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Allt fast förflyktigas
På Papua Guinea i Melanesien talas runt 900 språk1, 

varav många bara behärskas av ett fåtal personer. 

 Samhällena organiseras utifrån härstamning från en 

gemensam stamfader. Stammarna kallas lokalt för 

 ”wantoks”, en pidginvariant av ”one talk”: ett sätt att 

tala.

En wantok leds alltid av en stark man. Man kan inte 

födas till stark man och inte ärva titeln utan man blir 

stark man genom att vara den som bäst tillfredsställer 

stammens behov: man vet var och när man ska jaga. 

Francis Fukuyama berättar om svårigheterna att 

 åstadkomma nationsbyggande bland dessa stammar. 

Egendom har inte bara en ekonomisk, utan även en 

 andlig innebörd i Melanesien. I jorden ligger förfäderna 

begravda och därmed är marken också boplats för förfä-

dernas andar. Försöken att implementera ett brittiskt 

partisystem och parlamentarism har varit lönlösa. 

 Partierna fortsätter att fyllas av starka män som endast 

strävar efter att förse sina närmaste med livets nödtorft. 

Starke man-fenomenet återfinns även i de mest 

utvecklade politiska system och politikernas uppdrag är 

att förvalta sina väljares förtroende och förse dem med 

livets nödtorft. När auktoritära nationalistiska partier i 

dag stiger fram över världen med just starka män och 

kvinnor i spetsen, vilka reser anspråk på att försvara 

fädernejorden, så förefaller avståndet till de melanesiska 

stammarna inte fullt så långt.

Utvecklingen har det senaste året lett till  ökade 

spänningar världen över, både inom och mellan länder. 

Protektionismens spöke visar sig och ett neo-merkanti-

listiskt tänkande vinner terräng. Detta tänkande strider 

mot marknadsekonomins gyllene regler att ökad handel 

samt färre och lägre tullar också skapar ökad tillväxt och 

globalt välstånd till gagn för alla. En befogad oro växer 

nu fram att globaliseringen, som lyft hundratals miljoner 

människor ur svält och fattigdom, ska avstanna.

Handeln som ryggrad
Rederiaktiebolaget Nordstjernan skapades år 1890 just i 

syfte att kunna ta del av den tidens globalisering. 

 Internationell handel var från början av vår historia 

ryggraden i Nordstjernans verksamhet, oavsett om det 

som transporterades och såldes var kol och koks från 

England, olja från Ryssland, daglig varor som kaffe och 

bananer från Sydamerika, stål från Avesta, eller kuller-

sten från Bohuslän till Argentina som Evert Taube 

besjunger i sin visa.

Nordstjernans framgångar, liksom Sveriges väl-

ståndsutveckling, följer globaliseringsvågens vindar. Idag 

är Sveriges ekonomi och välstånd i ännu högre grad än år 

1890 avhängiga av världsekonomins utveckling och till-

stånd. Exporten står för cirka 45 procent av  Sveriges 

BNP. För ett litet isolerat land i norr är globaliseringen 

Styrelseordföranden har ordet

1 Francis Fukuyama, The Origins of Political Order - From Prehuman Times to the French Revolution (2011).
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helt avgörande för välståndsutvecklingen. Sverige har i 

verklig mening ingen betydelsefull förmögenhet  utöver 

vad som skapas dagligen i våra företag.

Det före faller som om den globala tillväxten inte rik-

tigt vill ta fart. Ännu är den inte uppe på de nivåer där 

den befann sig före finanskrisen 2007. Politiska krafter 

världen över hotar att strypa frihandeln. Brexit är i var-

dande utan att vi ännu känner vilka konsekvenser som 

Storbritanniens utträde ur den europeiska gemenskapen 

EU får. Blir Storbritannien bara det första landet att 

lämna unionen? Valen i Nederländerna, Tyskland och 

Frankrike under 2017 kommer kanske att skänka mer än 

bara en fingervisning om utvecklingen, för att inte tala 

om de starka nationalistiska krafter som är satta i rörelse 

i de flesta europeiska länder. 

WTO-avtalet från 2001, då Kina gick med, markera-

de en betydelsefull förändring för världshandeln. BNP-

tillväxten ökade kraftigt i många länder världen över 

med Kina som nytt draglok vid sidan av USA. Men nu 

ser tillväxten ut att ha stagnerat på många håll och 

 osäkerhet råder beträffande Kina, som dels ska hantera 

väldiga miljöproblem, dels ställa om till en mera kon-

sumtionsdriven ekonomi. 

Nya handelsavtal undertecknas inte längre i samma 

takt som för några år sedan. Det stora TTIP-avtalet mel-

lan USA och EU förefaller inte kunna förverkligas. Med 

dessa utsikter som fond, kommer sannolikt världshan-

deln att tappa ytterligare fart och får vi samtidigt ökad 

protektionism blir fallet ännu snabbare och djupare.

Välstånd och alienation
Det är lätt att suggereras av de dystra framtidsutsikterna 

till att utbrista med Bill Clinton från 1992: ”The Econo-

my, stupid!” Men är det verkligen hela sanningen?

”Allt fast förflyktigas”, skrev Karl Marx om den 

industriella revolutionens verkningar i England utifrån 

sin läsning på British Museum. Att Marx fick fel på de 

flesta punkter när det gäller historiens gång hindrar inte 

att hans antropologiska observationer har ett värde. Det 

gäller särskilt den unge Marx iakttagelser av välstånds-

utvecklingens skuggsida: alienationen i det framväxande 

moderna samhället. Genom den industriella revolutio-

nen rycktes miljoner människors tillvaro på landet upp 

med sina rötter: Urbanisering, sekularisering och prole-

tarisering blev ett faktum i den nya maskin åldern. 

I den kapitalistiska marknadsekonomin förlorar 

arbetaren mervärdet av sitt arbete och blir alienerad, 

menade Marx. Hon blir en främling inför sig själv och 

världen, när hon förvandlas till ett objekt för kapitalet 

och kapitalisten skördar frukterna av hennes arbete i det 

nya klassamhället. Marx kunde inte förutse att antitrust-

lagar skulle instiftas och att drakoniska arvskatter skulle 

tvinga de framväxande monopolkapitalisterna på knä. 

Han fick inte heller se socialdemokratins framgångar 

genom förhandlingar och framväxten av den moderna 

välfärdsstaten. 

Inte heller förstod han att det var inom småföre-

tagandet som den nya ekonomin skulle växa fram. Marx 

såg bara monopolkapitalister som till sist skulle vara 

beredda att sälja repet till den galge som de sedan skulle 

hängas i, som Lenin senare beskrev kapitalistens fram-

tida undergång och hädanfärd.

Frågan är ändå om inte andemeningen i den unge 

Marx och hans alienationsteori har framtiden för sig och 

till och med förmår beskriva vår samtids problem och 

utmaningar. 

Genom fördelningspolitik och skatter på kapital, 

konsumtion och inkomster med flera områden är den 

moderna svensken i gemen rikare än någonsin via det all-

männa. Men därmed är man inte nödvändigtvis också 

rik i anden och upplever livet som meningsfullt. 

Reallönerna har sedan mitten av 1990-talet ökat 

kraftigt i vårt land, särskilt om man  jämför med den 

föregående 20-årsperioden då höga nominella löne-

ökningar i praktiken ledde till sänkta reallöner. Så vad 

utgör då missnöjets grunder i Sverige? 

Karl Marx fick fel om det 
 mesta men inte om alienationen 
i det moderna samhället.
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En värld bortom människan 
Ray Kurzweil1 har framfört tanken att kraften i den 

 teknologiska utvecklingen är exponentiell och till sin 

effekt mångfalt så snabb i dag som under den industriella 

revolutionen. Snart kommer vi att med hjälp av tekniken 

ha skapat en värld bortom människan baserad på big 

data, digital kraft, AI, robotar med mera. För att vi ska 

kunna hänga med i utvecklingen behöver vi förena oss 

med maskinerna. 

I en sådan värld är alla människor i sanning aliene-

rade främlingar i världen, omsprungna av de egna 

 skapelserna. Att denna utveckling för väldigt många 

skulle vara ångestskapande torde inte förvåna. Även om 

man nog kan ta Kurzweils profetior med en nypa salt, 

kan man konstatera att redan den globala kapitalismen i 

dag, med dess löfte om utbytbarhet och total konkurrens,  

för många är minst lika skrämmande och ångest-

skapande som någonsin hans framtidsvisioner. Har jag 

ett arbete i morgon,  kommer mina kunskaper ha ett 

 värde om mitt jobb kan utföras billigare av robotar eller 

av låglönearbetare i fjärran länder?

Här kanske nyckeln finns till gåtans lösning när det 

gäller varför så många människor över hela världen 

 samtidigt dras till vad Fukuyama beskriver som starke 

man-syndromet – längtan efter ordning och reda, 

 kontrollerbara omständigheter och därmed mål och 

mening med färden. Globaliseringens tendens att skapa 

en fundamental osäkerhet på alla områden har kanske 

fött en motreaktion som i Grekland och Spanien tar sig 

uttryck i form av vänsterpolitik och i andra delar av 

 världen som högerpolitik. Den gemensamma nämnaren 

är en avgränsande nationellt grundad trygghetssökande 

politik som sätter det egna landet främst. 

Men de politiska uttrycken för en allmänt före-

kommande upplevd oro grundar sig sällan i den faktiska 

politiken eller i  reaktioner på den, utan snarare i 

 människans existentiella villkor. Liberalismen, som 

befriat människan från så många begränsningar, har 

 aldrig kunna kompensera för den meningsförlust som är 

förenad med en renodlad konsumistisk materialism. 

Behovstrappan
Psykologen Abraham Maslow pekar med sin behovs-

trappa på att när basala materiella behov är tillfreds-

ställda, tränger sig andra, existentiella behov på, och 

människan  ställs inför frågan vad som är meningen med 

strävan när allt ändå ska ta slut. Är den som är rikast 

också lyckligast när den dör? Mest harmonisk är snarare 

den som kan se sig själv och sitt liv infogat i ett större 

sammanhang där givandet  också ingår som en inte 

oväsentlig del. 

Axel och Margaret Ax:son Johnson, min farfar och 

farmor, donerade huvuddelen av sin förmögenhet till 

den allmännyttiga stiftelse som i dag är den kapitalmäs-

sigt största ägaren i Nordstjernan. På så sätt kommer de 

värden som skapas i Nordstjernan  samhället till del. 

Fukuyama frågar sig hur det är möjligt att  transformera 

stamsamhällen  med ”starke man” som  styrande princip 

till ett samhälle med ett ”vi”, som  inbegriper fler än de 

närmaste. Stiftelse formen, den  allmännyttiga associa-

tionsformen, är ett sådant sätt. En allmännyttig stiftelse 

vårdar ofta en  anfader till namnet, men stödjer inte just 

dennes avkomlingar utan främjar alla i samhället  som 

kvalificerar sig för ändamålet,  oberoende av  härkomst. 

Människan lever inte allenast av bröd, som Jesus säger 

till djävulen i  Matteusevangeliet.

Stockholm den 12 april 2017 

Viveca Ax:son Johnson
Styrelseordförande 

1 The Singularity is Near (2006) och The Law of Accelerating Returns (2001).
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Rekordvinst, men dopad
År 2016 var Nordstjernans hittills vinstrikaste. Koncer-

nens rörelseresultat uppgick till hela 7,1 Mdr SEK, 

 nästan dubbelt så mycket som förra rekordet. Vårt sub-

stansvärde ökade med 18 procent, dubbelt så mycket 

som börsen. Vid årets utgång uppgick substansvärdet till 

drygt 28 Mdr SEK, vilket var nytt ”all-time-high” (se 

diagrammet till höger). Vi har dessutom genomfört ett 

antal intressanta affärer de senaste 24 månaderna – vi 

har investerat i Attendo, vi har både köpt och sålt  

Bygghemma, vi har köpt PMC Group, vi har investerat i 

 PriceRunner samt investerat i Swedol som i sin tur köpt 

Grolls. 

Men riktigt så bra var inte 2016. Vår rekordvinst om 

7,1 Mdr SEK var dopad. Orsaken till det är att resultatet 

till drygt hälften utgörs av en redovisningsmässig vinst 

som uppstod i och med att Nordstjernan, som  följer 

redovisningsregelverket K3 (= ”IFRS light”), var tvung-

et att resultat avräkna mellanskillnaden mellan NCC-

innehavets bokförda värde och marknadsvärde. Detta 

behövde vi göra i och med att vårt ägande i NCC våren 

2016 minskade till strax under 50 procent av rösterna. 

Då klassificerades investeringen om från dotterföretag 

till intresseföretag. Den redovisningsmässiga vinsten av 

omklassificeringen har ingenting med kassaflöde att 

göra. Det är inte heller en vinst som i sin helhet  uppstod 

under 2016, även om ”IFRS-anhängarna” tycks anse 

det. Läsare med gott minne kommer ihåg att jag i års-

redovisningarna för 2008 och 2009 kritiserade IFRS. 

De underliggande resultaten, det vill säga resultaten 

för våra innehav, erbjöd ömsom vin, ömsom vatten 

under 2016. Exempelvis var Rosti, Salcomp och NCC 

besvikelser  med lägre resultat år 2016 än 2015, medan 

bland annat Etac, Bonava och Dacke Industri visade god 

vinsttillväxt. 

Nordstjernans substansvärde sedan den 31 december 1998

Verkställande direktörens redogörelse
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Billigt eller dyrt?
En viktig fråga är om aktier generellt är bra köp just nu. 

Mitt svar är dels att aktier oftast är ett bra köp på lång 

sikt, dels att jag inte är någon expert avseende börs-

utvecklingen. Till exempel trodde jag att Stockholms-

börsen skulle sjunka om Donald Trump vann president-

valet, eftersom minskad  frihandel är dåligt för Sveriges 

internationella bolag. Låt mig dock försöka mig på ett 

resonemang. Å ena sidan har direktavkastningen på 

aktier jämfört med räntan aldrig varit så förmånlig. En 

investerare kan låna pengar och betala hela räntan med 

utdelningen. Det pekar på ”köp”. Å andra sidan är 

 värderingsmått som P/E på nivåer som aldrig skådats 

tidigare. Enligt Financial Times den 3 februari 2017 har  

amerikanska aktier under de senaste 100 åren aldrig 

varit högre värderade än nu, utom när dotcom-bubblan 

var som störst kring millennieskiftet. Det pekar på 

”sälj”. Vad gör Nordstjernan? Vi har kommit fram till att 

vår makroanalys inte är bättre än marknadens, det vill 

säga vi fortsätter att leta efter bolag som vi tycker är 

intressanta.

 

NCC och Bonava
Den 9 juni 2016 delade NCC ut sin bostadsutvecklings-

verksamhet till NCC:s aktieägare under namnet Bonava. 

Bostadsutvecklingsdelen har sedan 2009, då den lyftes 

upp som ett eget affärsområde inom NCC, haft en god 

utveckling och stod 2015 för cirka 45 procent av NCC-

koncernens totala rörelseresultat. Nordstjernan har en 

fundamental tro på att uppdelningar är värdeskapande 

genom att de medför tydligare fokus och specialisering. 

Ett tidigare exempel på en framgångsrik avknoppning 

från NCC är maskinuthyrningsverksamheten Altima, 

som delades ut till aktieägarna redan 2003 och nästan 

simultant förvärvades av finska Ramirent. 

NCC kom fram till att såväl Bonava som kvarvaran-

de NCC hade bättre möjligheter till fortsatt utveckling 

var för sig, och att fördelarna med två fristående bolag 

mer än väl uppvägde eventuella synergier mellan bola-

gen. Det är för tidigt att säga om detta var rätt beslut 

eller inte, men köpte man en NCC-aktie den 1  januari 

2016 så hade man ett år senare fått en mycket bättre 

avkastning (det vill säga den totala avkastningen för en 

NCC-aktie och en Bonava-aktie) än om man investerat i 

börsindex eller bygg- och fastighetsindex (se nedan-

stående diagram), trots att NCC under hösten vinstvar-

nade och skrev ned ett antal projekt i Norge.

NCC är ett av av Nordens ledande byggföretag. I finska Torneå uppför 
bolaget en 50 000 kubikmeter stor cistern för flytande naturgas.
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Bygghemma-affären
Nordstjernan investerade i Bygghemma hösten 2014 

med målet att accelerera bolagets tillväxt och bygga  

Nordens ledande e-handelsbolag inom byggprodukter 

och heminredning. Tillsammans med bolagets ledning 

realiserade vi målet mycket snabbare än vi ursprungligen 

trodde genom en kombination av tilläggsförvärv och 

organisk tillväxt. Under tvåårsperioden efter vårt för-

värv nästintill tredubblade Bygghemma omsättningen 

och etablerade sig som marknadsledande i Norden inom 

sitt e-handelssegment. Bygghemma nådde samtidigt en 

god lönsamhet. 

Vi valde, tillsammans med ledningen, att hitta en ny 

ägarkonstellation för Bygghemma. I november 2016 sål-

de vi bolaget till FSN Capital. Vi ägde  Bygghemma 

under relativt kort tid, ungefär två år. En uppfattning om 

Nordstjernan är att vi alltid är eviga  ägare, men det stäm-

mer inte. Vårt breda investeringsmandat ger oss fördelen 

att kunna anpassa våra ägarplaner till olika situationer. 

I  vissa lägen lämpar sig en lång investeringshorisont 

bäst, medan det i andra situationer passar med en kor-

tare investeringsperiod. Bygghemma är med en årlig 

avkastning om 97 procent den investering som givit bäst 

 procentuell avkastning per tidsenhet sedan jag tillträdde 

som VD år 1999. Samtidigt ska värdet av långsiktighet 

aldrig underskattas. NCC-aktien hade en totalavkastning  

om knappt 16 procent per år under perioden 1999–2016,  

vilket summerar till hela 1 300 procent. 

Vinst i välfärden – Reepalu-utredningen
Nordstjernan investerade under 2015 i omsorgsföretaget 

Attendo och under 2016 blev vi största ägare. Jag konsta-

terade i förra årets VD-ord att det är avgörande för 

 Sverige med en innovationsvänlig och effektiv offentlig 

tjänsteproduktion. Den offentliga sektorn svarar för 

halva Sveriges BNP. De kommande åren står den,  om vi 

vill bibehålla dagens standard, inför en väsentlig kost-

nadsökning, driven bland annat av en växande andel 

äldre i befolkningen. Vidare konstaterade jag att privata 

aktörer ofta är effektivare än offentliga samt att de 

bidrar med valfrihet, och att de därför fyller en viktig 

funktion inom omsorgen. Detta bekräftas av kommu-

nerna. De använder privata alternativ i en växande 

omfattning och sju av tio socialchefer anser att de 

 sannolikt inte eller absolut inte skulle klara sitt uppdrag 

utan tillgång till dessa1. 

Mot den bakgrunden är det extra tråkigt att tvingas 

konstatera att den politiska utvecklingen under året gått 

åt helt fel håll. Den statliga offentliga utredningen 

 ”Ordning och reda i  välfärden” (SOU 2016:78), ledd av 

Ilmar Reepalu, har presenterat förslag på hur vinsterna 

för privata utförare skall begränsas eller  stoppas.

Enligt utredningens förslag ska rörelseresultatet inte 

få överstiga sju procent av operativt kapital plus stats-

låneräntan. Välfärdsbolagen har till sin natur ett lågt 

eller mycket lågt bokfört  operativt kapital, vilket beror 

på att de är uppbyggda av en stor andel kunskap och per-

sonal, och en liten andel fasta  tillgångar som byggnader 

och maskiner. En fjärdedel av välfärdsbolagen, eller 

4 500 företag, har till och med ett negativt bokfört opera-

tivt kapital. Dessa bolag skulle således inte kunna tjäna 

en enda  krona!

1 Enligt en undersökning av SKOP på uppdrag av Svenska Vård 2016. Siffran avser kommuner som använder sig av fristående utförare.

Attendo driver ett stort antal äldreboenden i de nordiska länderna, 
bland annat Attendo Kungshamn i Stockholmsförorten Nacka.
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Räknar man baklänges på alla  välfärdsbolag inne-

bär Ilmar  Reepalus förslag att allt över i genom-

snitt 0,7 procent rörelsemarginal är så kallad över-

vinst, vilket ej skall tillåtas. Förslaget är 

o genomtänkt och om det, mot  förmodan, blir 

verklighet skulle det o möjlig göra för privata före-

tag att verka i  välfärdssektorn. Den valfrihet och 

den effek tivite t de privata aktörerna bidragit med 

skulle försvinna.

Konsultföretaget WSP har gjort en undersök-

ning avseende äldreomsorgen för att se om det 

finns något samband mellan kostnad och kvalitet. 

