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Varje ögonblick är viktigt

Stockholm, Sverige
Träffar vännerna

Alfa Indah, Sumatra, Indonesien
Levererar varor som beställts via mobiltelefonen

Singapore
Håller kontakten med släkten i New York

Ordlista
2G
Första generationens digitala
mobilsystem som inkluderar GSM,
TDMA, PDC och cdmaOne.

EDGE
En tredje generationens mobilstandard, utvecklad som en kapacitets
ökning av GSM för att klara stora
datamängder i hastigheter på upp
till 250 kbps.

3G
Tredje generationens mobilsystem
som inkluderar WCDMA/HSPA,
EDGE, CDMA2000 och TD-SCDMA.
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All-IP
En gemensam IP-infrastruktur
som kan hantera alla nättjänster,
inklusive fast kommunikation och
mobilkommunikation, för röst och
datatjänster samt videotjänster
såsom TV.
ARPU
(Average Revenue Per User)
Genomsnittlig intäkt per användare

IPTV
(IP Television) En teknik som ger
digital TV via fast bredbandsaccess.

GPON
(Gigabit Passive Optical Network)
Används för höghastighetskommu
nikation i fiber till hemmet.
GPRS
(General Packet Radio Service) En
paketkopplingsteknik som tillåter
GSM-nät att hantera mobil datakommunikation i hastigheter på upp till
115 kbps, exempelvis för Internetanslutning. Kallas ofta 2,5G.

Bredband
En tillräckligt hög överföringshastighet,
i data- eller telenätet, för att överföra
multimediatjänster med hög kvalité.
Centrex-lösningar
Centrex är en telefonväxel för företag,
hanterad av en tjänsteleverantör.
DSL access
Samlingsnamn för olika tekniker som
medger bredbandig kommunikation
via fasta telelinjer, exempelvis IP-DSL,
ADSL och VDSL.

IP
Ett standardiserat kommunikations
protokoll som bestämmer hur
information färdas mellan Internets
olika delar.

HSPA
(High Speed Packet Access) Vidareutveckling av 3G/WCDMA, som gör
mobilt bredband möjligt. En abonnent
kan ladda ner filer till sin 3G-utrustning med hastigheter på flera Mbps.
IMS
(IP Multimedia Subsystem) Standard
för röst- och multimedia-tjänster över
mobilnät och fasta nät som baseras
på IP-teknik.

IPX
Global lösning för hantering av
betalnings- och meddelandetjänster
för SMS, MMS, web och WAP.
LTE
(Long-Term Evolution) kallas den
standard för vidareutvecklingen av
mobilteknik, bortom dagens HSPAteknik.
Main-remote concept
En delad radiobasstation med radioenheterna i toppen av masten, nära
antennerna.
Nätdriftstjänster
Operatören överlåter driften av nätet
och/eller hosting av tjänster.

Paketkoppling
En metod att sända data i nätet
där individuella paket accepteras
av nätet och levereras till sin destination. Metoden används för Internet
och kommer att ersätta traditionell
kretskoppling.
Penetration
Antal abonnemang dividerat med
befolkningens storlek inom ett geografiskt område.
Softswitch
Ett programvarubaserat system
för samtalsstyrning. Binder ihop IPtelefoni med den kretskopplade
delen av nätet.
Tillväxtmarknad
Ett land med BNP per capita som
ligger under Världsbankens medelvärde, och där mobilpenetrationen
är lägre än 60 procent.
WCDMA
(Wideband Code Division
Multiple Access) En tredje generationens mobilteknik som utnyttjar
koddelningsteknik över ett brett
frekvensspektrum. WCDMA bygger
på samma kärnnät som GSM.

Osäkerhet om framtiden
Detta dokument innehåller information som är framåtblickande, såsom utsagor om förväntningar, antaganden om framtida marknadsförhållanden, prognoser eller andra beskrivningar av
framtida händelser. Ord och uttryck såsom ”tror”, ”förväntar oss”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”planerar” och liknande uttryck, samt motsatsen därav, är avsedda att identifiera sådana utsagor.
Även om vi tror att de förväntningar som återspeglas i dessa och andra framåtblickande uttalanden är rimliga, kan vi inte garantera att dessa förväntningar kommer att förverkligas, och den
verkliga utvecklingen kan komma att avvika avsevärt från dessa förväntningar. Vi åtar oss inget ansvar för att offentligt uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, vare sig
till följd av ny information, framtida händelser eller andra orsaker, annat än om så krävs av lagstiftning eller börsregler.
Ericsson är utsatt för risker både vad gäller vår bransch och vårt företag. Dessa risker kan medföra att det faktiska resultatet eller den verkliga utvecklingen kan avvika avsevärt från våra
prognoser eller framåtblickande uttalanden. De risker som här avses inkluderar bland annat förändrade förhållanden i telekommunikationsbranschen, politisk och ekonomisk utveckling
samt ändrade regelverk på våra marknader, vår förmåga att utveckla och genomdriva en framgångsrik strategi, olika finansiella risker såsom ränteförändringar och valutakursändringar,
en försämring av vår marknadsposition, våra kunders struktur och finansiella styrka, vår kreditvärdering, risker i produktutveckling, leveranssvårigheter och vår förmåga att rekrytera och
behålla kvalificerad arbetskraft.
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Varje ögonblick är viktigt
I varje stund, överallt, tar vi hjälp av tele

Vi umgås, arbetar, utbyter tankar och

kommunikation. Hemma, på jobbet, på

idéer, laddar ner information, köper,

gatan, på resan, på platser långt borta.

säljer, tittar på nyheter, ser på film.

Det är en ny, naturlig del av våra liv.

Vi gör det i just det ögonblick vi själva
vill, i just det ögonblick en idé eller
tanke dyker upp. Ögonblicket är viktigt.
På många sätt är det just detta som
Ericsson handlar om, att med sin teknik
och sina tjänster, se till att alla ska kunna
ta vara på sina ögonblick.

1,6 miljoner
nya
abonnemang
om dagen
Under 2007 ökade antalet
abonnemang i GSM/WCDMAnäten med 1,6 miljoner.
Varje dag.

