38

Inom 2–5 år 147 139

Senare än om 5 år 85 28

275 205

Variabla utgifter som ingår i periodens resultat
Koncernen

2004 2003

Ränta Ränta

Leasade Maskiner och inventarier 6 6

Leasade Byggnader 3 3

9 9

Operationell leasing, leasetagare

Koncernens framtida betalningsåtagande för operationella leasing-

kontrakt fördelar sig tidsmässigt enligt följande:
Koncernen

2004 2003

Leasingkontrakt som löper ut:
Inom 1 år 318 349

Inom 2–5 år 576 600

Senare än om 5 år 288 281

Summa 1 182 1 230

Årets kostnad för operationell leasing 317 414

forts. Not 28 Leasing

Operationell leasing, leasegivare

Koncernen

2004 2003

Framtida minimileaseavgifter – 
leasegivare (uthyrda lokaler)

Fördelade på förfalloperioder:
Inom 1 år 52 51

Inom 2–5 år 192 263

Senare än om 5 år 318 101

562 415

Framtida minimileaseavgifter – 
leasegivare (uthyrda flygplan)

Fördelade på förfalloperioder:
Inom 1 år 7 9

Inom 2–5 år 1 8

Senare än om 5 år – –

8 17

Moderbolaget

2004 2003

Framtida minimileaseavgifter – 
leasegivare (uthyrda lokaler)

Fördelade på förfalloperioder:
Inom 1 år 35 35

Inom 2–5 år 120 132

Senare än om 5 år 17 45

172 212

NOT 29 FÖRSÄLJNINGS- OCH

ADMINISTRATIONSKOSTNADER

För moderbolaget redovisas Försäljnings- och administrationskost-

nader netto efter vidarefakturering, till självkostnad, med 10 (5) Mkr.

Nettot för 2004 har dessutom reducerats med fakturering om 6 Mkr

av icke återkommande slag.
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Nordstjernan AB, organisationsnummer 556000-1421

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk-

ställande direktörens förvaltning i Nordstjernan AB för år 2004. Det är styrelsen och verkställande

direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisnings-

lagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att

uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och

genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncern-

redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av

underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att

pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt

att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de

upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i

årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi

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 styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktie-

bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund

för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen

och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god

redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-

redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbola-

get och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 17 mars 2005

Bo Ribers Helene Willberg
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Adresser

Välinge Holding AB

Apelvägen 2

260 40 Viken

Telefon: 042-23 78 15

Telefax: 042-23 78 45

www.valinge.se

NCC AB
Vallgatan 3
170 80 Solna
Telefon: 08-585 510 00
Telefax: 08-85 77 75
www.ncc.se, www.ncc.info

Nordstjernan AB
Stureplan 3

103 75 Stockholm

Telefon: 08-788 50 00

Telefax: 08-788 50 10

www.nordstjernan.se

Porträtt: Magnus Fond Övriga fotografier: Marita Jonsson Intellecta Finanstryck 0516169

Active Biotech AB
Scheelevägen 22
Box 724
220 07 Lund
Telefon: 046-19 20 00
Telefax: 046-19 20 50
www.activebiotech.com

Engelsberg Industriutveckling AB
Stureplan 3
103 75 Stockholm
Telefon: 08-788 50 00
Telefax: 08-788 50 10
www.engelsberg.se

Exel Oyj
Uutelantie 24 B
P.O. Box 29
FIN-527 01 Mäntyharju, Finland
Telefon: +358 15 34611
Telefax: +358 15 3461 215
www.exel.fi

GP Förvaltnings AB
Baldersvägen 35
Box 505
332 28 Gislaved
Telefon: 0371-846 50
Telefax: 0371-125 80
www.gp-plastindustri.se

Karolin Machine Tool AB
Kungsgatan 66, 7 tr.
Box 8
101 20 Stockholm
Telefon: 08-594 211 50
Telefax: 08-594 211 59
www.kmt.se

Ramirent Oyj
Tapulikaupungintie 37
P.O. Box 31
FIN-00751 Helsingfors, Finland
Telefon: +358 9 4174 2200
Telefax: +358 9 4174 2882
www.ramirent.com

Sirius Machinery AB
Stureplan 3
103 75 Stockholm
Telefon: 08-788 50 00
Telefax: 08-788 50 10
www.siriusmachinery.com

Skanditek Industriförvaltning AB
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm 
Telefon: 08-614 00 20
Telefax: 08-614 00 38
www.skanditek.se
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