Man skulle kunna tro att om en kommun lägger 

mer pengar på äldreomsorg så blir kvaliteten på 

äldreomsorgen i genomsnitt bättre. Det är lite 

som att man tror att en dyr bil är  bättre än en 

 billigare bil. Undersökningen visar att så inte är 

fallet när det gäller äldreomsorg. I stället kommer 

undersökningen fram till att det inte finns någon 

korrelation mellan kostnad och kvalitet (se figuren till 

höger). Detta  belyser  vikten av att fokusera på det vi alla 

vill uppnå – högkvalitativ och kostnadseffektiv äldre-

omsorg. Inte på vinstbegränsningar.

De olika välfärdssektorerna står inför sina  respektive 

utmaningar och den absolut största delen av välfärds-

tjänsterna utförs alltjämt i offentlig regi. Rätt fokus för 

debatten vore rimligen hur vi kan åstadkomma en hög-

kvalitativ och kostnadseffektiv tjänsteproduktion, oav-

sett utförare. Detta ger dock Reepalu-utredningen inget 

svar på. Ytterligare detaljer finns att läsa i  Nordstjernans 

remissvar. Se vår nya  hemsida, www.nordstjernan.se.

Avslutning
Vi har en stor kassa och söker nya, långsiktiga investe-

ringar i både noterade och onoterade bolag. Vi investe-

rar gärna tillsammans med en familj eller annan partner. 

Bolagen ska dock inte vara för små – vi brukar säga att vi 

helst investerar 300–3 000 MSEK. Har ni några idéer så 

maila mig på tomas.billing@nordstjernan.se. Bra hitte-

lön erhålles vid genomförd affär!

Stockholm den 12 april 2017

Tomas Billing
Verkställande direktör

Källa:  ”Produktivitetspotential i kommunal sektor”, Svenskt näringsliv, januari 2017, sidan 22.

Kostnads- och kvalitetsjämförelse för äldreomsorgen
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Ekornes tillverkar möbler i bland annat 
Ikornnes utanför Ålesund, Norge.
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Attendo
(16%/16%)

Bonava
(19%/49%)

Nobia
(20%/20%)

NCC
(17%/48%)

Ramirent
(20%/20%)

Ekornes
(17%/17%)

Swedol
(30%/30%)

Övriga noterade innehav

Rosti
(100%/100%)

Onoterade innehav

Etac
(100%/100%)

Dacke Industri
(100%/100%)

Salcomp
(55%/55%)

Övriga onoterade innehav

Kreditinvesteringar

WinGroup
(100%/100%)

Noterade innehav

Nordstjernan

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

Siffror inom parentes avser Nordstjernans andel av kapital/röster per den 31 december 2016. 
Vissa innehav är ägda av helägda koncernföretag till Nordstjernan.
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Nordstjernan hade vid utgången av 2016 betydande innehav i dels de noterade bolagen NCC, Nobia, 
Bonava, Attendo, Ramirent, Ekornes och Swedol, dels i de onoterade bolagen Rosti, Etac, Dacke Industri, 
Salcomp och WinGroup. Därutöver hade Nordstjernan ett antal mindre innehav i noterade och onoterade 
bolag samt kreditinvesteringar. För mer information om innehaven, se tabellerna på sidan 13.   

NOTERADE INNEHAV

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

utvecklingsbolag. Verksamheten omfattar byggnation av 

bland annat bostäder, kontor, industrilokaler och vägar 

samt utveckling av kommersiella lokaler. NCC produce-

rar även asfalt och krossprodukter samt utför belägg-

ningsarbeten. NCC knoppade 2016 av och särnoterade 

affärsområdet Housing. Det nya bolaget heter Bonava. 

Nordstjernan var vid utgången av 2016 NCC:s största 

aktieägare med en ägarandel om 17 procent av kapitalet 

och 48 procent av rösterna. NCC är noterat i Stockholm. 

För mer information, se www.ncc.se.

Nobia
Nobia är en av Europas största köksspecialister och 

designar, tillverkar och säljer kök. Bolaget marknadsför 

kök under ett tjugotal olika varumärken, däribland 

 Marbodal, HTH och Magnet. Nordstjernan var vid 

utgången av 2016 bolagets största aktieägare med en 

 ägarandel om 20 procent av såväl kapital som röster. 

Nobia är noterat i Stockholm. För mer information, se 

www.nobia.com.

Bonava
Bonava är en av de största bostadsutvecklarna i norra 

Europa med cirka 9 000 bostäder i pågående produk-

tion. Bolaget utvecklar och säljer bostäder till konsu-

menter och investerare på utvalda marknader i Sverige, 

Tyskland, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, 

Estland och Lettland. Bonava har sitt ursprung inom 

NCC och affärsområdet Housing, som under 2016 

knoppades av och särnoterades. Nordstjernan var vid 

utgången av 2016 bolagets största aktieägare med en 

ägarandel om 19 procent av kapitalet och 49 procent av 

rösterna. Bonava är noterat i Stockholm. För mer 

 information, se www.bonava.com.

Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsbolag med 

cirka 500 enheter i Sverige, Finland, Norge och 

 Danmark. Bolaget erbjuder omsorgstjänster för äldre 

och för personer med funktionsnedsättning, individ- 

och  familjeomsorg, hälso-, sjuk- och tandvård samt 

bemanning. Nordstjernan var vid utgången av 2016 

bolagets största aktieägare med en ägarandel om 16 pro-

cent av såväl kapital som röster. Attendo är noterat i 

Stockholm. För mer information, se www.attendo.com.

Ramirent
Ramirent är ett av Europas största maskinuthyrnings-

bolag med marknadsledande positioner och närmare 

300 kundcenter i Norden samt i Central- och Östeuropa. 

Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjäns-

ter relaterade till uthyrning av maskiner samt utrustning 

för bygg- och industrisektorn. Nordstjernan var vid 

utgången av 2016 bolagets största aktieägare med en 

ägarandel om 20 procent av såväl kapital som röster. 

Ramirent är noterat i Helsingfors. För mer information, 

se www.ramirent.com.

Ekornes
Ekornes är en av Nordens största möbeltillverkare och 

bland de ledande i världen vad gäller vilstolar. Ekornes 

tillverkar och marknadsför även soffor, fåtöljer, kontors-

stolar, sängar och andra tillbehör. Bolagets möbler säljs 

under varumärkena Stressless, IMG, Ekornes Collection 

och Svane. Nordstjernan var vid utgången av 2016 bola-

gets största aktieägare med en ägarandel om 17 procent 

av såväl kapital som röster. Ekornes är noterat i Oslo. För 

mer information, se www.ekornes.no.

Swedol
Swedol tillgodoser den professionella användarens 

behov av verktyg, arbetskläder, fordonstillbehör och 

maskiner. Försäljningen sker genom egna butiker, 

 postorder och e-handel. Verksamheten omfattar två 

 divisioner – Kläder och skydd samt Verktyg och för-

nödenheter. Swedol förvärvade Grolls i juni 2016 och 

blev därigenom ett av de ledande bolagen inom arbets-

kläder och skydd i Sverige. Nordstjernan var vid 

 utgången av 2016 bolagets största aktieägare med en 

ägarandel om närmare 30 procent av såväl kapital som 

röster. Därutöver  innehar Nordstjernan en option att 

förvärva ytterligare aktier i Swedol från AB Zelda, som 

är  bolagets näst största aktieägare. Swedol är noterat i 

Stockholm. För mer information, se www.swedol.se.

Nordstjernans innehav
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Övriga noterade innehav 
Nordstjernan hade vid utgången av 2016 även mindre 

innehav i de börsnoterade bolagen Lifco och Active  

Biotech.

ONOTERADE INNEHAV

Rosti
Rosti tillverkar formsprutade plastdetaljer. I produkt-

sortimentet ingår bland annat förpackningsförslutningar  

till livsmedelsindustrin samt komponenter till  vitvaru-, 

elektronik- och bilindustrin. Bolaget bedriver produk-

tion i Kina, Malaysia, Polen, Rumänien, Storbritannien, 

Sverige, Turkiet och Tyskland. Vid utgången av 2016 var 

Rosti helägt av Nordstjernan. För mer information, se 

www.rosti.com.

Etac
Etac är ett hjälpmedelsföretag som erbjuder produkter 

för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter 

till sjukhus, sjukhem och hem. Produkterna säljs främst 

under varumärkena Etac, R82, Convaid och Molift. 

Etac är världsledande inom hjälpmedel för barn och 

ungdomar med nedsatt rörelseförmåga, vilket är bola-

gets största affärsområde. Bolaget har även global för-

säljning av manuella rullstolar, förflyttningshjälpmedel 

och hygienprodukter. Etacs huvudkontor ligger i Sverige 

och bolaget har tillverkning och utvecklingsenheter i 

Skandinavien och Nordamerika. I oktober 2016 för-

värvade Etac det amerikanska bolaget Star Cushion, 

som tillverkar tryckutjämnande och tryckavlastande 

hjälpmedel. Genom förvärvet stärkte Etac sin position 

inom antidecubitus-området. Vid utgången av 2016 var 

Etac helägt av Nordstjernan. För mer information, se 

www.etac.com.

Dacke Industri
Dacke Industris affärsidé är att investera i teknikföretag 

som inriktar sig på utveckling av kundspecifika kompo-

nenter och system med hög prestanda, baserat på 

hydraulisk, pneumatisk, elektrisk och mekanisk tekno-

logi. Den huvudsakliga inriktningen ska vara på 

marknads ledande OEM-kunder inom branscher som 

energi, mobil, marin och övrig industri. Vid utgången av 

2016 var Dacke Industri helägt av Nordstjernan. För mer 

information, se www.dackeindustri.se.

Salcomp
Salcomp är en världsledande tillverkare av laddare för 

mobiltelefoner och läsplattor. Bolaget tillverkar även 

laddare för många andra elektronikprodukter som 

exempelvis bärbara datorer, routers och TV-skärmar, 

samt dessutom mobiltelefonbatterier, datakablar och 

drivenheter för LED-belysning. Salcomp har alla större 

tillverkare av mobiltelefoner som kunder och har 

 produktionsanläggningar i Kina, Indien och Brasilien. 

Vid utgången av 2016 var Salcomp samägt av 

 Nordstjernan och Sjätte AP-fonden, där Nordstjernan 

äger 55 procent och Sjätte AP-fonden 45 procent av 

såväl kapital som röster. För mer information, se 

www.salcomp.com.

WinGroup
WinGroup utvecklar, tillverkar och säljer balkong-, 

fasad- och terrassinglasningsprodukter. Bolaget är verk-

samt i Skandinavien under varumärket Windoor, samt i 

utvalda länder i övriga Europa under varumärket 

 Sunparadise. WinGroups kunder inkluderar byggbolag, 

bostadsrättsföreningar och återförsäljare. Bolagets 

 produktion bedrivs i Turkiet och Polen. Vid utgången av 

2016 var WinGroup helägt av Nordstjernan. För mer 

information, se www.wingroup.ch.

Övriga onoterade innehav
Nordstjernan hade vid utgången av 2016 även ett antal 

mindre onoterade innehav, bland annat i bolagen  

PriceRunner, LLENTAB och Design Online. 

KREDITINVESTERINGAR

Kreditinvesteringar kompletterar Nordstjernans aktie-

investeringar i noterade och onoterade bolag. Fokus är 

på investeringsmöjligheter i företagskreditmarknaden i 

små och medelstora bolag. Nordstjernan har ett brett 

investeringsfokus vad gäller bransch, men riktar främst 

in sig på företag i den nordiska regionen. Investeringarna 

sker typiskt sett i högavkastande företagslån, obliga-

tioner och preferensaktier. 
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Nordstjernans större innehav per den 31 december 2016

Noterade innehav

NCC Nobia Bonava Attendo Ramirent Ekornes Swedol

Första investeringstidpunkt 1928 2010 20161 2015 2004 2007 2015

Andel av kapital 17% 20% 19% 16% 20% 17% 30%6

Andel av röster 48% 20% 49% 16% 20% 17% 30%6

Uppgifter om innehaven (2016)

Nettoomsättning (MSEK) 52 934 12 648  13 492 10 212 6 297 3 203 2 371

Börsvärde 2016-12-31 (MSEK) 2 24 360 14 295 15 261 12 584 7 621 4 131 2 155

Totalavkastning3 28%4 –18% 31%5 12% 21% 11% 44%

Antal anställda (medeltal) 16 793 6 573 1 482 14 824 2 706 2 235 751

Verkställande direktör
Peter 

Wågström
Morten 

Falkenberg
Joachim

Hallengren

 Henrik 
Borelius

Tapio
Kolunsarka

Olav
Holst-Dyrnes

Clein Johansson 
Ullenvik

Styrelseordförande
Tomas 
Billing

Tomas 
Billing 

Carl 
Engström

Erik 
Lautmann

Ulf 
Lundahl

Nora  
F. Larssen

Peter 
Hofvenstam

1 Bonava knoppades under 2016 av från NCC och särnoterades den 9 juni 2016.
2 Baserat på totalt antal utestående aktier exklusive återköpta aktier, samt stängningskurs den 30 december 2016 (för B-aktien vad gäller NCC, Bonava och Swedol).  
3 Aktiekursutveckling inklusive återlagd utdelning (lokal valuta).
4 Avser NCC:s B-aktie inklusive en utdelning om 107,50 SEK för Bonava (skillnaden mellan lägsta betalkurs sista dagen med rätt till utdelning och första dagen utan rätt till utdelning).
5 Avser Bonavas B-aktie från och med bolagets börsintroduktion den 9 juni 2016 till och med den 30 december 2016 baserat på ett initialt värde om 107,50 SEK.
6 Därutöver innehar Nordstjernan en option att förvärva ytterligare aktier i Swedol från AB Zelda, som är bolagets näst största aktieägare.

Onoterade innehav
 Rosti Etac Dacke Industri Salcomp WinGroup

Första investeringstidpunkt 2004 2007 20161 2007 2009

Andel av kapital 100% 100% 100% 55% 100%

Andel av röster 100% 100% 100% 55% 100%

Uppgifter om innehaven (2016)

Nettoomsättning (MSEK) 4 744 1 465 1 608 4 708 528

Antal anställda (medeltal) 3 478 778 834 10 065 424

Verkställande direktör
Brendan 
Colgan

 Torben 
Helbo

Börje 
Vernet

Markku 
Hangasjärvi

Anders 
Knutsson

Styrelseordförande Mats Heiman Nora F. Larssen Lars Wilsby Carl Engström Lars Lindgren

1  Nordstjernans helägda dotterföretag Sågholmen AB (under 2016 namnändrat till Dacke Industri AB) tecknade avtal om förvärv av 100 procent av såväl kapital som röster i PMC Group AB 
i november 2015 och tillträdde aktierna i januari 2016.
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Nobia producerar kök i bland annat Tidaholm.
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I Gislaved producerar Rosti 
bland annat förpacknings
förslutningar. 
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Nordstjernan är ett investeringsföretag vars affärsidé är 

att som aktiv ägare skapa långsiktig värdetillväxt 

 definierat som ökning av substansvärdet och den årliga 

 vinsten. Nordstjernan har haft en genomsnittlig 

 substansvärdestillväxt om 15 procent per år sedan 1999. 

Nordstjernan har en stark kapitalbas och ett investe-

ringsutrymme om cirka 5 Mdr SEK. Det ger möjlighet 

att agera kraftfullt i vikande marknader och att tillvarata 

affärsmöjligheter oavsett när de uppstår i en konjunktur-

cykel. Det ger också möjlighet att agera när i grunden 

bra företag råkar i finansiella svårigheter.

Nordstjernans strategi är att aktivt äga och utveckla 

bolag med huvudkontor i Norden. Det betyder inte 

 nödvändigtvis att bolagens verksamheter ska vara 

 fokuserade på Norden, utan vi söker även bolag med 

exponering mot andra marknader än Norden och som 

genomför tilläggsförvärv globalt. Genom att vara en 

aktiv och ansvarsfull ägare skapar Nordstjernan 

 industriella och kommersiella värden. Vi är organiserade 

i tre enheter: Noterade innehav som är inriktat på investe-

ringar i börsnoterade bolag, Onoterade innehav som 

fokuserar på investeringar i onoterade bolag och Kredit-

investeringar som investerar i företagslån, obligationer 

och preferensaktier. 

Nordstjernan är obelånat och investerar sitt egna 

kapital. Storleken på en aktieinvestering uppgår normalt 

till 300–3 000 MSEK. Vi kan även göra mindre investe-

ringar om det finns en tydlig möjlighet till tilläggs-

investeringar. Vi är branschoberoende och investerar i 

såväl mogna bolag som tillväxtbolag. Det kan exempel-

vis vara bolag som behöver externt kapital, industriellt 

kunnande och nätverk för att antingen fortsätta expan-

dera genom organisk tillväxt och tilläggsförvärv, eller för 

att genomföra kostnads- och kapitalrationaliseringar. 

Det kan också vara frågan om företag som ska genom-

föra ägarförändringar och som söker en ny  långsiktig 

ägare. Nordstjernan är normalt största ägare men inte 

med nödvändighet majoritetsägare. Vi äger  gärna bolag 

tillsammans med entreprenörer och andra ägare. 

Vi skapar vår värdetillväxt genom att arbeta med 

långsiktig utveckling av våra bolag. Det innebär att vi 

inte ska ha för många innehav. Nordstjernan tillför värde 

genom att kombinera industriell och finansiell kompe-

tens med stöd av ett brett affärsnätverk. Det  aktiva ägan-

det utövas främst genom styrelsearbete och rådgivning 

till bolagens företagsledningar. Vi utser erfarna och 

engagerade styrelser, som kan bistå ledningarna i våra 

bolag.

Investeringsstrategi
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1890-talet: Rederiet grundas
Nordstjernans grundare, Axel Johnson (1844–1910), 

föds i en sadelmakarfamilj i Jönköping. Han flyttar som 

ung till  Stockholm, arbetar sig upp i en sidenkramhandel 

samtidigt som han förkovrar sig med själv studier i bland 

annat engelsk och tysk affärskorrespondens. Under 

1870-talet bedriver han verksamhet i en egen firma, som 

importerar kol och exporterar järn. Han blir snabbt 

framgångsrik.

Rederiverksamhet är ett naturligt nästa steg när 

Axel  Johnson utvecklar sin affärsrörelse. Med pengar 

han tjänat på aktieaffärer förvärvar han det lilla tre-

mastade ångfartyget Annie Thérèse, uppkallat efter hans 

hustru. Nordstjernan grundas den 19 maj 1890 när 

 far tyget sätts på bolag. Verksamheten växer snabbt. 

Redan i början av 1900-talet är Nordstjernan ett av de 

främsta rederierna i Sverige.

 

1900-talet: La Platalinjen bildas
Vid sekelskiftet producerar Brasilien omkring 90 procent 

av allt kaffe som dricks runt om i  världen. Den så kallade 

Kaffekonferensen, bestående av tyska och brittiska 

 redare, kontrollerar all kaffetransport från Brasilien till 

Europa. Som ett sätt att ta sig in på marknaden startar 

 Nordstjernan 1905 en ny linje, den så kallade La Plata-

linjen, mellan Göteborg och Buenos Aires – den enda 

sydamerikanska hamn som kan komma i fråga när 

 Brasiliens hamnar är stängda. I stället för det utomlands 

svåruttalade namnet ”Nordstjernan” används ”Johnson 

Line”. Därför finns ett ”J” i den rederiflagga som 

 alltjämt är Nordstjernans märke.

Fem år senare är La Platalinjen fast etablerad. Axel 

Johnson ställer de tyska redarna inför ett ultimatum: 

släpp in Johnson Line i kaffekonferensen – annars blir 

det priskrig. Nordstjernan tillåts frakta kaffe framför allt 

till de skandinaviska marknaderna, något som kommer 

att få stor betydelse för Nordstjernans fortsatta ekono-

miska expansion. Tjugo år efter dess blygsamma start är 

Nordstjernan ett betydelsefullt transatlantiskt rederi.

1910-talet: Ny teknik som drivkraft
Axel Ax:son Johnson (1876-1958), eller Generalkonsuln 

som han kommer att kallas efter ha ärvt sin fars uppdrag 

som Siams (nuvarande Thailands) konsul i Sverige, tar 

över efter sin fars död år 1910. Han får ingen bra start 

som ledare för faderns företagsgrupp då han ger sig i 

kast med att fusionera två fartygstillverkare – Bergsunds 

 Mekaniska Verkstad och Motala Mekaniska Verkstad. 

Affären går över styr, och det ska dröja till mitten av 

1940-talet innan han kan införliva ett varv i sin företags-

grupp.