Källa: Informa
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FAKTURERING
(miljarder SEK)

Ericssons styrka

187,8

179,8
153,2
132,0
117,7

2003 2004 2005 2006 2007

Våra 10 största marknader 2007
procent av den totala försäljningen

7

Kina

Vi levererar kommunikationsnät, pro-

Operational excellence

Vi måste ha enkla och effektiva processer som hela

USA

6

fessionella tjänster och multimedia

Indien

6

lösningar till världens största och mest

Italien

5

Spanien

5

avancerade operatörer och tjänsteleve-

tiden syftar till att skapa produkter och tjänster med
hög kvalité och som ger låga ägarkostnader. Så
hjälper vi våra kunder att bli framgångsrika.

Sverige

4

rantörer. Vi arbetar också med att föra

Operational excellence tillsammans med våra kärn

Storbritannien

4

ut telekommunikation till nytta för män-

värden; professionalism, respekt och uthållighet är

Indonesien

3

Japan

3

Brasilien

3

niskor på världens tillväxtmarknader.

grundläggande för vårt sätt att arbeta.

Ett långsiktigt engagemang för våra kunder

Kärnan i all affärsverksamhet inom telekommunikation
är en långsiktig och nära relation mellan leverantör
och operatör. I mer än ett århundrade har vi levererat
produkter och tjänster på så gott som alla världens
A

marknader och våra relationer med operatörerna är

52,7

några av branschens starkaste. För att uttrycka det

-1 %
E

enkelt; operatörerna vet vad de får när de väljer att

13,4

-15%
D

48,7

18,4

+5%

+12%

B

54,6

+14%
C

FÖRSÄLJNING per REGION 2007
Ericssons fakturering (miljarder SEK)
och förändring (%) under året
A Västeuropa

arbeta med Ericsson, en pålitlig partner som engage
rar sig för att göra dem så framgångsrika som möjligt.

Ericssons vision

Tekniskt ledarskap

Vår vision är att vara den drivande kraften i en

I mer än 130 år har vårt engagemang inom FoU varit

kommunikationsintensiv värld. En värld där

grunden för att nå vår vision; att ge alla människor,

alla människor kan använda röst, data, bilder

överallt, möjligheten att kommunicera. Tack vare våra

och video för att utbyta idéer och information,

stora insatser inom standardiseringsarbetet, har vi en

när och var de vill. Vi är den ledande leveran

av branschens starkaste portföljer med cirka 23 000

tören av kommunikationsnät och tjänster och

godkända patent världen över. Dessutom använder vi

vi har en central roll när det gäller att göra en

C Asien och Oceanien

de investeringar vi gjort till att skapa, säkra, skydda

sådan värld möjlig.

D Latinamerika

och licensiera vår patentportfölj för att stödja våra

B

Central- och Östeuropa,
Mellanöstern och Afrika

E Nordamerika

2

Ericssons st yrk a

affärsmål.

Femårsöversikt
			
SEK miljoner		

2007

2006

2005

2004

Nettoomsättning		 187 780
Rörelseresultat		 30 646
Finansnetto		
83
Årets resultat		 22 135

179 821
35 828
165
26 436

153 222
33 084
251
24 460

131 972
26 706
–540
17 836

117 738
–11 239
–864
–10 844

214 940
82 926
142 447
40 728
7 881

209 336
86 184
133 332
50 645
6 966

186 186
69 268
115 144
42 911
5 845

182 372
58 873
108 989
26 998
6 505

120 113
782
21 552

101 622
850
30 860

80 445
1 057
33 643

60 481
2 299
46 209

1,37

1,65

1,53

1,11

–0,69

1,37
0,50 1)

1,65
0,50

1,53
0,45

1,11
0,25

–0,69
0

8,44

7,56

6,41

5,08

3,82

15 900
15 891
15 964
4 319

15 881
15 871
15 943
3 827

15 864
15 843
15 907
3 365

15 832
15 829
15 895
2 452

15 826
15 823
15 841
3 493

ställning vid årets slut
Balansomslutning		 245 117
Rörelsekapital		 86 327
Sysselsatt kapital		 168 456
Nettokassa		 24 312
Materiella anläggningstillgångar		 9 304
Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare		 134 112
Minoritetsintressen i koncernföretag		
940
Räntebärande avsättningar och skulder		 33 404

2003 2)

andra uppgifter
Vinst per aktie hänförligt till
moderbolagets aktieägare, SEK		
Vinst per aktie hänförligt till moderbolagets
aktieägare, efter utspädning, SEK		
Utdelning per aktie, SEK		
Eget kapital hänförligt till moderbolagets
aktieägare, per aktie, SEK		
Antal aktier (miljoner)
– utestående, före utspädning, vid årets slut		
– i medeltal, före utspädning		
– i medeltal, efter utspädning		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		
Avskrivningar enligt plan
på materiella anläggningstillgångar		
Investering/balansering av immateriella
anläggningstillgångar		
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar		
Forsknings- och utvecklingskostnader		
– i procent av nettoomsättningen		

3 121

3 007

2 804

2 434

3 753

29 838
5 433
28 842
15,4%

18 319
4 237
27 533
15,3%

2 250
3 269
24 059
15,7%

1 950
2 306
23 421
17,7%

2 460
2 579
28 553
24,3%

nyckeltal
Rörelsemarginal		
Rörelsemarginal, Sony Ericsson exkluderat		
EBITDA marginal		
Kassagenerering		
Avkastning på eget kapital		
Avkastning på sysselsatt kapital		
Soliditet		
Omsättningshastighet i sysselsatt kapital		
Omsättningshastighet i lager		
Omsättningshastighet i kundfordringar		
Betalningsberedskap, SEK miljoner		
– i procent av nettoomsättningen		

16,3%
12,5%
20,8%
66%
17,2%
20,9%
55,1%
1,2
5,2
3,4
64 678
34,4%

19,9%
16,7%
24,1%
57%
23,7%
27,4%
56,2%
1,3
5,2
3,9
67 454
37,5%

21,8%
20,3%
25,6%
47%
26,7%
28,7%
49,0%
1,2
5,1
4,1
78 647
51,3%

20,2%
18,6%
25,5%
80%
24,2%
26,4%
43,8%
1,2
5,7
4,1
81 447
61,7%

–9,5%
–9,0%
11,1%
–19%
–16,2%
–5,9%
34,4%
1,0
6,1
3,4
75 309
64,0%

statistiska uppgifter, årets slut
Antal anställda		 74 011
– varav i Sverige		 19 781
Exportförsäljning från Sverige, SEK miljoner		 102 486