Axels nästa projekt blir också stort och visionärt, 

men väsentligt mer framgångsrikt. När det dieseldrivna 

fraktfartyget Suecia beställs 1911 blir Nordstjernan en 

pionjär i övergången från ång- till dieseldrift för ocean-

gående lastfartyg. Dieselmotorerna är dels mindre 

 personalkrävande än ångmaskiner, dels tar bränslet 

väsentligt mindre av fartygens värdefulla lastutrymme i 

anspråk.

Nordstjernan anammar den nya tekniken och säljer 

de äldre fartygen innan konkurrerande rederier hunnit 

inse vad som håller på att hända.

Första världskrigets inledande år blir en blomst-

ringstid för det expansiva rederiet i det neutrala Sverige. 

Fraktraterna stiger och vinsterna rullar in. 1917 inleder 

dock tyskarna sitt så kallade oinskränkta ubåtskrig, 

då de i strid med gällande konventioner angriper 

 handelsfartyg utan förvarning, och Nordsjön spärras av. 

 Situationen förbättras dock i takt med att handelsavtal 

med både Tyskland och Storbritannien förhandlas fram.

Historia
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1920-talet: Nav i en växande grupp
När kriget tar slut fortsätter Nordstjernan att ersätta 

äldre tonnage med nytillverkade fartyg. I början av 

1920-talet kan man öppna nya rutter, främst de så 

 kallade Pacific-linjerna till Nord- och Sydamerikas väst-

kuster via Panamakanalen. På den nordamerikanska 

västkusten finns expansiva avsättningsmarknader för 

svenska varor samt billig olja och diesel.

Avesta Jernverk, som förvärvats 1904, blir genom 

 systematisk utveckling av nya legeringar och produktions-

metoder en av världens främsta specialstålstillverkare. Av 

stålet byggs fartyg som under Nordstjernans flagg 

 skeppar ut stål i världen och fraktar hem importvaror. 

För att minska Nordstjernans beroende av utländska 

leverantörer av diesel byggs 1928 Sveriges första raffina-

deri i Nynäshamn. Detta leder i sin tur bland annat till 

etableringen av Nynäs bensinstationer och satsningen på 

Linjebuss. För att förse raffinaderiet med råvara  införlivas 

tankbåtar i Nordstjernans tonnage.

En biprodukt från raffinaderiet är bindemedlet 

 bitumen, som används i asfalt. Genom att starta Svenska 

Vägaktiebolaget och Nya Asfalt ger sig Nordstjernan in i 

bygg- och anläggningsbranschen. De båda bolagen slås 

så småningom ihop. Via JCC och ABV har dagens NCC 

sina rötter här.

1930-talet: Fortsatt expansion
Under 1930-talet fortsätter Nordstjernan att växa. 

Expansionen styrs av två grundtankar. Den första är 

självhushållningstanken. Generalkonsulns olika företag 

ska agera i sammanhängande värdekedjor och förse 

 varandra med varor och tjänster. Den andra tanken 

handlar om konkurrenskraft baserad på teknikför-

språng. Generalkonsuln anser att företag värda att satsa 

på antingen har en unik produkt eller en unik 

 produktionsmetod. Dessutom ska de ha förmåga och 

resurser att utveckla sina produkter och produktions-

metoder för att hålla konkurrenterna på avstånd.

1940-talet: Nya möjligheter och nya ägare
Tyskland upprättar i april 1940 den så kallade 

Skagerack spärren, som i praktiken stänger av Sverige 

från världshaven. Sverige lyckas så småningom förhand-

la fram avtal om lejdtrafik, i vilken Nordstjernans fartyg 

deltar under resten av kriget.

Under kriget förlorar Nordstjernan tio fartyg. 

 Sammanlagt omkommer 128 besättningsmän. Ändå har 

Nordstjernan vid krigets slut 24 fartyg – fler än vid 

 krigsutbrottet. 

Under 1940-talet kompletteras Generalkonsulns 

företagsgrupp genom förvärvet av Lindholmens varv i 

Göteborg. Samtidigt införlivas en rad verkstadsföretag, 

bland annat Karlstads Mekaniska  Werkstad/Kamewa 

med sina världsberömda propellrar.

1947 beslutar Generalkonsuln att genom sitt testa-

mente donera 80 procent av kapitalet i Nordstjernan till 

en allmännyttig stiftelse, som huvudsakligen allmänt 

skall främja vetenskap, och en mindre del av kapitalet till 

en familjestiftelse. Familjestiftelsen får de röststarka 

aktierna i Nordstjernan. Den 3 augusti 1958 träder 

testamentet och donationen i kraft.

1950-talet: Ny ledning – oförändrad strategi
Under 1950-talet fortsätter rederiet sin expansion. En 

fjärde linje, Fjärran Östernlinjen, öppnas och flera nya 

fartyg beställs. Generalkonsulns äldste son, Axel Ax:son 

Johnson (1910–1988), ofta kallad Bergsingenjören, har 

vistats i USA under  kriget och åren därefter. När han 

flyttar hem 1952 börjar han successivt ta över rollen som 

VD för  Nordstjernan. Den yngre brodern Bo Ax:son 

Johnson (1917–1997)  kommer under samma period hem 

från utlandet för att bli VD för Nynäs Petroleum.
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Margaret och Axel Ax:son Johnson på bröllopsresa på Madeira år 1910.
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1960-talet: Orientering österut
Vid Generalkonsulns död 1958 omfattar hans företags-

grupp ett hundratal företag i Sverige och utomlands med 

sammanlagt 22 000 anställda och en årlig omsättning om 

1,4 Mdr SEK.

Bergsingenjören Axel Ax:son Johnson blir ordföran-

de i Nordstjernan. Strategin är att de befintliga företagen 

ska växa och internationaliseras. 

Den första digitaliseringsvågen sköljer in från USA 

under tidigt 1960-tal, och dataföretaget Datema startas 

1964 för att försörja hela gruppen med framför allt 

 administrativ databehandling.

Relationerna med Sovjetunionen, som under Nikita 

Chrusjtjov genomgår en period av ”töväder”, utvecklas. 

Bland annat öppnas möjligheter att köpa olja och kol, 

och Lindholmens varv tar emot sovjetiska beställningar.

Nordstjernan och Salénrederierna slår samman sina 

verksamheter inom frukt- och grönsaksimport och 

 bildar JS Saba. I slutet av 1960-talet börjar Nordstjernan 

ställa om till containertrafik – även i detta är man en 

pionjär i den konservativa rederibranschen. 1966 beställs 

fyra  containerfartyg till mycket höga kostnader och 

 osäker efterfrågan. Men vågspelet går hem.

1970-talet: Avmattning och oljekris
Konjunkturuppgången som följt efter kriget mattas av i 

slutet av 1960-talet. Nordstjernans mindre verkstads-

företag får problem med att hålla jämna steg med stora 

internationella tillverkare av allt från fartygsmotorer till 

pappersmaskiner.

Den ekonomiska nedgången får förnyad kraft i och 

med oljekrisen år 1973. Genomslaget blir hårt i alla 

 Nordstjernans verksamheter – sjöfarten, verkstäderna, 

oljan och stålet. Nordstjernan tvingas bryta mot den 

 heliga principen om totalt oberoende. Man börjar disku-

tera börsnotering av delar av koncernen för att få tillgång 

till externt riskkapital.

I mitten av decenniet förvärvar Nordstjernan en 

aktiepost i Stockholms Rederi AB Svea, som i sin tur 

äger en  tredjedel av färjerederiet Silja Line. Med tiden 

skulle  Silja Line expandera och bli en kärnaffär i  

Nordstjernan.

1980-talet: Stora förändringar
Våren 1979 tar Bo Ax:son  Johnson över ledningen av 

 Nordstjernan. Efter en tid delas också kontrollen av 

verksamheterna upp så att Bo ansvarar för det stiftelse-

ägda Nordstjernan, medan Bergsingenjören fortsätter 

verksamheten i A. Johnson & Co (i dag Axel Johnson 

AB), som han äger till 100 procent sedan 1961 efter att 

brodern Bo sålt 50 procent av aktierna.

1982 slås Svenska Väg och Nya Asfalt samman och 

JCC (Johnson Construction Company) bildas. Ungefär 

samtidigt säljer Nordstjernan JS Saba till finansmannen 

Erik  Penser, dock utan varuhuset NK som blir kvar 

hos  Nordstjernan. Några år senare köps JS Saba av 

A. Johnson & Co.

Nordstjernan tar vid den här tiden ansvaret för en 

uppgörelse i den svenska specialstålsbranschen genom 

att Avesta 1984 förvärvar delar av Fagersta, Uddeholm 

och  Sandvik. Trots dessa och andra affärer är 

Nordstjernan  vildvuxet och svårstyrt, och många verk-

samheter brottas med lönsamhetsproblem. Efter ett 

om fattande strategiarbete beslutas att genomföra en 

genomgripande omstrukturering, samt att ta in en extern 

VD för att genomföra planen.

Valet faller på Bernt Magnusson, som har erfarenhet 

från bland annat Swedish Match. Han tillträder vid 

 årsskiftet 1984/1985. Nordstjernan omvandlas nu från 

ett konglomerat av rörelsedrivande företag i en lång rad 

branscher till ett blandat investeringsföretag, där  helägda 

verksamheter samsas med poster i börsnoterade företag. 

Under åren som följer säljs 180 av de omkring 380 legala 

enheter som Nordstjernan ägde när Bernt Magnusson 

tillträdde.

För att säkra tillgången på riskkapital öppnas 

 Nordstjernan för ägarspridning. Nordstjernan blir två 

bolag – Nordstjernan I och II. Nordstjernan I är moder-

bolag för Nordstjernan II, i vilket i stort sett alla rörelse-

drivande tillgångar läggs. Dessa är koncentrerade till 

rederi-, verkstads- och byggverksamhet. Nordstjernan II 

börsnoteras 1988 med Nordstjernan I som tydlig huvud-

ägare.

Avesta börsnoteras 1987 och fusioneras sedan med en 

division i British Steel under namnet Avesta Sheffield. 

När aktierna i Avesta Sheffield säljs 1994 är det en epok 

som tar slut. Utöver Avesta börsnoteras fyra bolag: 

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

 Linjebuss (1992).
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1990-talet: Fokus på byggbranschen
I slutet på 1980-talet väljer styrelsen i Nordstjernan II att 

satsa på en enda kärnverksamhet – byggbranschen. Här 

finns traditioner att bygga på. Strå Kalkbruk förvärva-

des 1915, Nya Asfalt startades 1928 och Svenska Väg 

1930. 1985 svarar byggverksamheten för 30 procent av 

Nordstjernans omsättning. NCC (Nordic Construction 

Company) bildas 1988 genom en sammanslagning av 

JCC och Armerad Betong Vägförbättringar (ABV).

Mycket av det kapital som frigörs när de många 

 företagen säljs och börsnoteras investeras i 1980-talets 

hetaste sektor – fastigheter. Därmed läggs grunden till 

ännu en turbulent period. 1989 slås Nordstjernan II ihop 

med det största dotterföretaget, NCC, under namnet 

NCC. Nordstjernan I leds av veteranen Bertil Hansson. 

Han efterträds 1992 av Hans Larsson, som senare ska bli 

Handelsbankens ordförande. NCC-aktien, som vid 

introduktionen 1988 hade handlats till 200 SEK, kan 

1992 köpas för 6 SEK. Bygg- och fastighetskrisen i bör-

jan av 1990-talet utsätter NCC för stora påfrestningar. 

Genom förvärvet av SIAB våren 1997 förverkligas dock 

målet att bli ett av de ledande byggföretagen i Norden.

2000-talet: Nystart
Vid bolagsstämman 1997 lämnar Bo Ax:son  Johnson 

Nordstjernans styrelse efter 50 år i  koncernens tjänst. 

Han avlider en månad  senare och efterträds av sin  dotter 

Viveca Ax:son Johnson (f. 1963).  Kusinerna Antonia 

Ax:son Johnson (f. 1943) och Viveca Ax:son Johnson 

övertar nu ansvaret för Nordstjernan.

Johan Björkman (1944–2007), som även var ord-

förande i bland annat Stenbeckbolaget Invik och Tredje 

AP-fonden, väljs in i Nordstjernans styrelse, så även 

Marcus Storch, tidigare VD för AGA. Johan  Björkman 

blir också ordförande i Nordstjernan.

Tomas Billing (f. 1963) tillträder som VD 1999. Han 

har tidigare bland annat varit VD för fastighetsbolaget 

Hufvudstaden. Nordstjernan består av en stor aktiepost 

i NCC, huset på Stureplan, ett mindre hus på Karla-

vägen, Engelsbergs Bruk och Avesta Herrgård. Tomas 

Billing prioriterar två saker: att förbättra lönsamheten i 

NCC, och att se till att Nordstjernan inte har alla ägg i 

samma korg.

Den nya styrelsens och ledningens strategi bygger 

vidare på Nordstjernans industriella tradition och långa 

erfarenhet av att äga och utveckla företag. Affärsidén 

 formuleras så här: ”Nordstjernan är ett investerings-

företag som genom aktivt ägande i företag med huvud-

kontor i Norden skapar långsiktig värdetillväxt.”

Det nya millenniets första decennium präglas av 

investeringar framför allt i medelstora bolag med till-

växtpotential. Under en tioårsperiod förvärvas KMT 

 (avancerade slipmaskiner), Exel Composites (produkter 

i kol- och glasfiber), Välinge (golvsystem), Ramirent 

(maskinuthyrning), Active Biotech (bioteknik), Stella 

Plastic/Rosti (plastprodukter), Sirius Machinery (tub-

fyllnings- och matningsutrustning), Etac (produkter för 

personer med nedsatt rörelseförmåga), Salcomp  (laddare 

för mobiltelefoner), Ekornes (möbler) och WinGroup 

(inglasningsprodukter).

Under tiden formar Tomas Billing successivt ett 

team. Bland andra knyts till Nordstjernan Peter   

Hofvenstam, Angela Langemar Olsson, Mats Heiman, 

Nora F. Larssen och Lars Lindgren.

När Johan Björkman avlider 2007 efterträds han av 

Viveca Ax:son Johnson som Nordstjernans ordförande.

2010-talet: Kontinuitet och tillväxt
Nordstjernan fortsätter på den inslagna vägen med 

investeringar i både onoterade och noterade företag med 

huvudkontor i Norden. 2010-talet inleds med en investe-

ring i köks tillverkaren Nobia. I  början  på 2011 äger 

Nordstjernan tio procent av aktierna. Därefter köper 

 Nordstjernan ytterligare tio procent, och blir största 

ägare.

Nordstjernan gör också avyttringar. Bland annat 

säljs Välinge 2011, KMT 2013, och nästan hälften av 

aktierna i Salcomp 2013. I rollen som långsiktig ägare 

ingår att sälja när mer värde kan skapas i andra ägar-

konstellationer. Försäljningarna frigör också kapital till 

nya investeringar.

Det senaste stora tillskottet till Nordstjernan är 

omsorgsföretaget Attendo. I samband med börs-

noteringen i slutet av 2015 går Nordstjernan in som stor 

ägare.  Nordstjernans största innehav, NCC, blir två 

börs noterade bolag när affärsområdet Housing i juni 
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2016 knoppas av och börsintroduceras under namnet 

Bonava. Nordstjernan genomför dessutom ett fler tal 

mindre investeringar, bland annat i LLENTAB, 

Bygghemma,  Swedol, PMC Group och PriceRunner. 

I slutet av 2016 avyttras Bygghemma.

De senaste åren har Nordstjernans ledning komplet-

terats med Marion Bernhardsson och Carl Engström. 

Vid årsstämman 2016 lämnar Antonia Ax:son Johnson 

Nordstjernans styrelse efter 34 år och efterträds av sin 

dotter Caroline Berg (f. 1968).

Engagemang

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för 
 allmännyttiga ändamål
Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmän-

nyttiga ändamål är inte bara Nordstjernans kapital-

mässigt största ägare utan arbetar även med att bidra till 

samhällsnyttan. Stiftelsen grundades 1947 av General-

konsul Axel Ax:son Johnson (1876–1958) tillsammans 

med hans hustru Margaret (1887–1966). Dess huvud-

sakliga ändamål är att allmänt främja vetenskaplig 

forskning. Sedan 1999 har stiftelsen valt att stödja de 

humanistiska vetenskaperna och samhällsvetenskaper-

na, och står bland annat bakom mediebolaget Axess 

Publishing som äger den fria TV-kanalen Axess  

Television samt den vetenskapliga tidskriften Axess. 

Kurt Almqvist är stiftelsens VD. För mer information, se 

www.axsonjohnsonfoundation.org.

 

Engelsbergs Bruk
Nordstjernan bevarar, bekostar och utvecklar världs-

arvet Engelsbergs Bruk. Det grundlades år 1681 och 

utvecklades till ett av världens då modernaste järnbruk. 

Engelsbergs Bruk är det enda bruk i Sverige som bevarar 

såväl byggnader som åtskilligt av den tekniska 

ut rustningen.  År 1993 blev Engelsbergs Bruk upptaget 

på UNESCO:s världsarvslista. I Engelsbergsarkivet 

finns i princip samtliga handlingar bevarade från de 

företag och organisationer som ägts av Nordstjernan 

och familjen Ax:son Johnson. För mer information, se 

www.engelsberg.se.

Fokus
Nordstjernan är största aktieägare i FPG Media AB, 

som ger ut nyhetsmagasinet Fokus. Fokus är en politiskt 

 oberoende tidskrift utan kopplingar till något parti eller 

intresseorganisation. Johan Hakelius är chefredaktör för 

Fokus. För mer information, se www.fokus.se.

Centrum för rättvisa
Nordstjernan är bidragsgivare till Centrum för rättvisa. 

Centret bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör 

med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. 

Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg 

 etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta 

område. Clarence Craaford är VD för Centrum för 

 rättvisa. Tomas Nicolin, som även är styrelseledamot i 

Nordstjernan, är centrets ordförande. För mer informa-

tion, se www.centrumforrattvisa.se.
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I Engelsbergsarkivet finns stora mängder handlingar 
från Nordstjernans långa historia bevarade. Siv Höök 
(till vänster) har arbetat som arkivarie sedan 1969 och 
 Inger Israelsson från 1994 till sin pensionering 2013. 
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Styrelsen och verkställande direktören för Nordstjernan 

Aktiebolag (Nordstjernan eller moderbolaget), organi-

sationsnummer 556000-1421, får härmed avge årsredo-

visning över moderbolagets och koncernens verksamhet 

under räkenskapsåret 2016.

Verksamhetsbeskrivning

Investeringsstrategi
Nordstjernan är ett investeringsföretag som är inriktat 

på att skapa god värdetillväxt genom att vara en aktiv 

och långsiktig ägare. Nordstjernan genomför investe-

ringar i bolag med huvudkontor i Norden, såväl börs-

noterade som onoterade. Storleken på en aktieinveste-

ring uppgår normalt till 300–3 000 MSEK, men 

Nordstjernan  kan även göra mindre investeringar om det 

finns en  tydlig möjlighet till tilläggsinvesteringar.  

Nordstjernan är normalt största aktieägare, men inte 

med nödvändighet majoritetsägare.

Investeringsverksamheten är organiserad i tre  

enheter: 

 • Noterade innehav som är inriktat på investeringar  i 

börsnoterade bolag

 • Onoterade innehav som fokuserar på investeringar i 

onoterade bolag

 • Kreditinvesteringar som investerar i företagslån,  

obligationer och preferensaktier.

Ägarstruktur
Nordstjernans största aktieägare är Axel och Margaret 

Ax:son Johnsons stiftelse samt Axel och Margaret 

Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 

vilka tillsammans äger 99 procent av rösterna och 86 pro-

cent av kapitalet i Nordstjernan.

Innehav
Nordstjernan var vid utgången av 2016 största aktie-

ägare i följande börsnoterade bolag:

 • NCC AB (publ) (NCC)

 • Nobia AB (publ) 

 • Bonava AB (publ) (Bonava)

 • Attendo AB (publ) (Attendo) 

 • Ramirent Oyj (Ramirent)

 • Ekornes ASA

 • Swedol AB (publ) (Swedol).

Per den 31 december 2016 var Nordstjernan även stor 

aktieägare i de börsnoterade bolagen Lifco AB (publ) 

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

Via helägda koncernföretag ägde Nordstjernan per 

den 31 december 2016 därutöver 100 procent av såväl 

kapitalet som rösterna i bland annat följande onoterade 

bolag:

 • Rosti Group AB 

 • Etac AB

 • Dacke Industri AB (Dacke Industri; namnändrat 

från Sågholmen AB) 

 • WinGroup AG

 • Llentab Aktiebolag (LLENTAB)

 • KMT Precision Grinding AB (Precision Grinding). 

Vid utgången av 2016 var Nordstjernan även, direkt eller 

via helägda koncernföretag, största aktieägare i det 

 onoterade bolaget Salcomp Holding AB samt stor aktie-

ägare i de onoterade bolagen PriceRunner Group AB 

(PriceRunner) och Scand. Design Online Group AB. 

Nordstjernan ägde per den 31 december 2016 dessutom, 

via det helägda koncernföretaget Nordstjernan Kultur 

och Media AB, 47 procent av såväl kapitalet som röster-

na i FPG Media AB, som ger ut nyhetsmagasinet Fokus.

För information om verksamheterna i de ovan 

nämnda bolagen hänvisas till bolagens  avgivna årsredo-

visningar samt, i förekommande fall, delårs rapporter. 

Förvaltningsberättelse
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Fastigheter
Nordstjernan äger fastigheten Språkmästaren 5 vid 

Stureplan, det så kallade Nordstjernanhuset. Fastig-

heten, som inrymmer Nordstjernans huvudkontor, 

består av cirka 1 200 kvadratmeter butikslokaler och cir-

ka 4 800  kvadratmeter kontorslokaler. Därutöver äger 

Nordstjernan  bland annat fastigheterna Engelsbergs 

Bruk, Avesta Herrgård och Avesta Myntmuseum. Sedan 

1993 är Engelsbergs Bruk upptaget på UNESCO:s 

världsarvslista. 

Väsentliga händelser under 2016

Förvärv
Nordstjernan genomförde under 2016 följande förvärv 

av aktier i börsnoterade företag: 

 • 9 600 000 aktier i Attendo för en köpeskilling om 

615 MSEK, varav 4 800 000 aktier förvärvades 

genom utnyttjande av den köpoption Nordstjernan 

er höll vid Attendos börsintroduktion i november 

2015. Vid utgången av 2016 uppgick Nordstjernans  

andel av såväl kapitalet som rösterna i Attendo till 16 

procent, jämfört med 10 procent vid årets ingång.

 • 120 000 A-aktier och 5 640 943 B-aktier i Swedol för 

en köpeskilling om 94 MSEK genom aktieteckning i 

den företrädesemission som Swedol genomförde 

under 2016. Per den 31 december 2016 uppgick 

Nordstjernans ägarandel i Swedol, i likhet med vid 

räkenskapsårets ingång, till närmare 30 procent av 

såväl kapitalet som rösterna. 

 • 909 307 aktier i Active Biotech motsvarande 7 

MSEK genom teckning av Nordstjernans andel av 

den företrädesemission som Active Biotech genom-

förde under 2016.  

I januari 2016 tillträdde Nordstjernan, via sitt helägda 

dotterföretag Sågholmen AB, 100 procent av aktierna 

och rösterna  i det onoterade bolaget PMC Group AB 

efter att samtliga villkor för transaktionens fullbord-

ande, däribland godkännande från berörda konkurrens-

myndigheter, blivit uppfyllda. Avtal om nämnda förvärv 

tecknades i november 2015. Sågholmen AB namn änd-

rades till Dacke Industri AB kort därefter. Dacke  

Industris affärsidé är att investera i teknikföretag som 

inriktar sig på utveckling av kundspecifika komponenter 

och system med hög prestanda, baserat på hydraulisk, 

pneumatisk, elektrisk och mekanisk teknologi. 

 I mars 2016 förvärvade Nordstjernan, via ett helägt 

koncernföretag, 38 procent av såväl kapitalet som röster-

na i PriceRunner, en pris- och produktjämförelsesajt där 

konsumenter kan jämföra priser och funktioner för mil-

jontals olika produkter. PriceRunner säljer inga produk-

ter, utan erbjuder enbart pris- och produktjämförelser. 

I september 2016 förvärvade Nordstjernan, via ett 

helägt koncernföretag, 1 770 A-aktier och 12 390 B- 

aktier i LLENTAB. Till följd av förvärvet ökade 

 Nordstjernans ägarandel från 50 procent till 100 procent 

av såväl kapitalet som rösterna i LLENTAB. 

Försäljningar med mera
Nordstjernan genomförde under 2016 följande försälj-

ningar av aktier i börsnoterade företag:

 • 3 034 754 B-aktier i NCC för en försäljningslikvid 

om 657 MSEK med en realisationsvinst om 583 

MSEK i moderbolaget. Nordstjernan omvandlade 

11 000 000 A-aktier i NCC till B-aktier under året 

(se  även nedan). Vid utgången av 2016 uppgick 

Nordstjernans andel av kapitalet i NCC till 17 pro-

cent, jämfört med 20 procent per den 31 december 

2015. Röstandelen uppgick till 48 procent, jämfört 

med 64 procent vid årets ingång. 

 • 8 530 000 aktier i Ramirent för en försäljningslikvid 

om 516 MSEK. Försäljningen gav upphov till en rea-

lisations vinst om 242 MSEK i moderbolaget. Per 

den 31 december 2016 uppgick Nordstjernans andel 

av såväl kapitalet som rösterna i Ramirent till 20 pro-

cent, jämfört med 28 procent vid årets ingång.

 • 1 002 005 B-aktier i Bonava för en försäljningslikvid 

om 104 MSEK med en realisationsvinst om 91 

MSEK i moderbolaget. Per den 31 december 2016 

uppgick Nordstjernans andel av kapitalet i Bonava 

till 19 procent, jämfört med 20 procent på Bonava-

aktiens första handelsdag på Nasdaq Stockholm den 

9 juni 2016. Andelen av rösterna uppgick till 49 pro-

cent såväl vid räkenskapsårets utgång som per den 

9 juni 2016.

 • Samtliga 1 000 000 aktier i Bravida Holding AB 

(Bravida) som Nordstjernan ägde vid räkenskaps-

årets ingång för en försäljningslikvid om 54 MSEK. 

Försäljningen  medförde en realisationsvinst om 14 

MSEK i moderbolaget.
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Den 12 april 2016 fattade NCC:s årsstämma beslut om 

att dela ut Bonava (affärsområdet Housing) till NCC:s 

aktieägare. För att möjliggöra en för aktieägarna skatte-

mässigt fördelaktig utdelning enligt Lex Asea hade 

Nordstjernan förbundit sig att innan  utdelningen mins-

ka sin röstandel i NCC till under 50 procent. Den 20 maj 

2016 omvandlade Nordstjernan därför 9 000 000 A- 

aktier i NCC till B-aktier. Till följd av omvandlingen 

minskade Nordstjernans röstandel i NCC från 62 pro-

cent till 49 procent, medan kapitalandelen oförändrat 

uppgick till 20 procent. Bonava är sedan den 9 juni 2016 

noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare informa-

tion, se avsnitten ”Omklassificering av NCC” och 

”Utdelning av Bonava från NCC” i not 1 på sidan 40.

I oktober 2016 tecknade Nordstjernan, via ett helägt 

koncernföretag, avtal om försäljning av samtliga aktier i 

Bygghemma Group Nordic AB  motsvarande 88 procent 

av såväl kapitalet som rösterna i bolaget. Aktierna från-

träddes i november 2016.

I december 2016 tecknade Nordstjernan även, via ett 

 helägt koncernföretag, avtal om överlåtelse av 100 pro-

cent av såväl kapitalet som rösterna i Precision Grinding 

till Dacke Industris helägda dotterföretag PMC Group 

AB. Aktierna frånträddes i mars 2017. 

Utdelning
Årsstämman i Nordstjernan beslöt i maj 2016 om en 

utdelning för räkenskapsåret 2015 om 2 100 (1 900) SEK 

per aktie, motsvarande totalt 235 (213) MSEK. 

Moderbolagets finansiella utveckling under 
2016

Resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick 

under 2016 till 927 (183) MSEK. Förbättringen förklaras 

huvudsakligen av högre realisationsresultat från aktie-

försäljningar. Resultat från andelar i koncern företag och 

intresseföretag uppgick totalt till 894 (371) MSEK. 

 Detta resultat bestod 2016 av utdelningar om 260 (438) 

MSEK, nedskrivningar och återföring av nedskrivning-

ar om netto –321 (–450) MSEK samt  realisationsresultat 

om 955 (383) MSEK. Resultat från övriga finansiella 

anläggningstillgångar och finansiella omsättningstill-

gångar uppgick totalt till 180 (–21) MSEK. Detta resul-

tat bestod 2016 av utdelningar om 43 (43) MSEK, ränte-

intäkter om 22 (30) MSEK,  realisationsresultat om 27 

(221) MSEK, valutakurs differenser om 15 (5) MSEK 

samt nedskrivningar och återföring av nedskrivningar 

om netto 73 (–320) MSEK. Räntekostnader och liknan-

de resultatposter uppgick till –10 (–38) MSEK och 

bestod 2016 av räntekostnader om –6 (–6) MSEK samt  

valutakursdifferenser om –4 (–25) MSEK. Årets resultat 

uppgick till 935 (129) MSEK.

Moderbolagets försäljning till koncernföretag upp-

gick under 2016 till 8 (8) MSEK och inköpen från kon-

cernföretag till 5 (6) MSEK.

Finansiell ställning
Moderbolagets finansiella anläggningstillgångar hade 

per den 31 december 2016 ett redovisat värde om 8 731 

(8 402) MSEK. Förändringen förklaras av nettot av 

aktieförvärv (bland annat av aktier i Attendo och 

 Swedol), aktieförsäljningar (bland annat av aktier i 

NCC, Ramirent, Bonava och Bravida) samt nedskriv-

ningar och återföring av nedskrivningar av långfristiga 

aktieinnehav. Moderbolagets långfristiga innehav av 

börsnoterade aktier hade vid årets utgång ett redovisat 

värde om 5 914 (5 507) MSEK och ett marknadsvärde 

om 15 850 (14 208) MSEK. Eget kapital uppgick per den 

31 december 2016 till 10 176 (9 476) MSEK och solidi-

teten till 86 (95) procent.

Per den 31 december 2016 hade moderbolaget likvi-

da tillgångar med ett redovisat värde om 2 197 (1 240) 

MSEK, varav kortfristiga placeringar i räntefonder om 

900 (762) MSEK. Därutöver innehade moderbolaget 

obligationer med ett redovisat värde om 1 263 (1 082) 

MSEK, vilka ingår i ”Andra långfristiga värdepappers-

innehav” (se även not 15 på sidorna 52–53). Vid räken-

skapsårets utgång hade moderbolaget, i likhet med vid 

dess ingång, inte några räntebärande skulder.
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Kassaflöde
Under 2016 uppgick kassaflöde från den löpande 

 verksamheten till 556 (–173) MSEK och kassaflöde från 

investeringsverksamheten till 636 (–137) MSEK. Moder-

bolagets förvärv av andelar i intresseföretag och övriga 

finansiella anläggningstillgångar uppgick till –715 

(–1 518) MSEK och avsåg under 2016 förvärv av aktier i 

bland annat Attendo och Swedol. Försäljning av andelar 

i koncernföretag samt andelar i intresseföretag och övri-

ga finansiella anläggningstillgångar uppgick totalt till 

1 331 (1 106) MSEK och avsåg under 2016 försäljning av 

aktier i bland annat NCC, Ramirent, Bonava och 

Bravida. Under 2016 erhöll moderbolaget utdelningar 

om sammanlagt 303 (478) MSEK. Förvärv och försälj-

ningar av finansiella anläggningstillgångar uppgick net-

to till –168 (–132) MSEK och avsåg under 2016 främst 

förvärv av företagsobligationer. Kassaflöde från finan-

sieringsverksamheten uppgick till –235 (–213) MSEK 

och utgjordes 2016 i sin helhet av lämnad  utdelning. 

Koncernens finansiella utveckling under 
2016

Resultat
Nordstjernan-koncernen hade under 2016 en netto-

omsättning om 34 123 (76 346) MSEK. Förändringen 

beror främst på att NCC avkonsoliderades under året 

och sedan den 20 maj 2016 redovisas som ett intresse-

företag. Resultat efter finansiella poster steg till 7 120 

(2 730) MSEK. Resultatförbättringen beror främst på 

ökade realisationsresultat från sålda andelar i koncern-

företag. Denna ökning förklaras i sin tur av att innehavet 

i NCC i koncernredovisningen värderades om till verk-

ligt värde vid  tidpunkten för omklassificeringen från 

koncernföretag till intresseföretag. Omvärderingen 

resul terade i en redovisningsmässig vinst om 4 778 

MSEK i koncernens resultaträkning samt en motsvaran-

de ökning av koncernens anskaffningsvärde för det  

kvarvarande innehavet i NCC. Ökningen av anskaff-

ningsvärdet redovisas som en koncernmässig goodwill 

och kommer att skrivas av under de kommande 10 åren. 

Årets resultat uppgick till 6 912 (1 982) MSEK.

Finansiell ställning
Koncernens likvida tillgångar uppgick per den 31 decem-

ber 2016 till 3 882 (6 882) MSEK och de räntebärande 

 skulderna till 3 065 (7 951) MSEK. Vid årets utgång 

hade koncernen ett eget kapital hänförligt till moder-

bolagets aktieägare om 16 008 (9 534) MSEK, minori-

tetsintressen om 44 (6 598) MSEK samt en soliditet upp-

gående till 67 (31) procent. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskaps-

årets utgång. 

Framtidsutsikter
De faktorer som påverkar bedömningen av den framtida 

utvecklingen för Nordstjernan är främst hänförliga till 

hur verksamheterna i Nordstjernans innehav utvecklas 

och hur innehaven värderas. Det som långsiktigt avgör 

hur framgångsrikt Nordstjernan blir är kompetensen 

som aktiv ägare. 

Nordstjernan och Nordstjernans innehav har en hög 

beredskap för att hantera utmaningar föranledda av det 

rådande marknadsläget samt för att tillvarata möjlig-

heter att genomföra förvärv och flytta fram marknads-

positioner. Vid utgången av 2016 hade Nordstjernan ett 

substansvärde om drygt 28 Mdr SEK samt likvida till-

gångar och outnyttjade kreditfaciliteter om totalt cirka 

5 Mdr SEK. Under 2017 kommer Nordstjernan att arbe-

ta parallellt med att ut veckla de befintliga innehaven 

samt att söka efter nya investeringar som Nordstjernan 

kan ta ett aktivt och långsiktigt ägaransvar för.

Risker och riskhantering
Koncernen och moderbolaget är genom sina verksamhe-

ter exponerade för finansiella, affärsmässiga och opera-

tionella risker, vilka beskrivs kortfattat nedan. Risker är 

en central del i moderbolagets investeringsverksamhet. 

Risker tas i syfte att generera så hög riskjusterad avkast-

ning som möjligt. Risker som ej är förknippade med 

möjligheter skall minimeras. För ytterligare information 

hänvisas till avsnittet ”Säkringsredovisning” i not 1 på 

sidan 43 samt till not 37 på sidan 62. 
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Finansiella risker
De huvudsakliga finansiella risker som moderbolaget är 

exponerat för är prisrisker (exempelvis aktiekurs-, ränte- 

och valutarisker), kreditrisker samt likviditetsrisker. 

Moderbolagets styrelse har fastställt en finanspolicy som 

anger övergripande regler för hur finansverksamheten 

skall bedrivas i moderbolaget och dess icke rörelse-

drivande helägda koncernföretag. Finanspolicies i de 

rörelsedrivande koncernföretagen beslutas av respektive 

bolags styrelse. 

Affärsmässiga risker
Nordstjernans affärsmässiga risker utgörs huvudsak-

ligen av hög exponering mot enskilda innehav, branscher 

och geografiska områden. Andra väsentliga affärsmässi-

ga risker är risken att marknadsförutsättningarna ändras 

på sådant sätt att möjligheten att genomföra avyttringar 

vid önskvärd tidpunkt och till tillfredsställande villkor 

begränsas samt att möjligheterna att göra nya investe-

ringar minskar. Moderbolagets styrelse ut värderar 

löpande Nordstjernans riskexponering.

Operationella risker
Nordstjernans operationella risker är främst hänförliga 

till den verksamhet som bedrivs av bolagets innehav. 

Policies för hantering av dessa risker beslutas av 

 respektive bolags styrelse. De operationella riskerna 

innefattar bland annat kontraktsrisker, tekniska risker, 

produktionsrisker, utvecklingsrisker samt risken att 

verksamheterna ger upphov till egendoms- eller person-

skador. 

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

tillförlitlighet i sin externa finansiella rapportering. 

Emellertid baseras redovisningen av vissa poster på 

 uppskattningar och bedömningar och den är därmed 

behäftad med viss osäkerhet. För att minimera risken för 

fel följer Nordstjernans ledning löpande utvecklingen i 

bolagets investeringar samt marknadsutvecklingen och 

prövar kontinuerligt gjorda uppskattningar och bedöm-

ningar. Genom det aktiva ägandet, som bland annat 

 utövas via styrelserepresentation, påverkar Nordstjernan 

bolagens strategi och beslut samt tar del av ekonomisk 

rapportering.

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

tad på att säkerställa en effektiv och tillförlitlig hantering 

och redovisning av köp och försäljningar av värdepapper 

samt en korrekt värdering av värdepappersinnehaven. 

Moderbolaget har tagit fram detaljerade värderings-

principer som tillämpas vid värderingen av samtliga 

innehav.

Miljöpåverkan 
Inom vissa koncernföretag bedrivs verksamhet som är 

tillståndspliktig enligt den svenska miljöbalken. Tillstån-

den avser i huvudsak miljöpåverkan genom utsläpp i luft 

och genom buller. Moderbolaget bedriver en kontors-

baserad verksamhet vars direkta påverkan på miljön ej 

bedöms som väsentlig. 

Forskning och utveckling
Vissa koncernföretag bedriver arbete inom forskning 

och utveckling. Detta arbete avser allt från kunskaps-

byggande forskning till mer industriellt inriktad 

 produkt- och metodutveckling. Forsknings- och utveck-

lingsarbetet bedrivs ofta i nära samverkan med respekti-

ve koncernföretags kunder och leverantörer. Moder-

bolaget bedriver ingen forskning och utveckling och har 

inga relaterade kostnader balansförda.

Personal
Medelantal anställda uppgick under 2016 till 22 933 

(33 949) i koncernen och 15 (13) i moderbolaget. Föränd-

ringen i medelantal anställda i koncernen beror huvud-

sakligen på att NCC avkonsoliderades under 2016 och 

sedan den 20 maj 2016 redovisas som ett intresse företag. 

Ytterligare upplysningar om antal anställda och perso-

nalkostnader framgår av noterna 29–30 på sidorna 

58–59.



Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande 

 stående vinstmedel

balanserade vinstmedel 9 104 814 223 SEK

årets resultat 934 911 173 SEK

 10 039 725 396 SEK

disponeras enligt följande

till aktieägarna utdelas 

2 500 SEK per aktie 280 000 000 SEK

i ny räkning överföres 9 759 725 396 SEK

 10 039 725 396  SEK

Ovanstående förslag till vinstdisposition utgår från att 

moderbolaget per den 31 december 2016 lämnat ett 

 koncernbidrag om 6 691 363 SEK till sitt helägda 

 dotterföretag Fyrmästaren AB och ett koncernbidrag 

om 636 058 SEK till sitt helägda dotterföretag 

 Nordstjernan Ventures AB. 

Styrelsen bedömer att moderbolagets och koncer-

nens eget kapital och likviditet efter den föreslagna vinst-

utdelningen kommer att vara betryggande i relation till 

verksamhetens art, omfattning och risker. Soliditeten 

uppgår, justerat för den föreslagna utdelningen och de 

lämnade koncernbidragen, till 85 procent i moderbolaget 

och till 67 procent i koncernen per den 31 december 

2016. Detta innebär goda förutsättningar för moderbo-

laget och koncernen att kunna fullgöra sina förpliktelser. 

Styrelsens motiverade yttrande avseende förslaget 

till vinstdisposition kommer även att finnas tillgängligt 

hos moderbolaget och delas ut på årsstämman. 

Beträffande Nordstjernans resultat och finansiella 

ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- 

och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med 

 tillhörande noter och tilläggsupplysningar för koncernen 

och moderbolaget.

Om inget annat framgår anges belopp i miljoner 

svenska kronor (MSEK). Avrundningsdifferenser kan 

förekomma. Den period som avses är 1 januari–31 decem-

ber för resultaträkningsrelaterade poster respektive 

31 december för balansräkningsrelaterade poster. 