63 781
19 094
98 694

56 055
21 178
93 879

50 534
21 296
86 510

51 583
24 408
72 966

1) 2007, styrelsens förslag
2) 2003 är i överensstämmelse med
svenska redovisningsprinciper.
De största skillnaderna jämfört
med IFRS är retroaktiv aktivering
av utvecklingskostnader, att
goodwill inte längre skrivs av,
istället genomförs årliga
nedskrivningstester, samt att
effekten av framtida förväntade
pensionskostnader för
löneökningar beräknas och
redovisas under intjänandeperioden.
För definitioner av finansiella termer,
se Finansiella begrepp.

femårsöversik t
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Bästa aktieägare,

Årets tema, ”varje ögonblick är viktigt”, är själva kärnan i Ericssons vision om en kommunikationsintensiv

som inte kommer att visa tillväxt under år 2008.

värld. Vi bidrar till att skapa en värld där människor har

Som ett resultat av detta kommer vi att anpassa våra

tillgång till information, underhållning, sociala nätverk

kostnader efter marknadssituationen och samtidigt

och mer därtill, precis i det ögonblick de själva vill, och

fortsätta våra investeringar i FoU, för att ytterligare

var de än befinner sig. Det är stort och spännande att

förbättra en redan stark position.

tala om produkter och tjänster som gör livet rikare för
miljarder människor världen över.
I en sådan dynamisk bransch tycker jag att det

’’

är viktigt att sätta utvecklingen 2007 i ett längre per-

2007 uppvisade ett

av de bästa resultaten

’’

i företagets historia.

spektiv. När jag kom till Ericsson för fem år sedan höll

omvärld och vårt sätt att arbeta har vi kommit fram till
att vår strategi är effektiv och ligger fast.
Vi är fast beslutna att fortsätta stärka vår position
även på en marknad som står inför allt större utmaningar. I ett längre perspektiv är våra framtidsutsikter

kriserna i företagets historia. Vårt fokus var då, och är

fortsatt positiva, och vårt mål är att göra samma sak

fortfarande, att ”skapa uthållig tillväxt och generera

för bredbandskommunikation som vi redan gjort för

konkurrenskraftig avkastning för våra investerare, oav-

telefoni – vi ska göra den mobil och tillgänglig för alla,

sett tillfälliga fluktuationer på marknaden”.

överallt. Vi har dessutom för avsikt att leda bran-

Genom en strategi baserad på tekniskt ledarskap,

schens utveckling när det gäller en migration av fasta

stordriftsfördelar, operational excellence, fokus på

nät och mobilnät mot ett konvergerat IP-baserat nät,

konsumenten och lägre kostnader för våra kunder, har

som effektivt kan hantera alla typer av telekommuni-

vi ständigt överträffat våra konkurrenter.

kation, applikationer och tjänster.
Ericsson har redan nu ett bra utgångsläge för att leda

men under hösten upplevde vi en oväntad, tydlig för-

utvecklingen inom denna migration och genom förvär-

sämring av marginalen i vår nätverksamhet, som ett

ven av Marconi, Redback och Entrisphere kan vi nu:

resultat av en förändrad affärsmix. Trots att 2007 upp-

-	Leverera bredband till hem och kontor via fiberop-

visade ett av de bästa resultaten i företagets historia
föll rörelsemarginalen i slutet av det tredje kvartalet till
en nivå långt under förväntan, vilket föranledde oss att
utfärda en vinstvarning i mitten av oktober.
Marknadens tillväxt har dämpats ytterligare, speciellt
på mogna marknader och när det gäller mobil infra-

Bre v fr ån vår VD

Efter en noggrann genomgång av vår strategi, vår

företaget på att återhämta sig från en av de djupaste

Vi fortsatte att vara framgångsrika under 2007,

4

struktur, så vi finner det klokt att planera för en marknad

tik, radio eller koppar.
- 	Leverera bredbandstjänster till mobiltelefoner med
vår teknik för mobilt bredband.
- 	Koppla samman fast och mobil bredbandsaccess
med våra transmissionssystem för optik och radio,
softswitchar och IP–routrar.

- 	Hantera leverans av betalningstjänster med ett
IMS-baserat tjänstenät.

För ett år sedan etablerade vi vårt affärssegment
Multimedia för att bättre kunna möta och utveckla den

- 	Stödja operatörerna genom att planera, bygga

potentiellt gigantiska marknad som utgörs av distribu-

och driva deras nät med Professional Services.

tion av innehåll, reklam och multimediakommunikation

Oavsett om du är hemma, på jobbet eller någon

via IP-baserade bredbandsnät. Vi har gjort ett antal

annanstans kommer vi att se till att dina multi-

strategiska företagsförvärv som, tillsammans med

mediatjänster fungerar smidigt, oberoende av vilken

våra egna aktiviteter, ska stärka vår ställning inom

utrustning du använder eller hur du är uppkopplad.

dessa områden.

Det här sätter Ericsson i en ännu starkare position.
Konsumenterna har snabbt vant sig vid att ha

Under de kommande åren kommer vi att få se nya
tjänster, nya mobiltelefoner, nya sätt att kommunicera.

mobila bredbandstjänster till ett överkomligt pris,

Men allra viktigast, många fler kommer att ha tillgång

med samma prestanda som om de satt vid sin PC

till allt detta. Tänk vad det innebär för ökad livskvalitet

på jobbet eller hemma. Det har bara gått några år

och för ökad möjlighet att ta vara på varje ögonblick.

sedan Web 2.0-applikationer som YouTube och
Facebook introducerades, och redan nu förväntar

Jag känner stolthet över den roll Ericsson spelar för
att få allt detta att hända.

göra samma sak
för bredbandskommunikation som
vi redan gjort för
telefoni - göra den

’’

sig konsumenterna att själva styra över hur de ska
använda Internet. Möjligheten att omedelbart dela

’’

Vårt mål är att

mobil.

Med vänlig hälsning,

innehåll de skapat själva, eller ha tillgång till innehåll
skapat av andra.
Behovet och viljan att kommunicera är djupt
mänsklig och med den snabba utrullningen av mobilnät på tillväxtmarknader, har vi kommit långt när det
gäller att realisera vår ambition; kommunikation åt alla.
Men nu är det dags att ytterligare utöka telekommunikationens sociala, ekonomiska och miljömässiga
fördelar, genom att göra mobilt bredband tillgängligt,

Carl-Henric Svanberg

och överkomligt, för en majoritet av världens befolkning.

VD och Koncernchef

Bre v fr ån vår VD
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Vårt affärsfokus 2007
- bygger vidare på förra årets framsteg.

1
Förvärv

Nå ut
till fler

Många abonnenter fick tillgång till mobiltelefoni,

HSPA slår igenom: 81 kommersiella 3G/

vilket de tidigare inte haft råd med eller inte haft

HSPA-nät för mobilt bredband av totalt 166,

tillgång till då mobiltäckning saknades.

drevs vid årets slut av Ericsson.

Vi installerade solpaneler för att driva radio-

Fibertekniken gör det möjligt att leverera

basstationer på avlägsna platser.

HD-TV-tjänster över IP-nät. Vi förvärvade

Vi utökade vårt försprång inom telekomtjänster

Vi gjorde ett antal förvärv för att

– och vi har kundsupport för nät med över 1 miljard

stärka vår position.

abonnenter – 24 timmar/dag, sju dagar i veckan.
Fler än 650 miljoner människor kan idag betala
för multimediatjänster via sina mobiltelefoner

En miljon

2

Öka hastighet
och kapacitet

med hjälp av Ericssons betalnings- och leverans-

Entrisphere för att komplettera vår portfölj för
fast access med fiber.
Vi levererade lösningar för radio- och optisk
transmission till operatörer för att klara av
den ökande datatrafiken eftersom man nu delar
med sig mer av egenproducerat material.

lösning, IPX.

Vi installerade vår miljonte
radiobasstation.

40%

3

Förbereda
för framtiden

4

Utöka
rollen

Med hjälp av Ericsson ConsumerLab har vi

Under året ökade vi vår marknadsandel

Ericssons system hanterar ca

genomfört fler än 40 000 intervjuer för att

med ett antal nya eller utökade kontrakt för

40 procent av all mobiltrafik.

skaffa oss värdefull insikt om konsument-

utrustning och/eller tjänster. De nya näten banar

beteende och trender.

väg för framtida expansion och uppgraderingar.

Genom att installera softswitch, IMS och

Vi fortsatte att utvecklas som ”prime

transportlösningar gav vi stöd åt operatörer i

integrator” och partner för nätdrifts

deras förberedelser för ett helt IP-baserat

tjänster:

nät. Vi gav också stöd åt kunder som konver-

- genom att genomföra stora projekt vid teknik-

Fler
framsteg
Networks: sid 10-11
Professional Services: sid 14-15
Multimedia: sid 18-19

gerade sina fasta nät och mobilnät till ett
gemensamt bredbandsnät.
Ericsson gjorde investeringar i fast bredband
och multimedia genom förvärven av Tandberg
Television, Redback Networks, Entrisphere,
Drutt, Mobeon och LHS.
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Vårt affärsfokus 2007

skiften.
- genom att integrera utrustning från olika
tillverkare i våra kunders nät.
Fler än 28 000 medarbetare i mer än 140 länder
bidrar med lokal kompetens och global expertis.

Vår strategi
Den drivande kraften
i en kommunikationsintensiv värld
Göra människors liv enklare och rikare
Göra kommunikation tillgänglig för alla
Skapa nya sätt för företag att göra affärer

Excellera

Expandera

Etablera

inom nätinfrastruktur

vår tjänsteverksamhet

vår position
inom multimedialösningar

Operational Excellence i allt vi gör

Visionen om en kommunikationsintensiv

Services – specialistkunskap inom nätdesign,

värld växer sig snabbt starkare och dri-

utrullning, systemintegration, drift och kundsupport

ver konvergering av telekom-, Internetoch mediaindustrin.

genom en global organisation med stark lokal närvaro
och kompetens gör att Ericsson bättre förstår och kan
svara upp mot varje kunds unika utmaningar och dra

Genom att hjälpa operatörerna att utveckla och

fördel av den trend som finns bland operatörer att

förbättra sina nät så att de effektivt kan tillhanda-

outsourca fler delar av sin verksamhet till utrustnings-

hålla multimediatjänster, skapar vi en värld där alla

leverantörer.

människor till en rimlig kostnad får tillgång till information, underhållning, sociala nätverk med mera,
varhelst och närhelst de vill. I vår strävan att göra
människors liv enklare och mer produktivt driver vi
på den samhällsekonomiska utvecklingen som tar
vår vision närmare verkligheten.
För att förverkliga vår ambition att vara den
drivande kraften i en kommunikationsintensiv

Multimedia – genom innovativa plattformar för
hantering av multimediatjänster, applikationer och
betalningslösningar och genom samarbete med

mang i världen är nu 49 procent.

3,3
miljarder
Antalet mobilabonnemang i

applikationer kan Ericsson på ett unikt sätt hjälpa

världen nådde 3,3 miljarder.

kunderna att öka sin försäljning med spännande och
differentierade multimediatjänster.
Phones – Sony Ericsson Mobile Communications,

möta våra kunders behov har vi delat upp verksam

vårt JV med SONY, kompletterar Ericssons styrka och

heten i segment.

ökar ytterligare vårt konsumentperspektiv, med målet
att skapa kompletta helhetslösningar.

portfölj och skalfördelar gör att Ericsson kan möta

Vår unika styrka, de kraftfulla synergierna våra seg-

både mobiloperatörers och fastoperatörers behov

ment och det starka fokus på ”operational

av täckning, kapacitet och nätutveckling.

Penetrationen för mobilabonne-

ledande utvecklare och leverantörer av innehåll och

värld, skapa konkurrensfördelar och på bästa sätt

Networks – tekniskt ledarskap, en bred produkt

49%

excellence” i allt vi gör, ger oss konkurrens- och
skalfördelar inom teknikutveckling såväl som inom
leverans och support.