Stockholm den 12 april 2017

Viveca Ax:son Johnson
Ordförande

 Caroline Berg Peter Leimdörfer Per Lindberg
 Vice ordförande Ledamot Ledamot

 Tomas Nicolin  Bo Risberg
 Ledamot Ledamot

Tomas Billing
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 april 2017

PricewaterhouseCoopers AB

 Håkan Malmström Patrik Adolfson
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
 Huvudansvarig revisor
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MSEK Not 20161 2015

Nettoomsättning 2 34 123 76 346

Kostnader för produktion –16 561 –55 987

Kostnader för sålda varor –12 797 –11 289

Bruttoresultat 4 765 9 070

Försäljnings- och administrationskostnader 14 –4 165 –5 708

Forsknings- och utvecklingskostnader –167 –160

Resultat från fastighetsförvaltning 3 13 16

Realisationsresultat från försäljning av rörelsefastigheter –6 7

Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar 13 –36 –8

Nedskrivningar/återföring av nedskrivningar, fastigheter 14 72 –6

Resultat från andelar i koncernföretag 4, 13 6 163 –19

Resultat från andelar i intresseföretag 5 445 290

Övriga rörelseintäkter 6 40 31

Övriga rörelsekostnader 6 –29 –22

Rörelseresultat 29, 31, 32 7 095 3 491

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 7 158 –50

Resultat från finansiella omsättningstillgångar 8 190 83

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 –323 –794

Resultat efter finansiella poster 7 120 2 730

Skatt på årets resultat 11 –208 –748

ÅRETS RESULTAT 35, 36, 38 6 912 1 982

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 6 911 318

Minoritetsintressen 12 1 1 664

1  Koncernens andel av resultatet i NCC redovisas på respektive rad i koncernresultaträkningen fram till dagen för omklassificeringen av innehavet i NCC från dotterföretag till intresse-
företag (se not 1).

Resultaträkning för koncernen
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Balansräkning för koncernen

MSEK Not 2016-12-311 2015-12-31

TILLGÅNGAR 35, 36, 38

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 13

Goodwill 740 1 742

Övriga immateriella anläggningstillgångar 108 573

Summa Immateriella anläggningstillgångar 848 2 315

Materiella anläggningstillgångar 14

Byggnader och mark 764 1 369

Maskiner och inventarier 1 660 3 694

Pågående nyanläggningar 1 85

Summa Materiella anläggningstillgångar 2 425 5 148

Finansiella anläggningstillgångar 15

Andelar i intresseföretag 17 7 449 1 883

Fordringar hos intresseföretag 149 252

Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 082 3 130

Andra långfristiga fordringar 11 404 714

Summa Finansiella anläggningstillgångar 12 084 5 979

Summa Anläggningstillgångar 15 357 13 442

Omsättningstillgångar

Omsättningsfastigheter 18 – 16 718

Varulager och dylikt
Material- och varulager 19 1 812 2 161

Förskott till leverantörer 16 21

Summa Varulager och dylikt 1 828 2 182

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 313 8 746

Fordringar hos intresseföretag 0 34

Upparbetad ej fakturerad intäkt 20 68 1 405

Övriga fordringar 11 157 1 581

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 188 1 421

Summa Kortfristiga fordringar 2 726 13 187

Kortfristiga placeringar 900 2 359

Kassa och bank 27 2 982 4 523

Summa Omsättningstillgångar 8 436 38 969

SUMMA TILLGÅNGAR 23 793 52 411

1  Under året har innehavet i NCC omklassificerats från dotterföretag till intresseföretag, vilket innebär att innehavet i koncernbalansräkningen redovisas på en rad, ”Andelar i intresse-
företag” (se not 1).
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MSEK Not 2016-12-311 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 35, 36, 38

Eget kapital 21

Aktiekapital 112 112

Annat eget kapital inklusive årets resultat 15 896 9 422

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 16 008 9 534

Minoritetsintressen 12 44 6 598
Summa Eget kapital 16 052 16 132

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 22 91 426

Uppskjuten skatt 11 72 422

Övriga avsättningar 23 308 2 163
Summa Avsättningar 471 3 011

Långfristiga skulder 24

Skulder till kreditinstitut 2 688 3 988

Skulder till intresseföretag 236 202

Övriga skulder 19 2 944
Summa Långfristiga skulder 2 943 7 134

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 377 3 963

Förskott från kunder 112 2 647

Fakturerad ej upparbetad intäkt 25 92 4 250

Leverantörsskulder 2 749 6 687

Skulder till intresseföretag 3 28

Skatteskulder 11 53 379

Avsättningar 23 4 66

Övriga skulder 188 3 447

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 749 4 667
Summa Kortfristiga skulder 4 327 26 134

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 793 52 411

1  Under året har innehavet i NCC omklassificerats från dotterföretag till intresseföretag, vilket innebär att innehavet i koncernbalansräkningen redovisas på en rad, ”Andelar i intresse-
företag” (se not 1).
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Förändringar i koncernens eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

MSEK
Aktie -

kapital

Annat eget 
kapital inklusive

årets resultat Summa Minoritetsintressen
Summa 

eget kapital

Ingående eget kapital 2015-01-01 112 8 886 8 998 5 794 14 792

Årets resultat – 318 318 1 664 1 982
Omräkningsdifferenser m.m. – –42 –42 –66 –108
Personaloptioner, värde på anställdas 
 tjänstgöring – 4 4 6 10
Aktuariella vinster och förluster, 
 förmånsbestämda pensionsplaner – 89 89 213 302
Skatt redovisad direkt mot eget kapital1 – –22 –22 –61 –83
Förändring innehav aktier i eget förvar2 – 4 4 –15 –11
Förändring ägarandel3 – –2 –2 0 –2
Transaktioner med minoriteten – 400 400 99 499
Utdelning – –213 –213 –1 036 –1 249
Utgående eget kapital 2015-12-31 112 9 422 9 534 6 598 16 132

Årets resultat – 6 911 6 911 1 6 912
Omräkningsdifferenser m.m. – –70 –70 46 –24
Personaloptioner, värde på anställdas 
 tjänstgöring – 3 3 – 3
Aktuariella vinster och förluster, 
 förmånsbestämda pensionsplaner – –189 –189 – –189
Skatt redovisad direkt mot eget kapital1 – 38 38 – 38

Förändring innehav aktier i eget förvar2 – 6 6 – 6

Förändring ägarandel3 – –2 –2 9 7
Transaktioner med minoriteten – 12 12 –70 –58
Effekt av omklassificering av dotter-
 företag till intresseföretag4 – – – –6 539 –6 539
Utdelning – –235 –235 –1 –236
Utgående eget kapital 2016-12-31 112 15 896 16 008 44 16 052

1 För ytterligare information om skatt, se not 11.
2 Avser dotter- och intresseföretags innehav av aktier i eget förvar. 
3 Avser förändring av Nordstjernans ägarandel i intresseföretag vid köp eller försäljning av aktier i eget förvar.
4  Under året har innehavet i NCC omklassificerats från dotterföretag till intresseföretag, vilket innebär att innehavet i koncernredovisningen från den tidpunkten redovisas enligt kapital-

andelsmetoden (se not 1).
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Kassaflödesanalys för koncernen

MSEK Not 20161 2015

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 7 095 3 491
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 33 –6 247 1 492
Betald skatt –326 –504
Finansiella intäkter och kostnader –55 –407

467 4 072

Förändringar i rörelsekapitalet
Ökning (–)/minskning (+) av omsättningsfastigheter –38 846
Ökning (–)/minskning (+) av varulager –13 328
Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar –400 –928
Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder 686 396
Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga avsättningar –35 –1

200 641

Kassaflöde från den löpande verksamheten 667 4 713

Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott 15 – –30
Förvärv av andelar i koncernföretag 34 –607 –402
Förvärv av andelar i intresseföretag och övriga finansiella anläggningstillgångar 15 –717 –1 526
Försäljning av andelar i koncernföretag 34 1 704 376
Avkonsolidering av dotterföretag 1 –3 630 –
Försäljning av andelar i intresseföretag och övriga finansiella anläggningstillgångar 15 1 327 738
Erhållen utdelning från intresseföretag och övriga företag 15 303 217
Återbetalning av andelskapital och resultatandelar 15 – 1
Ökning (–)/minskning (+) av långfristiga fordringar 15 –521 1
Ökning (+)/minskning (–) av långfristiga skulder –61 –49
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 15 –783 –367
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 15 675 287
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar 13, 14 –1 023 –1 401
Försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 13, 14 167 159

Kassaflöde från investeringsverksamheten –3 166 –1 996

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 1 330 1 137
Amortering av lån –1 262 –892
Lämnad utdelning –360 –1 247
Förvärv av aktier i eget förvar – –18
Försäljning av aktier i eget förvar 23 –
Ökning (–)/minskning (+) av långfristiga räntebärande fordringar –123 –139
Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga räntebärande fordringar – 57
Ökning (+)/minskning (–) av långfristiga räntebärande skulder 0 –250
Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga räntebärande skulder –125 2
Erhållna bidrag – 5
Förändring av minoritetsintressen –4 1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –521 –1 344

ÅRETS KASSAFLÖDE 38 –3 020 1 373

Likvida tillgångar vid årets början 34 6 882 5 545
Årets kassaflöde –3 020 1 373
Kursdifferens i likvida tillgångar 20 –36
Likvida tillgångar vid årets slut 34 3 882 6 882

1  Koncernens andel av kassaflödet i NCC redovisas på respektive rad i koncernens kassaflödesanalys fram till dagen för omklassificeringen av innehavet i NCC från dotterföretag till 
intresse företag (se not 1).
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Resultaträkning för moderbolaget

MSEK Not 2016 2015

Nettoomsättning 2 10 9

Bruttoresultat 10 9

Försäljnings- och administrationskostnader –162 –156

Resultat från fastighetsförvaltning 3 15 18

Rörelseresultat 29, 31, 32 –137 –129

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 4 –301 106

Resultat från andelar i intresseföretag 5 1 195 265

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 7 136 –55

Resultat från finansiella omsättningstillgångar 8 44 34

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 –10 –38

Resultat efter finansiella poster 927 183

Bokslutsdispositioner 10 8 –54

Skatt på årets resultat 11 – –

ÅRETS RESULTAT 35, 38 935 129
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Balansräkning för moderbolaget

MSEK Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR 35, 38

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 14

Byggnader och mark 119 121

Maskiner och inventarier 34 29

Pågående nyanläggningar 1 2

Summa Materiella anläggningstillgångar 154 152

Finansiella anläggningstillgångar 15

Andelar i koncernföretag 16 1 544 2 618

Andelar i intresseföretag 17 3 368 2 791

Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 808 2 977

Andra långfristiga fordringar 11 16

Summa Finansiella anläggningstillgångar 8 731 8 402

Summa Anläggningstillgångar 8 885 8 554

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 2

Fordringar hos koncernföretag 817 208

Övriga fordringar 2 3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 5

Summa Kortfristiga fordringar 824 218

Kortfristiga placeringar 900 762

Kassa och bank 1 297 478

Summa Omsättningstillgångar 3 021 1 458

SUMMA TILLGÅNGAR 11 906 10 012

EGET KAPITAL OCH SKULDER 35, 38

Eget kapital 21

Aktiekapital 112 112

Reservfond 24 24

Summa Bundet eget kapital 136 136

Balanserad vinst 9 105 9 211

Årets resultat 935 129

Summa Fritt eget kapital 10 040 9 340

Summa Eget kapital 10 176 9 476

Obeskattade reserver 10 13 12

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 14 20

Övriga avsättningar 23 97 75
Summa Avsättningar 111 95

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 3

Skulder till koncernföretag 1 525 320

Övriga skulder 3 4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 74 102
Summa Kortfristiga skulder 1 606 429

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 906 10 012
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Förändringar i moderbolagets eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat

Ingående eget kapital 2015-01-01 112 24 7 457 1 967
Vinstdisposition enligt beslut av årsstämman – – 1 967 –1 967

Utdelning – – –213 –

Årets resultat – – –  129

Utgående eget kapital 2015-12-31 112 24 9 211  129

Vinstdisposition enligt beslut av årsstämman – – 129 –129

Utdelning – – –235 –

Årets resultat – – – 935

Utgående eget kapital 2016-12-31 112 24 9 105 935
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Kassaflödesanalys för moderbolaget

MSEK Not 2016 2015

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat –137 –129
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 33 35 42
Finansiella intäkter och kostnader 31 30

–71 –57

Förändringar i rörelsekapitalet
Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar –593 123
Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder 1 227 –239
Ökning (+)/minskning (–) av avsättningar –7 –

627 –116

Kassaflöde från den löpande verksamheten 556 –173

Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott 15 –107 –58
Förvärv av andelar i koncernföretag 34 – 0
Förvärv av andelar i intresseföretag och övriga finansiella anläggningstillgångar 15 –715 –1 518
Försäljning av andelar i koncernföretag 34 5 368
Försäljning av andelar i intresseföretag och övriga finansiella anläggningstillgångar 15 1 326 738
Erhållen utdelning från koncernföretag 4 – 261
Erhållen utdelning från intresseföretag och övriga företag 5, 7 303 217
Återbetalning av andelskapital och resultatandelar 15 – 0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 15 –763 –366
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 15 595 234
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 14 –8 –13
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 14 – 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 636 –137

Finansieringsverksamheten
Lämnad utdelning –235 –213

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –235 –213

ÅRETS KASSAFLÖDE 38 957 –523

Likvida tillgångar vid årets början 34 1 240 1 763
Årets kassaflöde 957 –523
Likvida tillgångar vid årets slut 34 2 197 1 240
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättas i enlighet 
med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovis-
ningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Moderbolaget Nordstjernan Aktiebolag (Nordstjernan eller moder-
bolaget) tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom 
i följande fall:  

 • Koncernföretag 

 • Intresseföretag 

 • Leasing 

 • Obeskattade reserver

 • Förmånsbestämda pensionsplaner

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

 • Företag i vilka moderbolaget, direkt eller indirekt, äger aktier som 
motsvarar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande, klassificeras som dotterföretag och 
konsolideras i koncernredovisningen med tillämpning av förvärvs-
metoden. Förvärvsmetoden kännetecknas av att tillgångar och 
skulder upptas till verkligt värde efter beaktande av uppskjuten 
skatt enligt upprättad förvärvsanalys. Minoritetens andel av 
de  förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. 
Överstiger  anskaffningsvärdet för koncernföretagets aktier, 
 inklusive värdet av minoritetsintresset, det verkliga värdet av 
 koncernföretagets identifierbara nettotillgångar upptas skillnaden 
som koncernmässig goodwill.

 • I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag till anskaff-
ningsvärde reducerat med eventuella nedskrivningar i enlighet 
med anskaffningsvärdemetoden. I ”Resultat från andelar i 
koncern företag” redovisas erhållna utdelningar, nedskrivningar 
och realisationsresultat från sålda andelar i koncernföretag. 

 • Koncernens andel i intresseföretag konsolideras enligt kapital-
andelsmetoden. Med intresseföretag avses företag i vilka moder-
bolaget, direkt eller indirekt, äger aktier som motsvarar 20–50 
procent av rösterna eller på annat sätt har ett betydande infly-
tande. Kapitalandelsmetoden innebär att det redovisade värdet på 
andelarna i intresseföretag förändras med koncernens andel i 
intresseföretagens resultat efter avdrag för erhållen utdelning. 
I  likhet med vid full konsolidering upprättas en förvärvsanalys. 
Övervärden som uppkommer avskrivs under sin beräknade 
 ekonomiska livslängd. Dessa avskrivningar påverkar koncernens 
andel i intresseföretagens resultat samt det redovisade värdet på 
aktierna i koncernens balansräkning. 

 • I koncernens resultaträkning lämnas upplysning om hur mycket av 
årets resultat som är hänförligt till minoriteten. Den del av eget 
kapital som är hänförligt till minoriteten redovisas som en särskild 
post inom totalt eget kapital.

 • I moderbolaget redovisas andelar i intresseföretag till anskaff-
ningsvärde reducerat med eventuella nedskrivningar i enlighet 
med anskaffningsvärdemetoden. I ”Resultat från andelar i 
 intresseföretag” redovisas erhållna utdelningar, nedskrivningar 
och realisationsresultat från sålda andelar i intresseföretag.

 • Förvärvade och avyttrade koncern- och intresseföretag ingår i 
koncernens resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys 
under innehavstiden. 

 • En förändring i moderbolagets ägarandel i koncern- eller intresse-
företag som uppkommer till följd av koncern- eller intresse-
företags köp eller försäljning av aktier i eget förvar redovisas i 
koncernen som en förändring i eget kapital.

 • Vid omräkning till svenska kronor av utländska koncernföretags 
resultat- och balansräkningar används dagskursmetoden. 
 Samtliga tillgångar och skulder i koncernföretagens balans-
räkningar omräknas till balansdagskurs och samtliga poster i 
resultaträkningarna till genomsnittskurs. De omräkningsdifferen-
ser som uppstår förs direkt till det egna kapitalet. 

 • Fordringar, skulder, intäkter och kostnader samt orealiserade 
 vinster och förluster som uppstår när ett koncernföretag säljer en 
vara eller tjänst till ett annat koncernföretag elimineras. 
 Detsamma gäller orealiserade vinster och förluster för intresse-
företag till den del som motsvarar koncernens ägarandel.

Omklassificering av NCC
Under året har moderbolagets innehav i NCC AB (publ) (NCC) omklas-
sificerats från dotterföretag till intresseföretag. Den 20 maj 2016 
understeg Nordstjernans andel av rösterna i NCC 50 procent till följd 
av att Nordstjernan omvandlat röststarka A-aktier till röstsvaga 
B-aktier. Omvandlingen innebar ingen förändring i Nordstjernans kapi-
talandel. Att Nordstjernans röstandel i NCC understeg 50 procent 
innebar att innehavet i koncernredovisningen från denna tidpunkt 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden och inte längre konsolideras 
som ett dotterföretag. I enlighet med K3 kapitel 19, värderades 
 innehavet i NCC, i koncernredovisningen om till verkligt värde vid 
 tidpunkten för omklassificeringen. Omvärderingen resulterade i en 
redovisningsmässig vinst om 4 778 MSEK i koncernens resultaträk-
ning samt en motsvarande ökning av koncernens anskaffningsvärde 
för det kvarvarande innehavet i NCC. Ökningen av anskaffnings värdet 
redovisas som en koncernmässig goodwill och kommer att skrivas av 
under de kommande 10 åren.

Koncernens andel av resultatet i NCC redovisas på respektive rad 
i koncernresultaträkningen fram till dagen för omklassificeringen av 
 innehavet i NCC från dotterföretag till intresseföretag. Koncernens 
andel av resultatet, efter omklassificering redovisas på raden 
 ”Resultat från andelar i intresseföretag”.

Utdelning av Bonava från NCC
Den 9 juni 2016 delade NCC ut sitt innehav i dotterföretaget Bonava 
AB (publ) (Bonava) till NCC:s aktieägare i proportion 1:1. Detta innebar 
att NCC:s aktieägare, däribland Nordstjernan, för varje A- respektive 
B-aktie i NCC erhöll en A- respektive B-aktie i Bonava. Bonava är sedan 
den 9 juni 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.

K3 anger som huvudregel att en utdelningsintäkt skall redovisas 
till verkligt värde, vilket i detta fall i moderbolaget skulle innebära en 
utdelningsintäkt motsvarande moderbolagets andel av Bonavas börs-
värde. Då den ekonomiska innebörden av transaktionen snarare är en 
så kallad split, eller uppdelning av innehavet i NCC, och utdelningen 
endast är den metod, genom vilken uppdelningen genomförs har 
moderbolaget, med stöd av K3 kapitel 2 punkt 7 (”substance over 
form”), redovisat transaktionen som en uppdelning av innehavet i NCC 
på aktier i NCC respektive Bonava till de historiska anskaffnings-
värdena.

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

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

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

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

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

Fastighetsförsäljningar redovisas vid den tidpunkt då de väsent-
liga riskerna och förmånerna överförts till köparen, vilket normalt 
sammanfaller med äganderättens övergång. Det förekommer att 
 fastighetsprojekt säljs innan byggnationen är färdigställd, i vissa fall 
inte ens påbörjad. I fastighetsutvecklingsrörelsen delas en sådan affär 
upp i två transaktioner. Den första transaktionen – försäljning av ett 
fastighetsprojekt – är ett realiserande av ett fastighetsvärde. Värdet 
är uppbyggt i flera led genom markanskaffning, utarbetande av detalj-
plan, framtagande av ett fastighetsprojekt, beviljande av bygglov och 
uthyrning till hyresgäster. Denna värdeuppbyggnad bekräftas slutligen 
genom försäljningen. Den andra transaktionen är en entreprenad, det 
vill säga genomförande av byggnadsarbeten på den sålda fastighe-
ten. Den första transaktionen resultatavräknas på det sätt som beskri-
vits ovan och den andra resultatavräknas enligt reglerna för successiv 
vinstavräkning (se även ”Successiv vinstavräkning av entreprenad-
projekt” nedan). Vid beräkning av försäljningsvinsten sker reservering 
för eventuella hyresgarantier. 