Vår str ategi

7

”Mobiltelefonen betyder
färre resor till mina leverantörer
– det sparar mycket tid.”
När Chahaya Suharto för första gången fyllde på förråden genom att
använda mobiltelefonen, gjorde han inte bara sin chef glad, han startade
också en ny era i hela byn. Chahaya är föreståndare för en liten diversehandel i byn Alfa Indha, långt inne i djungeln på Sumatra i Indonesien och han
är en välkänd person bland lokalbefolkningen.
Hans affär är fylld till brädden av kakor, kokosnötter och stapelvaror och det är en samlingspunkt för hela byn. Men det är också en livlina till
världen utanför palmplantagerna som omger den. När Chahaya tar sig tid
att prata med oss, är han just på gång att kontakta sin leverantör för att se
om det finns palmolja och ris att få tag på. Affären kryllar av bybor som
småpratar, skämtar eller äter av de hembakta kakorna, en av affärens mest
populära produkter.
”Innan vi hade mobiltelefoner, var jag tvungen att stänga affären
och köra 30 kilometer med mopeden för att träffa min leverantör. När jag väl
var där, kunde jag aldrig veta säkert att de faktiskt hade det jag behövde.
Det var inte bra, för byborna litar på mig för sin försörjning.”
Den stora förändringen kom när den lokala teleoperatören
installerade solcellsdrivna radiobasstationer i området. Som många andra
små byar på Sumatra ligger Chahayas by utanför elnätet och är därför
beroende av dieseldrivna generatorer för sin elförsörjning. Med de solcellsdrivna radiobasstationerna fick den här regionen för första gången tillgång
till tillförlitlig täckning till ett överkomligt pris.
Chahaya kommer aldrig att glömma sitt första mobilsamtal –
”Det var så enkelt, det var bara ett knapptryck”. ”Mobil kommunikation må
vara vardagsmat för resten av världen, men för oss är det ett jättesteg”,
säger han med ett leende. ”Nu kan jag till och med ringa mina släktingar på
Java, bara för att fråga hur de mår.”

8
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Chahaya Suharto är en av Indonesiens 85 miljoner mobilabonnenter. Den starkt växande befolkningen uppgår idag till 230 miljoner.
Projektet som gjorde mobiltelefoni möjligt för Chahaya drevs av Ericsson och är en Ericsson Communications Expander-lösning.
Tack vare "main-remote" konceptet förbrukar den här lösningen, som kan drivas med solkraft, 60 procent lägre energi än en
normal radiobasstation. Den har låg vikt, är lätt att underhålla och innebär en låg totalkostnad för operatören.

ne t works

9

Ericssons största segment är
N E T WO R KS

Networks, nätutrustning, och
volym är nyckeln till en fortsatt

13%
1%

marknadsledande position. Vi har arberörelsemarginal.

tat hårt för att säkra våra skalfördelar

försäljningsökning

när det gäller mobilsystem, och att stär-

på årsbasis.

ka vår produktportfölj när det gäller fast
bredband och kärnnät. Detta förbättrar
ytterligare våra möjligheter till långsiktig,
lönsam tillväxt.
Strategi för Networks

mobila bredbandstjänster och öka efterfrågan på
ökad mobil bredbandskapacitet.

ytterligare stärka positionerna inom fasta och konvergerade nät:
1. Tekniskt ledarskap: Säkerställa att våra kunder
blir de första på marknaden med bästa möjliga nätoch helhetslösningar, som ger lägsta möjliga
totalkostnad.
2. Stordriftsfördelar: Genom lägre utvecklings- och
tillverkningskostnad per levererad enhet.
3. Operational excellence: Genom att öka vår
effektivitet, i allt från FoU och leveranser till
utrullning och driftstöd.
Den innovativt designade

Sammanfattningsvis kan man säga att det är svårt att

Ericsson Tower Tube

överträffa ett företag som på ett effektivt sätt kan

innehåller radiobasstationer

leverera de bästa lösningarna i stora volymer. Låt oss

Radiobasstationerna finns i
tornets topp, vilket förbättrar
såväl täckning som kapacitet.
Genom innovativ design och
materialval kan tornet byggas i
ett antal utföranden för place-

bärbara datorer och fasta modem, vilket kommer att
ge konsumenterna nya möjligheter att dra fördel av

Det finns tre grundelement i vår strategi för att behålla
vår ledande ställning inom mobilsystem och för att

och antenner.

Dessutom har vi investerat i HSPA-moduler för

se på de framsteg vi gjort inom segmentets viktigaste
områden under det senaste året.
Ökat försprång inom mobilitet

Utvecklingen fortsätter. Ericsson är mycket aktivt
när det gäller att etablera Long-Term Evolution (LTE),
steget bortom 3G, som kommer att tillgodose operatörernas behov av att svara upp mot konsumenternas
krav på ännu mer kraftfulla och bekväma mobila
bredbandsupplevelser.
Ett utökat erbjudande för fast bredband

Vi har förstärkt vårt erbjudande inom fast bredband
genom att fortsätta vår förvärvsstrategi vilken inleddes 2005 med Marconi, som stärkt vårt erbjudande
inom transmission.
Förvärvet av Redback Networks i januari, gav oss
omedelbart en stark position för att kunna hjälpa
operatörerna att leverera Internet, telefoni, TV och
mobiltjänster över IP-baserade bredbandsnät.
I februari tillkännagav vi förvärvet av Entrisphere,
som tillhandahåller GPON (gigabit passive optical
networking), teknik för nät som levererar tjänster till
hem och företag, t ex till PC eller HD-TV.
Nyckeln till att leverera multimediatjänster med

När det gäller mobilnät har vi fortsatt att bygga på vår

telekomstandard ligger i kärnnätet, där utvecklingen

styrka inom GSM. När vi nu blickar framåt, är det lätt

mot Internet protokoll (IP) börjar. Ericsson och andra

ring i både städer och på

att förbise att 2007 faktiskt blev ännu ett rekordår för

branschledande företag utökar basen för IP Multi

landsbygd.

GSM och att den globala mobilpenetrationen är nu

media Subsystem, IMS. Detta möjliggör användningen

Med Ericsson Tower Tube

nästan 50 procent.

av spännande multimediatjänster var man vill, när

minskar:
- energiåtgången

Vi har också stärkt våra positioner inom 3G/WCDMA/

man vill. Inom detta område betyder vår teknik och

HSPA, med vars hjälp operatörer kan erbjuda mobilt

våra skalfördelar att våra kunder kan lansera tjänster,

- behovet av tomtmark

bredband med multimediatjänster som TV, video,

och generera intäkter, då de har en lägre total

- konstruktionstiden

musik och tillgång till höghastighets-Internet.

ägarkostnad.

- behovet av kylning
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Site City är en utställning där våra kunder kan se radiobasstationer i
olika miljöer och för olika behov.

Milstolpar 2007

• Den tyska operatören Deutsche Telekom

Under 2007 hade vi en rad framgångar:

introducerade Ericssons VDSL2-lösning för

• I maj levererade vi vår miljonte GSM-radiobas-

bredbandsaccess i Tysklands största städer.

station till mobiloperatören MTN Nigeria. Sedan

En förändring i affärsmixen

introduktionen 1991 har GSM knutit samman mer

Affärsmodellen inom segmentet Networks, bygger på

än 2,6 miljarder användare. Vi har idag rullat ut GSM-

en blandning av nyinstallation, utbyggnad och uppgra-

nät i mer än 100 länder.

dering. Vi har tidigare haft möjlighet att balansera de

• Vi tecknade ett avtal för GSM-utbyggnad med
China Mobile, till ett ungefärligt värde av 1 miljard USD.

högre marginaler.
Under 2007 innehöll vår affärsmix inom segmentet
en hög andel nyinstallation av nät och inbrytningskon-

viktiga marknader.

trakt, områden där priskonkurrensen är som mest

diameter. Den inrymmer radiobasstationer, antenner
etc och är mer miljövänlig, mer kostnadseffektiv att
bygga och driva och, inte minst, mer attraktiv för ögat.

•

69%

inom utbyggnad och uppgradering, områden med

av IMS (IP Multimedia Subsystem), på ett antal

cement med en höjd av 40 meter och 5 meter i

23%

lägre marginalerna inom nyinstallation, med försäljning

• Vodafone valde Ericsson som ensam leverantör
• Vi introducerade Ericsson Tower Tube, byggd i

8%

NETWORKS
ANDEL AV TOTAL FAKTURERING
Networks
Professional Services
Multimedia

intensiv. Takten i det pågående teknikskiftet mot ny
switchteknik ökade kraftigt och påverkade också
affärsmixen. Sent i det tredje kvartalet minskade
samtidigt försäljningen oväntat kraftigt på vissa
marknader. Allt detta ledde till betydligt lägre bruttomarginal och lägre kassagenereringen.

E
D

Vi vann mångmiljardkontrakt för leverans av

A

GSM och WCDMA/HSPA-utrustning och tillhörande tjänster till Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL)
och Bharti, Indiens två största telekomoperatörer.

• Mobile TeleSystems OJSV (MTS), Rysslands

Vi ser framåt
nad av nät och inbrytningskontrakt att fortsätta

tör och installatör av ett 3G/HSPA-nät.

påverka segmentets marginaler, men vår avse-

för den planerade introduktionen av GPON för leve
rans av tjänster med hög bandbredd, vilket inkluderar
IP-baserade videotjänster, för hem i hela USA.

B

Inom den närmaste framtiden kommer nybygg-

ledande mobiloperatör, valde Ericsson som leveran-

• AT&T valde Ericsson som leverantör av utrustning

C

värt ökade marknadsandel kommer att skapa
möjligheter till merförsäljning av nätutrustning
såväl som multimedia och service på sikt.

NETWORKS
FÖRSÄLJNING PER REGION
A Västeuropa 22%
B Central- och Österuropa,
Mellanöstern och Afrika 28%
C Asien och Oceanien 33%
D Latinamerika 10%
E Nordamerika 7%

ne t works
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”Med Internet i fickan
kan jag snabbt boka biljetter
när jag vill, var jag vill.”
Livet har blivit enklare för den indiske entreprenören, Varun Ahuja. På en myllrande gata i
New Delhi, mitt i eftermiddagshettan, bokar han biljetter via mobiltelefonen till två av sina
anställda, resmålet är Mumbai. Medan han knappar in avgångstider i en web-portal,
undviker han elegant en ström av bilar, mopeder, bussar- och en herrelös hund. ”Är det
inte fantastiskt”, skriker han för att överrösta trafikbullret, ”inget mer väntande på rese
byråer, bokningen tar bara någon minut”.
Varun Ahuja är urtypen för en entreprenör. För tio år sedan startade han med
två tomma händer, idag driver han en kedja av outlet-butiker som säljer service, datorer
och programvara från ledande leverantörer till småföretag och hemmakontor. Varuns
flotta av servicefordon rullar hela tiden, i den smått kaotiska New Delhi-trafiken levererar
man sina produkter och hjälper kunderna med problemlösning. Varun lever ett hektiskt
liv, som han delar mellan att leda sitt företag och ett intensivt familjeliv.
”Jag pratar i telefon hela tiden, antingen med affärskontakter eller med min
familj. Vi är rätt duktiga på att använda telefonen i Indien”, säger han med ett brett leende.
Varun tänker tillbaka på den dag då han bestämde sig för att utrusta alla sina
35 säljare och servicepersoner med mobiltelefoner med ständig tillgång till Internet och
andra tjänster. ”Det var ett beslut som totalt förändrade vårt sätt att arbeta. Plötsligt
kunde jag, oavsett var jag befann mig, nå Internet för att boka biljetter på flyget, tåget eller
bussen. Jag kunde till och med boka hotellrum. Det var som att ha en personlig resebyrå”.
Varun Ahuja och hans team är några av de ca 250 miljoner indier som har
mobilabonnemang, en siffra som stiger med 6 miljoner i månaden. De flesta abonnenter
är nöjda med att använda sina telefoner främst till röstsamtal. Men Varun är nyfiken på att
lära sig mer om de nya mobiltjänsterna, som möjligheten att göra bankaffärer och betala
räkningar. ”Många använder Internetcaféer för att ta del av nyheter, vädret eller sin egen
e-post. Snart kan de göra allt det här utan en PC. Mobiltelefonen kommer att bli din
plånbok, din resebyrå och din betjänt”.

Den service som Varun får kommer från Bharti Airtel, en av Indiens ledande privata mobiloperatörer med fler än 53 miljoner kunder.
Genom att låta Ericsson bygga, driva och underhålla nätet kan de koncentrera sig på att bygga relationer med sina kunder.
Och skilja sig från konkurrenterna genom bättre service, högre kvalitet och smidiga, snabba introduktioner av nyheter. Indien är den
snabbast växande marknaden när det gäller mobiltelefoni. I Indien installerar Ericsson en ny radiobasstation var femtonde minut.

professional services
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Ericssons serviceverksamhet hjälper operatörerna att generera större

Professiona l
se rvi c es

intäkter, driva sin verksamhet mer effektivt och att vidareutveckla sina nät
för att fylla konsumenternas behov. Återigen – varje ögonblick är viktigt.