”Resultat från fastighetsförvaltning” består av förvaltningsfastig-
heternas driftnetto efter avdrag för avskrivningar enligt plan. Hyresin-
täkterna fördelas jämnt över hyresperioden.

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

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

 • Projektintäkt – intäkter hänförliga till entreprenaduppdraget. Intäk-
terna skall vara av sådan karaktär att mottagaren kan tillgodogöra 
sig dem i form av faktiska inbetalningar eller annat vederlag.

 • Projektkostnad – kostnader hänförliga till entreprenaduppdraget 
som svarar mot projektintäkten.

 • Färdigställandegrad (upparbetningsgrad) – redovisade kostnader 
i förhållande till beräknade totala uppdragskostnader.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och even-
tuella nedskrivningar. Goodwill som uppkommer vid förvärv av bolag 
redovisas på motsvarande sätt. Goodwill och andra koncernmässiga 
övervärden hänförliga till immateriella anläggningstillgångar i utländ-
ska verksamheter värderas i lokal valuta och räknas om från lokal 
valuta till koncernens rapporteringsvaluta till balansdagskurs.

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

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

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

Immateriella anläggningstillgångar 
 • Goodwill 10,0%–20,0%

 • Patent 10,0%

 • Övriga immateriella anläggningstillgångar 10,0%–33,3%

Materiella anläggningstillgångar
 • Byggnader 1,4%–10,0%

 • Markanläggningar 3,7%–10,0%

 • Maskiner och inventarier 5,0%–33,3%

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

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

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

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

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

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
 värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga place-
ringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i 
balansräkningen när ett bolag blir part i instrumentets avtalsmässiga 
villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller 
 reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknip-
pade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part. Finansiella  
skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats 
eller på annat sätt upphört.

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

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplu-
pet anskaffningsvärde, vilket bestäms utifrån den effektivränta som 
beräknades vid anskaffningstidpunkten.

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

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

Nedskrivningar av finansiella tillgångar
Vid varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indika-
tion på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella tillgångarna. 
 Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. En 
tidigare nedskrivning av en tillgång återförs, helt eller delvis, om det 
har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället 
låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det åter-
förda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det 
värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) 
om ingen nedskrivning gjorts.
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Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagskurs. 
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av fordringar och 
skulder av rörelsekaraktär redovisas i rörelseresultatet och valuta-
kursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella tillgångar 
och skulder redovisas i ”Resultat från finansiella investeringar”.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk 
 relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten som 
överensstämmer med ett företags mål för riskhantering. För att 
 säkringsredovisning skall tillämpas krävs att säkringsförhållandet 
 förväntas vara mycket effektivt under den period för vilken säkringen 
har identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets mål för 
riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är 
 dokumenterade senast när säkringen ingås. Koncernföretag tillämpar 
säkringsredovisning för bland annat valutarisk i transaktionsflöden, 
säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet och säkring av 
 koncernföretags ränterisk. 

Säkring av valutarisk i transaktionsflöden
Resultatet av säkringar av transaktionsflöden i utländsk valuta redovi-
sas samtidigt som den säkrade transaktionen påverkar resultat-
räkningen. Vid säkring av inköp av varor eller materiella anläggnings-
tillgångar i utländsk valuta inkluderas den ackumulerade värdeföränd-
ring som är hänförlig till säkringsinstrumentet i anskaffningsvärdet för 
varulagret eller den materiella anläggningstillgången. De säkrade 
 flödena kan vara både kontrakterade och prognostiserade.

Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet
För säkrade valutakursrisker i utländska nettoinvesteringar värderas 
både den säkrade posten och säkringsinstrumentet till balansdags-
kurs i koncernredovisningen. Omvärderingseffekterna redovisas 
direkt i eget kapital. I de fall effekten av omvärderingen av säkrings-
instrumentet är större än effekten av omvärderingen av den säkrade 
posten, redovisas den överskjutande delen i resultat räkningen.

Säkring av koncernföretags ränterisk
Räntederivat, som effektivt säkrar kassaflödesrisk i räntebetalningar 
på skulder, värderas till nettot av upplupen fordran på rörlig ränta och 
upplupen skuld avseende fast ränta. Skillnaden redovisas som ränte-
kostnad respektive ränteintäkt. Säkringen är effektiv om den ekono-
miska innebörden av säkringen och skulden är densamma som om 
skulden i stället hade tagits upp till en fast marknadsränta när 
 säkringsförhållandet inleddes.

Fastigheter

Rubricering av fastigheter
I balansräkningen redovisas fastigheter som utgör 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” innehas i syfte att generera hyresin-

komster, värdestegring eller en kombination därav. Förvaltnings-
fastigheter redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för acku-
mulerade avskrivningar och eventuell  ackumulerad nedskrivning.

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

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

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

Fastighetsinnehaven värderas till det lägsta av anskaffningsvärde 
och nettoförsäljningsvärde. 

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

Omsättningsfastigheter redovisas inom fastighetsutvecklings-
rörelsen med uppdelning på:

 • Exploateringsfastigheter
  ”Exploateringsfastigheter avser innehav av mark och byggrätter 

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

 • Pågående fastighetsprojekt
  Exploateringsfastigheter omrubriceras till ”Pågående fastighets-

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

 • Färdigställda fastighetsprojekt
  ”Pågående fastighetsprojekt” omrubriceras till ”Färdigställda fast-

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

Bostadsprojekt redovisas med uppdelning på:

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

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

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

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

 • Färdigställda osålda bostäder
  Projektkostnaden för färdigställda osålda bostäder omrubriceras 

från pågående bostadsprojekt till omsättningstillgång vid slut-
besiktning.  

”Pågående bostadsprojekt” redovisas som entreprenader. Omrubrice-
ring från exploateringsfastighet till pågående projekt sker när beslut 
om byggstart har fattats. 
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Värdering av fastigheter
I anskaffningsvärdet för fastighetsprojekt ingår utgifter för mark-
anskaffning och projektering samt utgifter för ny-, till- eller ombyggna-
tion. Utgifter för lånekostnader ingår när den kapitaliserade räntan 
under projektets löptid uppgår till väsentliga belopp. Övriga lånekost-
nader kostnadsförs löpande.

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

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

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

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

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

I moderbolaget är samtliga leasingavtal klassificerade som opera-
tionell leasing.

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

Koncernbidrag och kapitaltillskott 
Lämnade kapitaltillskott redovisas som en ökning av andelens 
 redovisade värde. Erhållna kapitaltillskott redovisas som en ökning av 
eget kapital. Koncernbidrag enligt 35 kapitlet Inkomstskattelagen 
redovisas som en bokslutsdisposition.

Ersättningar till anställda

Aktierelaterade ersättningar
I moderbolaget och vissa koncernföretag finns aktierelaterade ersätt-
ningsprogram, där ersättning till anställda utgår i form av egetkapital-
instrument eller motsvarande, vars värde beror på respektive 
 företags, eller något av dess dotterföretags, värde. Den totala kostna-
den redovisas i resultaträkningen som en personalkostnad samt, i 
förekommande fall, i eget kapital, baserat på villkoren i programmen, 
normalt fördelat över intjänandeperioden. När en bedömning av hur 
många egetkapitalinstrument som kommer att tjänas in ändras, 
 redovisas denna avvikelse i resultaträkningen i den period den 
 ändrade bedömningen görs. Sociala avgifter hänförliga till aktierelate-
rade ersättningar redovisas som en personalkostnad i den period de 
hänför sig till.

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

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

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

Avsättningar
Avsättningar skiljer sig från skulder genom att det råder ovisshet om 
när i tiden betalning kommer att ske eller om beloppets storlek för att 
reglera avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när 
det finns en legal eller informell förpliktelse som en följd av en  inträffad 
händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Avsättning görs med det belopp 
som på balansdagen är den bästa uppskattningen av det belopp som 
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kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Om effekten av när i 
tiden betalning bedöms ske är väsentlig, beräknas avsättningen 
genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet.

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

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

 
Ställda säkerheter
Som ställda säkerheter redovisas vad koncernen eller moderbolaget 
ställt som säkerhet för koncernens respektive moderbolagets skulder 
och/eller förpliktelser. Säkerheterna kan vara knutna till tillgångar i 
balansräkningen eller inteckningar. Tillgångar tas upp till sitt 
 redovisade värde och inteckningar till nominellt värde. Andelar i 
 koncernföretag tas upp till sitt redovisade värde i koncernen.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse avser ett möjligt åtagande från inträffade 
 händelser där förekomsten av ett verkligt åtagande bekräftas endast 
av en eller flera osäkra framtida händelser vilka inte helt ligger inom 
koncernens eller moderbolagets kontroll, eller ett åtagande som 
 härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld 
eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet.

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

I koncernens och moderbolagets kassaflödesanalyser klassifice-
ras kassa och bank samt kortfristiga placeringar som likvida 
 tillgångar.

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

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

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

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

Skatt
Värdering av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande 
 tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. 
 Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade per balansdagen. Om beräkningarna 
leder till att en uppskjuten skattefordran uppkommer, redovisas denna 
som tillgång endast om det är sannolikt att den kommer att  realiseras. 

Väsentliga bedömningar och antaganden görs även vad gäller 
redovisning av avsättningar och eventualförpliktelser avseende 
skatterisker. 

Verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Nordstjernan är ett investeringsföretag som investerar inom vitt skilda 
branscher och redovisar därför inte någon uppdelning av netto-
omsättningen på verksamhetsgrenar eller geografiska marknader.
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Belopp i miljoner svenska kronor (MSEK) där annat ej anges.

NOT 2 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

  Koncernen   Moderbolaget

20161 2015 2016 2015

Maskiner och reservdelar 2 038 460 – –

Övriga varor 12 957 12 663 – –

Entreprenaduppdrag 9 250 35 143 – –

Bostadsprojekt 5 367 13 217 – –

Kross-, asfalt-, beläggnings-
 och vägserviceverksamhet      3 157 11 001 – –

Fastighetsprojekt 941 3 264 – –

Hyror – 151 – –

Service och underhåll 26 18 – –

Transport och logistik 28 20 – –

Administrativa tjänster – – 10 9

Övrigt 359 409 – 0

Summa 34 123 76 346 10      9      

1  Koncernens andel av nettoomsättning i NCC redovisas på respektive rad fram till 
dagen för omklassificering av innehavet  i NCC från dotterföretag till intresseföretag 
(se not 1).

NOT 3 RESULTAT FRÅN FASTIGHETSFÖRVALTNING

  Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Hyresintäkter 37 40 39 42

Övriga intäkter – 0 – 0

Drifts- och underhålls - 
 kostnader –18 –19 –18 –19

Driftnetto 19 21 21 23

Avskrivningar enligt plan –6 –5 –6 –5

Summa 13 16 15 18

NOT 4 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

  Koncernen   Moderbolaget1

2016 2015 2016 2015

Utdelningar – – – 261

Nedskrivningar –31 –11 –385 –430

Återföring av nedskrivningar 48 – 41 3

Realisationsresultat från sålda
 andelar i koncernföretag2 6 146 –8 43 272

Summa 6 163 –19 –301 106

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

2  Redovisningsmässig vinst om 4 778 MSEK till följd av omklassificeringen av NCC                             
från dotterföretag till intresseföretag. För ytterligare information om omklassifice-
ringen och den redovisningsmässiga vinsten, se not 1.  

NOT 5 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

  Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Utdelningar – – 260 177

Andelar i intresseföretags 
 resultat 18 187 – –

Nedskrivningar – –46 – –23

Återföring av nedskrivningar 0 – 23 –

Realisationsresultat från sålda
 andelar i intresseföretag 427 149 912 111

Summa 445 290 1 195 265

NOT 6 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH -KOSTNADER

  Koncernen

2016 2015

Övriga rörelseintäkter
Realisationsresultat vid 
 försäljning av materiella 
 och immateriella tillgångar 5 2

Försäkringsersättningar 1 1

Valutakurseffekter 25 24

Övrigt 9 4

Summa 40 31

Övriga rörelsekostnader

Realisationsresultat vid 
 försäljning av materiella 
 och immateriella tillgångar –1 –2   

Valutakurseffekter –27 –15

Övrigt –1 –5

Summa –29 –22
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NOT 7  RESULTAT FRÅN ÖVRIGA FINANSIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

  Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Utdelningar 45 41 43 40

Ränteintäkter, övriga 21 20 4 17

Realisationsresultat vid 
 försäljningar 15 211 15 210

Valutakursdifferenser  
 och dylikt 3 – – –

Nedskrivningar –37 –322 –37 –322

Återföring av nedskrivningar 111 0 111 0

Summa 158 –50 136 –55

NOT 8  RESULTAT FRÅN FINANSIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

  Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Utdelningar 1 3 0 3

Realisationsresultat vid 
 försäljningar

12 11 12 11

Ränteintäkter, koncernföretag – – 18 13

Ränteintäkter, övriga 26 47 0 0

Valutakursdifferenser 
 och dylikt 152 20 15 5

Nedskrivningar –1 – –1 –

Återföring av nedskrivningar – 2 – 2

Summa 190 83 44 34

NOT 9 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

  Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Räntekostnader, övriga –249 –463 –6 –6

Valutakursdifferenser 
 och dylikt –36 –264 –4 –25

Övriga finansiella poster –38 –67 – –7

Summa –323 –794 –10 –38

NOT 10 BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE RESERVER 

   Boksluts- 
  dispositioner

  Obeskattade  
  reserver

2016 2015 2016 2015

Moderbolaget

Koncernbidrag, netto 9 –52 – –

Ackumulerade avskrivningar 
 utöver plan

 – byggnader – – 2 2

 – maskiner och inventarier –1 –2 11 10

Summa 8 –54 13 12

NOT 11  SKATTER

  Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt –245 –753 – –

Förändring av uppskjuten skatt 37 5 – –

Summa –208 –748 – –

Skattefordran/Skatteskuld

Skattefordran aktuell skatt1 20 50 2 1

Skatteskuld aktuell skatt –53 –379 – –

–33 –329 2 1

Skattefordran uppskjuten skatt2 89 313 – –

Skatteskuld uppskjuten skatt –72 –422 – –

17 –109 – –

Summa –16 –438 2 1

Underskottsavdrag

Totala skattemässiga
 underskottsavdrag 1 830 3 015 581 547

Avgår: Underskottsavdrag
 som inte har aktiverats –1 440 –834 –581 –547

Skattemässiga underskotts-
 avdrag som har aktiverats 390 2 181 – –

Redovisad uppskjuten 
  skattefordran på 

ovanstående belopp 50 455 – –

Genomsnittlig skattesats 12,9% 20,8% – –

1 Redovisas under övriga kortfristiga fordringar.
2  Redovisas under övriga långfristiga fordringar.

Avstämning effektiv skatt
  Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Resultat före skatt 7 120 2 730 935 129

Skatt enligt gällande skattesats    –1 566 –601 –206 –28

Effekt av andra skattesatser 
 för utländska bolag              1 1 – –

Skatteeffekt ned- och  
 avskrivning goodwill

           
–46 –45 – –

Skatteeffekt ej avdragsgilla 
 kostnader –245 –237 –103 –147

Skatteeffekt ej skattepliktiga 
 intäkter1

                         
1 668 213 317 204

Skatteeffekt till följd av ej 
 aktiverade underskottsavdrag –72 –95 –8 –29

Skatteeffekt till följd av tidigare 
 ej utnyttjade underkottsavdrag 33 30 – –

Skatteeffekt intresseföretag 63 28 – –

Skatt hänförlig till tidigare år –26 –39 – –

Effekt av ändrad skattesats –13 3 – –

Övrigt –5 –6 – –

Skatt på årets resultat –208 –748 – –

1 Inklusive resultat från omklassificering av dotterföretag till intresseföretag (se not 1).
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NOT 12 MINORITETSINTRESSEN

Minoritetsintressen i resultaträkningarna

Den del av dotterföretagets resultat som inte,  
direkt eller indirekt, ägs av moderbolaget: 2016 2015

Koncernen

Bygghemma Group Nordic AB –3 –6

Dacke Industri AB (namnändrat från Sågholmen AB) 0 –

KMT Precision Grinding AB – –1

NCC AB (publ) – 1 670

Rosti Group AB 4 1

Summa 1 1 664

Minoritetsintressen i balansräkningarna

Den del av dotterföretagets nettotillgångar som inte, 
direkt eller indirekt, ägs av moderbolaget: 2016 2015

Koncernen

Bygghemma Group Nordic AB – 64

Dacke Industri AB (namnändrat från Sågholmen AB) 2 –

KMT Precision Grinding AB – 6

NCC AB (publ) – 6 485

Rosti Group AB 42 43

Summa 44 6 598
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NOT 13 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Nyttjanderätter Goodwill1 Övriga Summa

Koncernen

Ingående anskaffningsvärden 2015-01-01 251 6 592 706 7 549
Nyanskaffningar 4 212 166 382
Via förvärvade bolag – 26 – 26
Avyttringar och utrangeringar –1 –1 –20 –22
Omklassificeringar 17 – –19 –2
Årets valutakursdifferenser –7 –39 –12 –58
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2015-12-31 264 6 790 821 7 875

Ingående avskrivningar enligt plan 2015-01-01 –126 –4 038 –325 –4 489
Avyttringar och utrangeringar – –1 20 19
Omklassificeringar – – 31 31

Årets valutakursdifferenser 4 16 10 30

Årets avskrivningar enligt plan –14 –311 –102 –427
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 2015-12-31 –136 –4 334 –366 –4 836

Ingående nedskrivningar 2015-01-01 –2 –726 0 –728
Omklassificeringar –8 – 8  –
Årets nedskrivningar – – –8 –8
Årets valutakursdifferenser – 12 – 12
Utgående ackumulerade nedskrivningar 2015-12-31 –10 –714 0 –724

Utgående planenligt restvärde 2015-12-31 118 1 742 455 2 315

Ingående anskaffningsvärden 2016-01-01 264 6 790 821 7 875
Nyanskaffningar 3 51 88 142

Via förvärvade bolag – 95 – 95
Avyttringar och utrangeringar –2 –8 –33 –43
Via sålda bolag – –910 –74 –984
Omklassificeringar2 –269 –3 304 –454 –4 027
Årets valutakursdifferenser 4 114 13 131
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2016-12-31 – 2 828 361 3 189

Ingående avskrivningar enligt plan 2016-01-01 –136 –4 334 –366 –4 836
Avyttringar och utrangeringar 1 1 28 30
Via sålda bolag – 142 34 176
Omklassificeringar2 145 2 737 118 3 000

Årets valutakursdifferenser –3 –34 –8 –45
Årets avskrivningar enligt plan –7 –199 –58 –264
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 2016-12-31 – –1 687 –252 –1 939

Ingående nedskrivningar 2016-01-01 –10 –714 – –724
Avyttringar och utrangeringar – 7 – 7
Omklassificeringar2 10 348 35 393
Årets nedskrivningar – –31 –36 –67
Årets valutakursdifferenser – –11 – –11
Utgående ackumulerade nedskrivningar 2016-12-31 – –401 –1 –402

Utgående planenligt restvärde 2016-12-31 – 740 108 848

1  Goodwill
Goodwill skrivs årligen av med 10–20 procent. En avskrivningstid överstigande 5 år (motsvarande 20 procent per år) motiveras med att investeringen är gjord ur ett 
långsiktigt perspektiv för att skapa största möjliga långsiktiga värdetillväxt. 
2  Avser till största del omklassificeringen av NCC från dotterföretag till intresseföretag. 
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NOT 14 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förvaltnings-
fastigheter

Rörelse-
fastigheter

Maskiner och 
inventarier

Pågående 
nyanläggningar

 
Summa

Koncernen

Ingående anskaffningsvärden 2015-01-01 94 1 845 11 491 44 13 474
Nyanskaffningar – 84 1 235 70 1 389
Via förvärvade bolag – 96 83 – 179
Avyttringar och utrangeringar – –15 –759 – –774
Omklassificeringar – 83 –305 –29 –251
Årets valutakursdifferenser – –44 –305 – –349
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2015-12-31 94 2 049 11 440 85 13 668

Ingående ned- och avskrivningar 2015-01-01 –41 –714 –7 832 – –8 587
Via förvärvade bolag – –4 –27 – –31
Avyttringar och utrangeringar – 15 618 – 633
Omklassificeringar – 1 217 – 218
Årets valutakursdifferenser – 18 176 – 194
Årets ned- och avskrivningar –2 –54 –898 – –954
Utgående ackumulerade ned- och avskrivningar 2015-12-311 –43 –738 –7 746 – –8 527

Ingående uppskrivningar 2015-01-01 7 0 – – 7
Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 2015-12-312 7 0 – – 7

Utgående planenligt restvärde 2015-12-31 58 1 311 3 694 85 5 148

1 Ackumulerade nedskrivningar vid årets utgång – –153 –193 – –346
2 Avser mark.

Ingående anskaffningsvärden 2016-01-01 94 2 049 11 440 85 13 668
Nyanskaffningar – 27 887 0 914
Via förvärvade bolag 11 300 669 – 980
Avyttringar och utrangeringar – –17 –395 – –412
Via sålda bolag –12 –11 –22 0 –45
Omklassificeringar – –1 289 –7 755 –83 –9 127
Årets valutakursdifferenser 1 15 111 –1 126
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2016-12-31 94 1 074 4 935 1 6 104

Ingående ned- och avskrivningar 2016-01-01 –43 –738 –7 746 – –8 527
Via förvärvade bolag – –140 –542 – –682
Avyttringar och utrangeringar – 9 293 – 302
Via sålda bolag – 7 11 – 18
Omklassificeringar – 465 5 284 – 5 749
Årets valutakursdifferenser – –8 –59 – –67
Återföring av nedskrivningar – 83 0 – 83

Årets ned- och avskrivningar –2 –44 –516 – –562

Utgående ackumulerade ned- och avskrivningar 2016-12-311 –45 –366 –3 275 – –3 686

Ingående uppskrivningar 2016-01-01 7 0 – – 7
Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 2016-12-312 7 0 – – 7

Utgående planenligt restvärde 2016-12-31 56 708 1 660 1 2 425

1 Ackumulerade nedskrivningar vid årets utgång – –160 –120 – –280
2 Avser mark.
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NOT 14 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (forts)

Förvaltnings-
fastigheter2

Rörelse-
fastigheter

Maskiner och 
inventarier

Pågående 
nyanläggningar

 
Summa

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden 2015-01-01 94 49 42 22 207
Nyanskaffningar – 1 4 9 14
Avyttringar och utrangeringar – – –1 – –1
Omklassificeringar – 21 4 –29 –4
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2015-12-31 94 71 49 2 216

Ingående ned- och avskrivningar 2015-01-01 –41 –7 –18 – –66
Årets ned- och avskrivningar –2 –1 –3 – –6
Avyttringar och utrangeringar – – 1 – 1 
Utgående ackumulerade ned- och avskrivningar 2015-12-31 –43 –8 –20 – –71

Ingående uppskrivningar 2015-01-01 7 – – – 7
Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 2015-12-311 7 – – – 7

Utgående planenligt restvärde 2015-12-31 58 63 29 2 152

1 Avser mark.

Ingående anskaffningsvärden 2016-01-01 94 71 49 2 216
Nyanskaffningar – 1 7 1 9
Avyttringar och utrangeringar – – 0 –1 –1
Omklassificeringar – – 1 –1 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2016-12-31 94 72 57 1 224

Ingående ned- och avskrivningar 2016-01-01 –43 –8 –20 – –71
Årets ned- och avskrivningar –2 –1 –3 – –6
Utgående ackumulerade ned- och avskrivningar 2016-12-31 –45 –9 –23 – –77

Ingående uppskrivningar 2016-01-01 7 – – – 7
Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 2016-12-311 7 – – – 7

Utgående planenligt restvärde 2016-12-31 56 63 34 1 154

1 Avser mark. 

2 Förvaltningsfastigheter
En av moderbolagets fastigheter är en kontorsfastighet som delvis hyrs ut till koncernföretag och externa hyresgäster. Fastigheten klassificeras därför delvis som förvaltningsfastighet. En 
värdering görs regelbundet för att bedöma fastighetens verkliga värde. Verkligt värde fastställs utifrån aktuella marknadspriser på jämförbara fastigheter samt med en avkastnings metod 
baserad på nuvärdesberäkning av förväntade framtida kassaflöden. Extern värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka fastighetens 
 verkliga värde, dock minst vart tredje år. Fastigheten värderades inför årsbokslutet 2015 till 900 MSEK av en oberoende värderingsman.

För uppgifter om leasing, se not 32.
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NOT 15 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i 
intresse-
företag

Andra 
långfristiga 

värdepappers-
innehav

Övriga 
långfristiga 
fordringar Summa

Koncernen

Ingående anskaffningsvärden 2015-01-01 3 104 3 066 820 6 990
Tillkommande tillgångar 434 1 316 332 2 082
Omklassificeringar – –7 –81 –88
Avgående tillgångar –62 –390 –99 –551
Årets valutakursdifferenser –54 –16 –4 –74
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2015-12-31 3 422 3 969 968 8 359

Ingående uppskrivningar/resultatandelar 2015-01-01 –407 – – –407
Omklassificeringar –59 – – –59
Årets resultatandelar efter skatt 120 – – 120
Årets andelar av poster i eget kapital 41 – – 41
Avgår: Erhållna utdelningar –177 – – –177
Utgående ackumulerade uppskrivningar/resultatandelar 2015-12-31 –482 – – –482

Ingående nedskrivningar 2015-01-01 –1 070 –526 –2 –1 598
Omklassificeringar 59 7 – 66
Årets nedskrivningar –46 –322 – –368
Årets valutakursdifferenser – 2 – 2
Utgående ackumulerade nedskrivningar 2015-12-31 –1 057 –839 –2 –1 898

Utgående planenligt restvärde 2015-12-31 1 883 3 130 966 5 979

Ingående anskaffningsvärden 2016-01-01 3 422 3 969 968 8 359
Tillkommande tillgångar 329 1 711 235 2 275
Via förvärvade bolag – – 130 130
Via sålda bolag – –1 – –1
Omklassificeringar 6 296 –280 –679 5 337
Avgående tillgångar –853 –700 –108 –1 661
Årets valutakursdifferenser 3 2 9 14
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2016-12-31 9 197 4 701 555 14 453

Ingående uppskrivningar/resultatandelar 2016-01-01 –482 – – –482
Årets resultatandelar efter skatt 163 – – 163
Årets andelar av poster i eget kapital –136 – – –136
Avgår: Erhållna utdelningar –263 – – –263
Utgående ackumulerade uppskrivningar/resultatandelar 2016-12-31 –718 – – –718

Ingående nedskrivningar 2016-01-01 –1 057 –839 –2 –1 898
Omklassificeringar – 145 2 147
Årets nedskrivningar – –73 –2 –75
Årets återföring av nedskrivningar 27 147 – 174
Årets valutakursdifferenser – 1 – 1
Utgående ackumulerade nedskrivningar 2016-12-31 –1 030 –619 –2 –1 651

Utgående planenligt restvärde 2016-12-31 7 449 4 082 553 12 084
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NOT 15 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (forts)

 
Andelar i 
koncern-
företag

Andelar i 
intresse-
företag

Andra 
långfristiga 

värdepappers-
innehav

Övriga 
långfristiga 
fordringar Summa

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden 2015-01-01 4 332 2 514 2 756 20 9 622
Tillkommande tillgångar 30 383 1 312 – 1 725
Avgående tillgångar –955 –83 –379 –4 –1 421
Omklassificeringar – – –7 – –7
Årets valutakursdifferenser – – –11 – –11
Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 2015-12-31 3 407 2 814 3 671 16 9 908

Ingående nedskrivningar 2015-01-01 –362 – –379 – –741
Årets nedskrivningar –430 –23 –322 – –775
Återföring av nedskrivningar 3 – – – 3
Omklassificeringar – – 7 – 7
Utgående ackumulerade 
 nedskrivningar 2015-12-31 –789 –23 –694 – –1 506

Utgående planenligt restvärde 2015-12-31 2 618 2 791 2 977 16 8 402

Ingående anskaffningsvärden 2016-01-01 3 407 2 814 3 671 16 9 908
Tillkommande tillgångar 92 367 1 386 – 1 845
Avgående tillgångar – –274 –635 –5 –914
Omklassificeringar –822 461 7 – –354
Årets valutakursdifferenser – – –1 – –1
Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 2016-12-31 2 677 3 368 4 428 11 10 484

Ingående nedskrivningar 2016-01-01 –789 –23 –694 – –1 506
Årets nedskrivningar –385 – –73 – –458
Återföring av nedskrivningar 41 23 147 – 211
Utgående ackumulerade 
 nedskrivningar 2016-12-31 –1 133 – –620 – –1 753

Utgående planenligt restvärde 2016-12-31 1 544 3 368 3 808 11 8 731

   2016    2015

 
Koncernens ”Andra långfristiga värdepappersinnehav” utgörs av:

Redovisat 
värde

Marknads-
värde

Redovisat 
värde

Marknads-
värde

Börsnoterade aktier Attendo AB (publ) 1 415 2 016 800 1 128
Ekornes ASA 714 714 608 608
Lifco AB (publ) 283 710 283 646
Active Biotech AB (publ) 133 133 163 163
Bravida Holding AB (publ) – – 40 56

Obligationer 1 263 1 268 1 082 1 082

Övriga värdepapper 274 – 154 –

Summa 4 082 3 130

         Koncernen         Moderbolaget

”Övriga långfristiga fordringar” utgörs av: 2016 2015 2016 2015

Fordringar hos intresseföretag 149 252 – –

Pensionsfordringar 11 16 11 16

Uppskjutna skattefordringar 88 312 – –

Övrigt 305 386 – –

Summa 553 966 11 16

För ytterligare information om andelar i koncernföretag, se not 16. 
För ytterligare information om andelar i intresseföretag, se not 17.
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NOT 16 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Organisations-
nummer Säte

Kapital-
andel 

(procent)

Röst-
andel 

(procent)
Antal 

andelar1            2016 2015 2016 2015

Moderbolaget (direkt ägda)

Furholmen Holding AB 559037- 4707 Stockholm 100 100 1 0 0 – –

Fyrmästaren AB 556822-6251 Stockholm 100 100 1 97 96 – –

Johnson Line AB 556099-3163 Stockholm 100 100 1 0 0 – –

NCC AB (publ)2 556034-5174 Solna – – – – 822 – 5 722

Nordstjernan Industriutveckling AB 556625-0923 Stockholm 100 100 10 160 120 – –

Nordstjernan Investment AB 556308-9381 Stockholm 100 100 1 968 968 – –

Nordstjernan Kultur och Media AB 556006-3447 Stockholm 100 100 0 17 15 – –

Nordstjernan Ventures AB 556308-9423 Stockholm 100 100 224 2 1 – –

Salcomp Holding AB 556868-7999 Stockholm 55 55 275 300 596 – –

Summa 1 544 2 618

1 Antal aktier i 1 000-tal.
2 Under 2016 avkonsoliderades NCC och innehavet redovisas per 2016-12-31 som intresseföretag (se not 17).

 Marknadsvärde Redovisat värde

NOT 17 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Redovisat värde 2016 Redovisat värde 2015 Marknadsvärde

Organisations-
nummer Säte

Andel 
(procent) 

Antal
1    andelar

Kon-
2           cernen 

Moder-
bolaget 

Kon-
cernen

Moder-
bolaget 2016 2015

Aggder 
 Bygg-Gjennvinning AS 880 704 532 Norge – – – – 1 – – –

Asfalt & Maskin AS 960 585 593 Norge – – – – 3 – – –

Bonava AB (publ)3 556928-0380 Solna 19 20 724 2 299 273 – – 2 909 –

FPG Media AB 556673-9065 Stockholm 47 14 902 0 – 0 – – –

Glysisvallen AB 556315-5125 Hudiksvall – – – – 0 – – –

Hecules-Trevi Foundation AB 556185-3788 Stockholm – – – – 4 – – –

Kalati SIA 40003783689 Lettland – – – – 0 – – –

Llentab Aktiebolag4 556302-5484 Kungshamn – – – – 0 – – –

NCC AB (publ)5 556034-5174 Solna 17 18 724 3 432 461 – – 4 195 –

Nobia AB (publ) 556528-2752 Stockholm 20 35 148 612 1 455 767 1 455 2 982 3 726

NS Intressenter AB 556629-3912 Stockholm 49 25 5 – 1 – – –

Oraser AB 556293-2722 Stockholm – – – – 6 – – –

PriceRunner Group AB 559021-0851 Stockholm 37 76 226 – – – – –

PULS-ISAB Relining i  
 Skandinavien AB 556813-5890 Mölndal – – – – 0 – – –

PULS Planerad 
 underhållsservice AB 556379-1259 Malmö – – – – 29 – – –

Ramirent Oyj 0977135-4 Finland 20 21 864 430 702 699 976 1 546 1 799

Scand. Design Online Group AB 559021-1586 Kalmar 20 56 6 – 8 – – –

Sjaellands Emulsionsfabrik I/S 18004968 Danmark – – – – 5 – – –

SHH Hyresproduktion AB 556889-3746 Stockholm – – – – 4 – – –

Swedol AB (publ) 556127-6188 Stockholm 30 24 911 439 477 354 360  645 360 

Östhammarkrossen KB 916673-1365 Uppsala – – – – 2 – – –

Övriga intresseföretag 
 – (12) st – – – 0 – – –

Summa 7 449 3 368 1 883 2 791

1 Andel av kapital.
2 Antal aktier i 1 000-tal.
3 Bonava (affärsområde Housing) har under året delats ut till NCC:s aktieägare (se not 1). Nordstjernans röstandel i Bonava uppgick per 2016-12-31 till 49 procent.
4  Llentab har under räkenskapsåret omklassificerats från intresseföretag till dotterföretag, då samtliga aktier i bolaget har förvärvats. Llentab ägs av ett helägt dotterföretag till moder-

bolaget.
5 NCC har under räkenskapsåret omklassificerats från dotterföretag till intresseföretag (se not 1). Nordstjernans röstandel i NCC uppgick per 2016-12-31 till 48 procent.   
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NOT 18 OMSÄTTNINGSFASTIGHETER

Exploa-
terings-

fastigheter

Pågående 
fastighets-

projekt

Färdig-
ställda 

fastighets-
projekt

Summa 
fastighets-

projekt

Exploa-
terings-

fastigheter, 
bostäder 

Osålda 
på gående 
bostäder i 
egen regi

Färdig-
ställda 
osålda 

bostäder

Summa 
bostads-

projekt Summa

Koncernen

Ingående anskaffningsvärden 
 2015-01-01 2 107 2 256 781 5 144 6 304 6 246 1 118 13 668 18 812
Investeringar 287 1 391 13 1 691 1 200 8 590 –19 9 771 11 462
Avyttringar och utrangeringar –278 –1 226 –839 –2 343 –713 –7 662 –1 486 –9 861 –12 204
Via förvärvade bolag 129 – – 129 – – – –  129
Via sålda bolag – – – – –427 – 21 –406 –406
Omklassificeringar –136 –379 489 –26 –1 214 44 1 151 –19 –45
Årets omräkningsdifferenser –62 –29 –34 –125 –236 –214 –50 –500 –625
Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 2015-12-31 2 047 2 013 410 4 470 4 914 7 004 735 12 653 17 123

Ingående ned- och avskrivningar 
 2015-01-01 –44 0 –41 –85 –255 –12 –155 –422 –507

Avyttringar och utrangeringar – – – – 23 10 – 33 33
Omklassificeringar 46 – – 46 14 –14 – 0 46
Årets omräkningsdifferenser 1 – 2 3 4 –1 3 6 9
Årets nedskrivningar – – –4 –4 – – – – –4
Årets återföring av nedskrivningar – – – – 18 – – 18 18

Utgående ackumulerade ned-
 och avskrivningar 2015-12-31 3 0 –43 –40 –196 –17 –152 –365 –405

Utgående planenligt 
 restvärde 2015-12-31 2 050 2 013 367 4 430 4 718 6 987 583 12 288 16 718

Ingående anskaffningsvärden 
 2016-01-01 2 047 2 013 410 4 470 4 914 7 004 735 12 653 17 123
Investeringar 44 553 – 597 1 006 2 192 10 3 208 3 805
Avyttringar och utrangeringar –109 –691 –3 –803 –75 –2 158 –377 –2 610 –3 413
Via sålda bolag –3 – – –3 – – – – –3
Omklassificeringar –2 005 –1 888 –421 –4 314 –6 207 –7 350 –433 –13 990 –18 304
Årets omräkningsdifferenser 26 13 14 53 362 312 65 739 792

Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 2016-12-31 – – – – – – – – –

Ingående ned- och avskrivningar 
 2016-01-01 3 0 –43 –40 –196 –17 –152 –365 –405

Omklassificeringar –3 0 44 41 199 18 156 373 414

Årets omräkningsdifferenser – – –1 –1 –3 –1 –4 –8 –9

Utgående ackumulerade ned-
 och avskrivningar 2016-12-31 – – – – – – – – –

Utgående planenligt 
 restvärde 2016-12-31 – – – – – – – – –
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NOT 19 MATERIAL- OCH VARULAGER

    Koncernen

2016 2015

Stenmaterial – 416
Byggmaterial – 142
Råvaror för produktion 773 560
Varor under tillverkning 222 138
Färdiga varor och handelsvaror 813 743
Övrigt 4 162
Summa 1 812 2 161

NOT 20 UPPARBETAD EJ FAKTURERAD INTÄKT

    Koncernen

2016 2015

Upparbetad intäkt, pågående 
 entreprenader 159 19 729
Upparbetad intäkt, pågående 
 övriga uppdrag – 5
Fakturering, pågående entreprenader –91 –18 329
Summa 68 1 405

NOT 21 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE SAMT VINSTDISPOSITION

Aktiekapitalet utgörs av 112 000 aktier, varav 1 920 aktier av serie A 
och 110 080 aktier av serie B. Aktierna har ett kvotvärde om 
1 000 SEK. Aktier av serie A berättigar till 1 000 röster och aktier av 
serie B till 1 röst vardera. 

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande  stående vinstmedel 
om 10 039 725 396 SEK disponeras enligt följande:

till aktieägarna utdelas 
2 500 SEK per aktie 280 000 000 SEK
i ny räkning överföres 9 759 725 396 SEK

 10 039 725 396 SEK

Ovanstående förslag till vinstdisposition utgår från att moderbolaget 
per den 31 december 2016 lämnat ett koncernbidrag om 
6 691 363 SEK till sitt helägda dotterföretag Fyrmästaren AB och ett 
koncernbidrag om 636 058 SEK till sitt helägda dotterföretag 
 Nordstjernan Ventures AB. 

NOT 22 FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER

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

Pensionskostnad förmånsbestämda planer

    Koncernen

20161 2015

Kostnader avseende tjänstgöring
 under innevarande period 71 184
Räntekostnad 60 150
Beräknad avkastning på
 förvaltningstillgångar –56 –135
Summa 75 199

1  Koncernens andel av resultatet i NCC redovisas på respektive rad i koncernresultat-
räkningen fram till dagen för omklassificeringen av innehavet i NCC från dotterföretag 
till intresseföretag (se not 1). 