15%
16%

Ju mer tid operatörerna kan lägga på att utveckla sina erbjudanden, desto nöjdare
rörelsemarginal.

blir deras kunder.

försäljningsökning
på årsbasis.

Vår strategi för tillväxt

Att stödja Ericssons lösningar för mobilnät,

Vårt serviceutbud inom Professional Services omfat-

fasta nät och multimedialösningar. Networks

tar följande sex områden:

och Multimedias globala kundbas är också grunden
för vår verksamhet inom tjänsteområdet. Med våra
existerande affärsrelationer är vi i den positionen att vi
kan tillhandahålla tjänster som ser till att våra kunder
kan dra nytta av alla fördelar med Ericssons lösningar.
I vårt dagliga arbete får vi en djup insikt i våra kunders
organisation, teknologier och affärsverksamheter.
Att öka vår serviceverksamhet. Förutom de
möjligheter som naturligt uppenbarar sig i vår kundbas när det gäller produkter och lösningar, erbjuder
vi också konsulttjänster, nätdriftstjänster och system

1000
1000 projekt för systemintegration under året.

integration.

bygga, sköta och på en daglig basis driva kundens
nät. Detta inkluderar att ”hosta” (tillhandahålla)
tjänster och applikationer samt att säkerställa nätets
kapacitet och täckning.
2. Kundsupport för mer än 800 nät med mer än
1 miljard abonnenter över hela världen. Vi minimerar våra kunders risker genom att se till att nät och
service fungerar optimalt.
3. Systemintegration för att stödja våra kunder när
det gäller integration av ny teknik och nya applikationer, såväl som integration av utrustning från olika

Vårt serviceutbud

leverantörer. Dessutom tar vi ett helhetsansvar

Våra skickliga medarbetare inom Professional

som ”prime integrator”.

Services, med en kombination av global kompetens
och lokal kännedom, ger våra kunder en större frihet
att fokusera på sina egna kunder.

185 miljoner

1. Nätdrift och hosting omfattar allt från att planera,

Vår konkurrensfördel bygger på vårt kunnande

4. Konsulttjänster för att hjälpa kunderna att identifiera och ta tillvara affärsmöjligheter och hantera
utmaningar och teknikskiften.

såväl som på våra skalfördelar. Ericssons tekniska

5. Konsulttjänster för nät och teknik för att hjälpa

185 miljoner abonnenter i nät

ledarskap, globala kundbas och lokala närvaro är

operatörerna med planering, design, optimering

drivna av Ericsson.

grunden för våra effektiva verktyg, metoder och

och vidareutveckling av sina nät.

processer, vilket har inneburit att vi kunnat utveckla
vårt utbud inom produktnära tjänster, såväl som inom

1 miljard
Mer än en miljard abonnenter
supportas av Ericsson.

nätdrift och systemintegration.

6.Utbildning för att säkerställa att våra kunders
anställda har de färdigheter och den kompetens som
krävs för att arbeta med dagens komplexa teknik.
Dessutom ingår Nätinstallation och Integration, vilket
inkluderar utrullning, expansion, omstrukturering,
uppgradering och migration av nät. (Observera att
detta erbjudande är en del av segmentet Networks
och rapporteras finansiellt under detta segment.)
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Milstolpar under 2007

Under 2007 fortsatte vi att växa snabbade än mark
naden med en tillväxt på 16%. En tydlig trend på
marknaden var att de största operatörerna har blivit
allt mer intresserade av nätdriftstjänster, när de ser de
resultat som tidiga användare fått genom outsourcing
av nätdrift.
Dessutom har allt fler operatörer efterfrågat oss i

• Vi slöt ett sexårigt avtal om nätdrift och underhåll för Deutsche Telekom’s mikrovågsnät
i Tyskland. Avtalet speglar mognadsgraden på
marknaden för nätdriftstjänster, då det var det första
kontraktet för nätdrift med en traditionell operatör
på dess hemmamarknad.

• Vi utsågs att planera, installera, optimera och

rollen som ”prime integrator” när de stått inför intro-

driva Bharti Airtel’s GSM-nät och deras plattform

duktioner av nya multimediatjänster, eller utmaningar

för förbetalda tjänster i stora delar av Indien.

vid teknikskiften. Här följer några viktiga händelser från
det gångna året:

• Vi slöt ett avtal om nätdrift med France
Telecom, vilket omfattar drift, installation och
underhåll av deras mobilnät i Belgien och
Nederländerna.

•

VI ser Framåt
Ericssons tidiga entré på servicemarknaden
har gett betydande fördelar när det gäller

Vodafone valde oss för att sköta försörjning

storlek och kunnande, även om sammanslag-

och distribution av reservdelar från alla leve-

ningar bland konkurrenterna har givit ökad

rantörer till sina mobilnät i ett antal av sina

konkurrens. Vi kommer att fortsätta att bygga

europeiska bolag bl a i Tyskland, Spanien och

på våra tidiga framgångar och arbeta på att

Portugal.

växa inom områden som nätdriftstjänster,

• KPN skrev ett femårigt avtal med oss för underhåll av accessnät i Nederländerna.

•

8%
23%
69%

systemintegration och konsultverksamhet. Vi
kommer att nå våra mål huvudsakligen genom
organisk tillväxt, men vi kan komma att göra

Vi förvärvade det spanska företaget HyC som

mindre, strategiska förvärv eller utöka våra

inriktar sig på konsulttjänster och systemintegration

resurser, för att växa.

PROFESSIONAL SERVICES
ANDEL AV TOTAL FAKTURERING
Networks
Professional Services
Multimedia

för IPTV-lösningar.