Aktuariella antaganden, vägda genomsnittsvärden

    Koncernen

2016 2015

Diskonteringsränta 2,5–3,2% 3,0–3,2%
Framtida löneökningar 2,3–3,0% 3,0%
Förväntad inflation 1,5% 1,5%
Livslängdsantagande vid 65 års ålder, år 22,4 22,4

Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner redovisad 
i eget kapital

    Koncernen

2016 2015

Aktuariella vinster och förluster på
 förpliktelse förmånsbestämda planer 11 –47
Aktuariella vinster och förluster till följd
 av ändrade finansiella antagaden –269 203
Aktuariella vinster och förluster på
 förvaltningstillgångar 69 146
Summa –189 302
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NOT 23 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

  Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Garantiåtaganden1 84 1 420 – 7

Återställningsreserv2 – 154 – –

Lönerelaterade avsättningar 222 119 97 67

Övriga avsättningar 6 536 – 1

Summa3 312 2 229 97 75

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

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

3  Varav 4 (66) MSEK redovisas som kortfristig avsättning i koncernens balans räkningar.

NOT 24 LÅNGFRISTIGA SKULDER

      Koncernen

Förfallotider 2016 2015

Den del av långfristiga skulder som 
 förfaller till betalning senare än 5 år 
 efter balansdagen:
Skulder till kreditinstitut 475 475

Skulder till intresseföretag – –

Övriga långfristiga skulder – –

Summa 475 475

NOT 25 FAKTURERAD EJ UPPARBETAD INTÄKT

      Koncernen

2016 2015

Upparbetad intäkt, pågående 
 entreprenader 112 34 210

Upparbetad intäkt, pågående 
 övriga uppdrag – 6

Fakturering, pågående entreprenader –20 –29 966

Summa 92 4 250

NOT 26 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

  Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Upplupna lönerelaterade 
 kostnader 504 2 626 59 51

Förutbetalda hyresintäkter 18 76 10 8

Projektrelaterade kostnader 5 1 352 – –

Drifts- och försäljnings -
 kostnader 81 262 – –

Övriga upplupna kostnader 141 351 5 43

Summa 749 4 667 74 102

NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER 

  Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

För egna skulder:
Fastighetsinteckningar1 2 209 873 – –

Företagsinteckningar1 2 456 137 – –

Andelar i koncernföretag1 375 85 – –

Tillgångar belastade med 
 äganderättsförbehåll och 
 dylikt – 333 – –

Spärrade bankmedel 29 37 – –

Övrigt 12 0 – –

Övriga ställda säkerheter – 55 – –

Summa 5 081 1 520 – –

1  Förändringen under året är i allt väsentligt hänförlig till förvärv.

NOT 28  EVENTUALFÖRPLIKTELSER

  Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Egna förbindelser:
Insatser och upplåtelseavgifter – 719 – –

Övriga borgens- och 
 ansvarsförbindelser 102 101 3 3

Solidariskt med andra företag:
Skulder i konsortier, handels- 
 och kommanditbolag – 42 – –

Övriga borgensförbindelser:
Garantiförbindelser 100 16 100 –

Övrigt 111 141 – –

Summa 313 1 019 103 3
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NOT 29 PERSONALKOSTNADER

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

          2016 2015

Löner och andra ersättningar 

Styrelse, VD och 
övriga ledande 

befattningshavare 
(varav rörlig 
ersättning)

Övriga 
anställda

(varav rörlig 
ersättning)

Summa 
(varav rörlig 
ersättning)

Styrelse, VD och 
övriga ledande 

befattningshavare 
(varav rörlig 
ersättning)

Övriga 
anställda 

(varav rörlig 
ersättning)

Summa 
(varav rörlig 
ersättning)

Moderbolaget 63 17 80 68 19 87
 (varav rörlig ersättning) (46) (8) (54) (48) (11) (59)

Koncernföretag 152 5 954 6 106 215 11 012 11 227
 (varav rörlig ersättning) (60) (42) (102) (63) (60) (123)

Koncernen 215 5 971 6 186 283 11 031 11 314
 (varav rörlig ersättning) (106) (50) (156) (111) (71) (182)

          2016 2015

Löner, andra ersättningar och 
sociala kostnader

Löner och 
andra 

ersättningar
Sociala 

kostnader 

varav 
pensions-
kostnader

Löner och 
andra 

ersättningar
Sociala 

 kostnader 

varav 
pensions-

 kostnader

Moderbolaget 80 51 21 87 35 6

Koncernföretag 6 106 1 727 563 11 227 3 297 892

Koncernen 6 186 1 778 584 11 314 3 332 898

Av moderbolagets pensionskostnader avser 20 (5) MSEK Styrelse, VD och övriga ledande befattningshavare. Moderbolaget har inga utestående 
pensions förpliktelser till dessa. 

Av koncernens pensionskostnader avser 46 (29) MSEK Styrelse, VD och övriga ledande befattningshavare. Koncernens utestående pensions-
förpliktelser till dessa uppgår till – (52) MSEK. Angivna pensionskostnader redovisas inklusive tillskott till pensionsstiftelse.

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

                  2016        2015

Antal
anställda 

varav
kvinnor 

varav
män

Antal 
anställda

varav
kvinnor 

varav
män

Moderbolaget
Sverige 15 10 5 13 9 4

Koncernföretag
Sverige 4 935 655 4 280 10 353 1 272 9 081

Brasilien 2 065 1 384 681 2 446 1 712 734

Danmark 1 201 219 982 2 447 390 2 057

Finland 1 116 202 914 2 295 470 1 825

Indien 3 286 2 280 1 006 3 735 2 941 794

Kina 5 448 3 837 1 611 5 952 4 075 1 877

Norge 1 158 119 1 039 2 653 236 2 417

Polen 1 042 484 558  718 387 331

Ryssland 33 12 21 396 137 259

Storbritannien 1 394 377 1 017 1 216 329  887

Turkiet 467 109 358 436 100 336

Tyskland 122 43 79 862 207 655

USA 169 60 109 161 53 108

Övriga länder 482 139 343 266 84 182

Summa 22 918 9 920 12 998 33 936 12 393 21 543

Koncernen 22 933 9 930 13 003 33 949 12 402 21 547

Könsfördelning i företagsledning
      2016       2015

Andel
kvinnor

Andel
män

Andel
kvinnor

Andel
män

Moderbolaget
 Styrelse 33% 67% 33% 67%

 Övriga ledande befattningshavare 40% 60% 40% 60%

Koncernen
 Styrelse 15% 85% 19% 81%

 Övriga ledande befattningshavare 13% 87% 15% 85%
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NOT 31  ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL  
REVISORER OCH REVISIONSFÖRETAG

  Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Revisionsföretag

PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 14 9 1 1

Revisionsverksamhet utöver 
 revisionsuppdraget 1 1 – 0

Skatterådgivning 1 1 – – 

Övriga tjänster 9 12 – –

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag – 15 – –

Övriga tjänster 0 2 – – 

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 2 3 – –

Skatterådgivning 3 2 – –

Övriga tjänster 3 3 0 0

Summa 33 48 1 1

Med ”Revisionsuppdrag” avses arvode för den lagstadgade revisio-
nen, det vill säga sådant arbete som varit nödvändigt för att avge 
revisionsberättelsen, samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i 
 samband med revisionsuppdraget.

NOT 32 LEASING

Finansiell leasing, leasetagare

     Koncernen

2016 2015

Leasingkontrakt som löper ut:
Inom 1 år 7 48

Inom 2–5 år 10 301

Summa 17 349

Variabla utgifter som ingår i periodens resultat

Koncernen

2016 2015

Avskriv-
ningar

 
Ränta

Avskriv-
ningar

 
Ränta

Leasade maskiner och 
 inventarier 43 1 12 3

Leasade byggnader 5 – 0 –

Summa 48 1 12 3

NOT 32 LEASING (forts)

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

    Koncernen

2016 2015

Leasingkontrakt som löper ut:
Inom 1 år 83 435

Inom 2–5 år 157 1 068

Senare än om 5 år 249 191

Summa 489 1 694

Årets kostnad för operationell leasing 121 820

    Moderbolaget

2016 2015

Leasingkontrakt som löper ut:
Inom 1 år – 0

Inom 2–5 år – 0

Senare än om 5 år – –

Summa – 0

Årets kostnad för operationell leasing – 0

    Koncernen

2016 2015

Framtida minimileaseavgifter – 
 leasegivare (uthyrda lokaler)

Fördelade på förfalloperioder:
Inom 1 år 60 81

Inom 2–5 år 101 175

Senare än om 5 år 10 87

Summa 171 343

    Koncernen

2016 2015

Framtida minimileaseavgifter –
 leasegivare (övriga)

Fördelade på förfalloperioder:
Inom 1 år 9 7

Inom 2–5 år 9 11

Senare än om 5 år – 0

Summa 18 18

    Moderbolaget

2016 2015

Framtida minimileaseavgifter – 
 leasegivare (uthyrda lokaler)

Fördelade på förfalloperioder:
Inom 1 år 34 33

Inom 2–5 år 67 95

Senare än om 5 år 6 11

Summa 107 139
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NOT 33 POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET

  Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ned- och avskrivningar 1 013 1 301 7 6

Orealiserade omräknings-
 effekter –152 477 – –

Resultat sålda 
 anläggningstillgångar –22 –55 – –

Resultat från andelar i 
 intresseföretag –1 018 –290 – –

Nedskrivning/återföring 
  nedskrivning andelar i
 koncernföretag –17 11 – –

Realisationsresultat försäljning
 koncernföretag –1 368 8 – –

 Omklassificering från dotter- 
 företag till intresseföretag –4 778 – – –

Förändring ”Avsättningar” 93 24 28 33

Övrigt 2 16 – 3

Summa –6 247 1 492 35 42

NOT 34 KASSAFLÖDESANALYS

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

Förvärv av andelar i   Koncernen   Moderbolaget

koncernföretag 2016 2015 2016 2015

Utbetalade likvidbelopp –682 –409 – 0

Förvärvade likvida medel 75 7 – –

Summa –607 –402 – 0

Försäljning av andelar i   Koncernen   Moderbolaget

koncernföretag 2016 2015 2016 2015

Erhållen köpeskilling 1 735 376 5 368

Försålda likvida medel –31 – – –

Summa 1 704 376 5 368

  Koncernen   Moderbolaget

Likvida tillgångar 2016 2015 2016 2015

Kortfristiga placeringar 900 2 359 900 762

Kassa och bank 2 982 4 523 1 297 478

Summa 3 882 6 882 2 197 1 240

NOT 35 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

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

Koncernens andel av resultatet i NCC redovisas på respektive rad 
i koncernresultaträkningen fram till dagen för omklassificering av   
innehavet i NCC från dotterföretag till intresseföretag. För ytterligare   
information om omklassificeringen, se not 1. 

Konsultarvode till styrelseledamot i moderbolaget har utgått med 
totalt 0 (0) MSEK. 

Transaktioner med intresseföretag och joint venture-företag

    Koncernen

2016 2015

Försäljning till intresseföretag och 
 joint venture-företag 55 498

Inköp från intresseföretag och
 joint venture-företag 0 843

Utdelning från intresseföretag och 
 joint venture-företag 260 177

Kortfristiga fordringar hos intresse-
 företag och joint venture-företag 21 54

Kortfristiga skulder till intresseföretag 
 och joint venture-företag 3 77

Långfristiga fordringar hos intresse-
 företag och joint venture-företag – 243

Långfristiga skulder till intresseföretag 
 och joint venture-företag – 110

Ansvarsförbindelser till intresseföretag 
 och joint venture-företag – 11

NCC-koncernens pensionsstiftelse hade vid utgången av 2015 en 
räntebärande fordran på NCC AB (publ) om 1 500 MSEK.

Transaktioner med koncernföretag

    Moderbolaget

2016 2015

Försäljning till koncernföretag 8 8

Inköp från koncernföretag 5 6

Ränteintäkter från koncernföretag 18 13

Utdelning från koncernföretag – 261

Kortfristiga fordringar hos 
 koncernföretag 817 208

Kortfristiga skulder till 
 koncernföretag 1 525 320

Långfristiga skulder till 
 koncernföretag 0 0

Transaktioner med intresseföretag och joint venture-företag

    Moderbolaget

2016 2015

Försäljning till intresseföretag 1 –

Utdelning från intresseföretag och 
 joint venture-företag 260 177

Kortfristiga fordringar hos intresse-
 företag och joint venture-företag 0 0
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NOT 36 ANDELAR I JOINT VENTURE-FÖRETAG 

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

    Koncernen
2016 2015

Intäkter 30 99
Kostnader –33 –105
Resultat –3 –6

Anläggningstillgångar – 30
Omsättningstillgångar – 876
Summa tillgångar – 906

Långfristiga skulder – 204
Kortfristiga skulder – 483
Summa skulder – 687

Nettotillgångar – 219

Koncernens andel av resultatet i NCC redovisas på respektive rad i 
koncernresultaträkningen fram till dagen för omklassificering av 
 innehavet i NCC från dotterföretag till intresseföretag. För ytterligare 
information om omklassificieringen, se not 1. 

NOT 37 RISKER OCH RISKHANTERING

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

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

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

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

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

Operationella risker
Nordstjernans operationella risker är främst hänförliga till den verk-
samhet som bedrivs av bolagets innehav. Policies för hantering av 
dessa risker beslutas av respektive bolags styrelse. De operationella 
riskerna är relaterade till innehavens dagliga verksamheter och inne-
fattar bland annat kontraktsrisker och andra legala risker, tekniska 
risker, produktionsrisker, utvecklingsrisker samt risken att verksam-
heterna ger upphov till egendoms- eller personskador. Därutöver före-
kommer risker som är hänförliga till IT- och informationssäkerhet. 
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NOT 38 VALUTAKURSER

Tabellen nedan visar de genomsnittskurser och balansdagskurser som har använts inom koncernen och moderbolaget vid upprättande av årsbok-
slut för 2016 och 2015.

Genomsnittskurs  
2016

Balansdagskurs  
2016-12-31

Genomsnittskurs  
2015

Balansdagskurs  
2015-12-31

Australien AUD 6,3652 5,5615 6,3456 6,1290
Danmark DKK 1,2714 1,2873 1,2544 1,2295
EURO EUR 9,4662 9,5712 9,3561 9,1745
Hongkong HKD 1,1026 1,1706 1,0879 1,0840
Indien INR 0,1274 0,1337 0,1316 0,1266
Island ISK 0,0709 0,0804 0,0639 0,0648
Japan JPY 0,0789 0,0777 0,0697 0,0698
Kina CNY 1,2878 1,3074 1,3422 1,2941
Norge NOK 1,0191 1,0535 1,0473 0,9606
Polen PLN 2,1697 2,1618 2,2373 2,1610
Ryssland RUB 0,1284 0,1475 0,1391 0,1149
Saudiarabien SAR 2,2008 2,4197 2,2482 2,2381
Schweiz CHF 8,6836 8,9081 8,7672 8,4801
Singapore SGD 6,1958 6,2860 6,1361 5,9484
Storbritannien GBP 11,5791 11,1639 12,8912 12,4467
Sydafrika ZAR 0,5842 0,6633 0,6653 0,5461
Thailand THB 0,2425 0,2537 0,2466 0,2334
Tjeckien CZK 0,3502 0,3542 0,3429 0,3395
USA USD 8,5587 9,0792 8,4334 8,4010

NOT 39 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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Till bolagsstämman i Nordstjernan AB, organisations    nummer  
556000-1421 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern redovisningen 
för Nordstjernan Aktiebolag för år 2016. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 25–63 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
 finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finan-
siella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
 koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisnings-
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
 förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav.

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

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen, koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–24 samt 
66–68. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras  ovan och överväga om informationen i väsentlig 

utsträckning  är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
 koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
 förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
 upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
än att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra utta-
landen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
 årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisors-
inspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdo-
cument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning 
är en del av revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
 direktörens förvaltning för Nordstjernan Aktiebolag för år 2016 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
 förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
 oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
 innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
 försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moder-
bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-

förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
 kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
 anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-

visningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
 bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
 kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner  
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av  förvaltningen 
finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/
rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 12 april 2017

PricewaterhouseCoopers AB

 Håkan Malmström Patrik Adolfson
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
 Huvudansvarig revisor
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Viveca Ax:son Johnson 
Ordförande sedan 2007, vice ordförande 1997–2007, 
ledamot sedan 1996. Född 1963.
Ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons 
 stiftelse för allmännyttiga ändamål samt FPG Media AB. 
Ledamot i Bonava AB, NCC AB, Rosti Group AB samt 
Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.   

Caroline Berg
Ledamot samt vice ordförande sedan 2016. Bachelor of 
Arts. Född 1968.
Ordförande i Axel Johnson AB samt Erik och Göran 
Ennerfelts stiftelse. Ledamot i Axfast AB, Axfood AB, 
Dustin Group AB, Handelshögskolans Advisory Board 
samt Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.
 
Peter Leimdörfer
Ledamot sedan 2012. Civilekonom. Född 1961.
Verkställande direktör för Brunswick Real Estate AB. 
Ordförande i PriceRunner Group AB samt Svea-
fastigheter AB. Ledamot i Leimdörfer Holding AB samt 
White Peak Real Estate Investment.
 
Per Lindberg
Ledamot sedan 2014. Teknologie doktor. Född 1959.
Verkställande direktör för BillerudKorsnäs AB. 
 Leda mot i Bergvik Skog AB samt IVA:s avdelning VIII, 
Skogsnäringens teknik.

Tomas Nicolin
Ledamot sedan 2007. Civilekonom och Master of 
 Science in Management. Född 1954.
Ordförande i Centrum för rättvisa. Ledamot i 
Skandinaviska  Enskilda Banken AB, Axel och Margaret 
Ax:son Johnsons stiftelse, Nobelstiftelsen, Fastighets-
fonden NIAM:s investeringskommitté, Institutet för 
Näringslivsforskning samt Sällskapet Vänner till  Pauvres 
Honteux.
 
Bo Risberg
Ledamot sedan 2014. BSc Mechanical Engineering och 
MBA. Född 1956.
Ordförande i Piab Group Holding AB samt Valmet Oy. 
Vice ordförande i Grundfos Holding A/S. Ledamot i 
Stäubli International AG samt Trelleborg AB.

Revisor

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

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

Styrelse och Revisor

Från vänster: Caroline Berg, Tomas Nicolin, Viveca Ax:son Johnson, Tomas Billing (verkställande direktör), Per Lindberg, Peter Leimdörfer 
och Bo Risberg. 
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Ledningsgrupp

Tomas Billing 
Verkställande direktör sedan 1999. Ansvarig för Notera-
de innehav. Civilekonom. Född 1963.
Ordförande i NCC AB samt Nobia AB. Ledamot i 
 BiJaKa AB samt Parkinson Research Foundation.

Marion Bernhardsson
Ekonomichef sedan 2015, anställd sedan 2012. Civil-
ekonom. Född 1962.

Carl Engström
Senior Investment Manager sedan 2015, anställd sedan 
2008. Civilekonom och civilingenjör. Född 1977.
Ordförande i Bonava AB samt Salcomp Oyj.

Peter Hofvenstam 
Vice verkställande direktör sedan 2000, anställd sedan 
1999. Ansvarig för Onoterade innehav. Civilekonom. 
Född 1965.
Ordförande i Swedol AB. Ledamot i Rosti Group AB. 

Angela Langemar Olsson 
Senior Investment Manager sedan 2015, anställd sedan 
2000. Civilekonom. Född 1970.
Ledamot i Etac AB samt WinGroup AG.  

Övriga ledande befattningshavare

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

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

Lars Lindgren
Senior Investment Manager sedan 2012, anställd sedan 
2004. Jur. kand. och civilekonom. Född 1975.
Ordförande i WinGroup AG. Ledamot i Dacke Industri 
AB (till och med januari 2017) samt Swedol AB. 

Tobias Lönnevall
Senior Investment Manager sedan 2017, anställd sedan 
2009. Civilekonom. Född 1980.
Ledamot i Attendo AB samt Ramirent Oyj. Ordförande 
i KMT Precision Grinding AB till och med mars 2017.

Thomas Naess
Senior Investment Manager sedan 2015. Ansvarig för   

Kreditinvesteringar. Civilekonom. Född 1972.

Karin Svensson
Extern rådgivare i HR-frågor sedan 2016. Civilekonom. 
Född 1965.

Ledande befattningshavare

Från vänster: Carl Engström, Marion Bernhardsson, Tomas Billing, Peter Hofvenstam och Angela Langemar Olsson. 
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Attendo AB

Vendevägen 85 B

Box 715

182 17 Danderyd

Telefon: 08-586 252 00

www.attendo.com

Bonava AB

Lindhagensgatan 72

Box 12064

102 22 Stockholm

Telefon: 08-409 544 00

www.bonava.com 

Dacke Industri AB

Stortorget 17

252 20 Helsingborg

Telefon: 042-381 550

www.dackeindustri.se

Ekornes ASA

Industrivegen 1

NO-6222 Ikornnes, Norge

Telefon: +47 70 25 52 00

www.ekornes.no

Etac AB

Kista Science Tower, Färögatan 33

164 51 Kista

Telefon: 08-633 47 00

www.etac.com

NCC AB

Vallgatan 3

170 80 Solna

Telefon: 08-585 510 00

www.ncc.se 

Nobia AB

Klarabergsviadukten 70, A5

Box 70376

107 24 Stockholm

Telefon: 08-440 16 00

www.nobia.com

Ramirent Oyj 

Tapulikaupungintie 37

P.O. Box 31

FI-00751 Helsinki, Finland

Telefon: +358 20 750 200

www.ramirent.com

Rosti Group AB

Anna Lindhs Plats 4

211 19 Malmö

Telefon: 040-204 701

www.rosti.com

Salcomp Oyj

Joensuunkatu 13

P.O. Box 95

FI-24101 Salo, Finland

Telefon:+358 201 875 511

www.salcomp.com

Swedol AB

Vindkraftsvägen 2

135 70 Tyresö

Telefon: 08-712 00 00

www.swedol.se

WinGroup AG

Untermüli 6

CH-6300 Zug, Schweiz

Telefon: +41 71 511 11 91

www.wingroup.ch

Nordstjernan AB
Stureplan 3

103 75 Stockholm

Telefon: 08-788 50 00

www.nordstjernan.se

Adresser

Fotografer: 
Omslag: Bruno Ehrs / Sidan 2: Bruno Ehrs / Sidorna 5–16: Bruno Ehrs / Sidan 20: Privat fotografi / Sidan 24: Bruno Ehrs / Sidan 66: Privat fotografi / 
Sidan 67: Bruno Ehrs 
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