E
D
A
C

B
PROFESSIONAL SERVICES
FÖRSÄLJNING PER REGION
A Västeuropa 41%
B Central- och Österuropa,
Mellanöstern och Afrika 19%
C Asien och Oceanien 21%
D Latinamerika 10%
E Nordmerika 9%

Ericssons Network Operation Center varifrån vi driver näten, ”hostar” applikationer
och innehåll för kunder som indiska Bharti.

professional services
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”Jag sänder TV över
hela landet. Allt jag behöver
är mobiltelefonen.”
Irene Englebertink glömmer aldrig den gången hon först såg de övergivna
katterna på djurkliniken. Hon fångade bilden av dem i sin mobiltelefon och
nyheten direktsändes ut i hela Nederländerna. Även om det var upprörande bilder, så gjorde nyheten det möjligt att hitta nya hem till många av
de fyrtiotvå katterna.
“ Det kändes bra när jag kom på att jag faktiskt hade gjort något
för att förhindra avlivningen av de här djuren,” säger Irene. “Nyheter som
den här är sällan särskilt intressanta för de stora medierna, men den här
typen av lokala nyheter engagerar människor."
Irene arbetar deltid som grundskolelärare och är en av ett
hundratal ”medborgarreportrar” som regelbundet förser TV-programmet
och on-linetjänsten Ik op TV (’Me-On-TV’) med material.
Ibland kontaktar nyhetsredaktionen på Ik op TV Irene och
föreslår nyhetsuppslag, ibland kommer hon med egna idéer. Hon är
utrustad med en telefon som kan lagra videoinspelningar på upp till trettio
minuter. När hon är på gång med ett inslag ringer hon in och kopplas
direkt till redaktören, som kontrollerar bild- och ljudkvalitet innan hon går i
sändning.
“Det är så otroligt enkelt, jag trycker bara på inspelningsknappen på mobiltelefonen och så sänds det över hela landet. Jag gör allt själv,
utan stora inspelningsteam med kamerautrustning."
“Nyheter finns överallt och kan alltid spelas in. Med den nya
tekniken kan vem som helst göra en video och ladda upp innehållet till ett
media- eller underhållningsföretag. Vi är mitt uppe i en mediarevolution.
Makten håller på att glida över från de stora mediaföretagen till vanliga
människor, som jag själv.”
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Irenes ögonblick gjordes möjligt
tack vare ett höghastighetsbredband som kopplar ihop allt
med alla. Tillsammans med
Ericsson erbjuder TV-produktionsbolaget Endemol alla en möjlighet
att blixtsnabbt skapa och distribuera bilder och videoklipp.

multimedia
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Ericsson etablerade segmentet Multimedia för att
M U LTI M E D I A

bättre kunna möta operatörernas behov av nya
applikationer, nya lösningar och nya enheter, som

-1%
14%

uppmuntrar abonnenterna till ökad användning. Det här
rörelsemarginal.

var året som vi stakade ut färdriktningen, när vi organise-

försäljningsökning

rade de områden där vi redan var star-

på årsbasis.

ka och kompletterade dem med strategiska förvärv. Vi har längs den vägen

Ericssons multimediastrategi är även tillämpbar på en

tagit viktiga steg för att säkra Ericssons

företagsmarknad där man arbetar med koordinerad

framtida tillväxt.
Strategi för Multimedia

För att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste

Media

Web

En utökad portfölj

längre än till rösttjänster. Det innebär att de måste gå

Vår ambition att växa krävde att vi adresserade nya

utanför sin traditionella värld av telekommunikation

områden genom att göra viktiga förvärv. Både för att

och vända sig mot Internet och mediaindustrin. För

komplettera områden där vi redan var starka, men

operatörerna innebär detta en ny nivå av komplexitet

också för att komma in på nya.

Ericsson vill möjliggöra nya, intäktsbringande

Konsumenter laddar upp och
delar videoklipp mer och mer.

50 miljoner
Fler än 50 miljoner av världens

I mars förvärvade vi Mobeon, en leverantör av IPbaserade röst- och videomeddelanden, vilket är

tjänster och applikationer och utveckla nya multimedia

grundläggande för vår multimediastrategi. Förvärvet

lösningar. I denna nya miljö vill företaget också agera

av Mobeon ger oss möjlighet att snabbare utveckla en

mäklare för att hjälpa operatörer och tjänsteleveran-

arkitektur för meddelanden, och att lättare integrera

törer med de rätta verktygen för att distribuera media-

nya applikationer med redan etablerade meddelande

och Internetinnehåll till sina kunder. Våra kunskaper

former som SMS, röstmeddelanden och MMS.

när det gäller att driva avancerade nät, som kan leve-

Me-On-TV

centrex-lösningar för operatörer som betjänar företagsmarknaden.

teleoperatörer leverera tjänster som sträcker sig

men också möjligheter till nya affärsmodeller.
Telekom

kommunikation (t ex mellan PC, telefoner och mobiltelefoner), IP-baserade privata företagsväxlar, och

I april förbättrade vi vår position på marknaden för

rera IPTV, mobil-TV, musiklösningar, meddelanden

IPTV och videolösningar via nätet med förvärvet av

och egenproducerat innehåll, hjälper operatörerna att

Tandberg Television. Ett världsledande företag när det

ge konsumenterna de multimediaupplevelser de vill

gäller teknik för videokodning, komprimering och

ha, och dessutom på ett lönsamt och flexibelt sätt.

dessutom ”on-demand” och interaktiv video. Företa-

Inom media drar innehållsleverantörerna nytta av

get förde med sig en bred kundbas, med kunder

vår globala närvaro och av våra relationer med opera-

inom kabel, satellit och telekom i mer än 100 länder.

törer i hela världen.

Integreringen i Ericsson har gått bra och vi har nu ett

Våra erbjudanden när det gäller att hantera betalningar hjälper operatörerna att handskas med olika

komplett erbjudande inom IPTV över hela världen.
Genom förvärvet av Drutt i juni utökade vi vårt

betalningsmodeller. Allt från telekomindustrins tradi-

ledarskap inom området Service Delivery Platforms

tionella abonnemangsmodell till de innehållsspecifika

(SDP), med produkter och funktioner som gör det

betalningsmodeller som återfinns inom mediaindustrin.

möjligt att få tillgång till, lansera, leverera och ta betalt

För att garantera multimediatjänster som levererar de

för innehåll till mobiltelefoner.

upplevelser som konsumenten förväntar sig, utvecklar

Vi förvärvade även LHS, ett ledande företag inom

3G/WCDMA-mobiltelefoner

och licensierar Ericsson också tekniska mobilplatt

fakturering och kundvård, för att komplettera vår

innehåller teknik från Ericsson.

formar för mobiltelefoner.

kompetens inom förskotts- och realtidsdebitering.
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Den här kombinationen ger operatörerna möjlighet att

• Etisalat implementerade vår konvergerade

hantera alla användare och tjänster på samma sätt

lösning för realtidsdebitering, vilken möjliggör för

vad gäller betalning, oavsett om de betalar i förskott

operatören att tillhandahålla samma tjänster till alla

eller efterskott, för mobilt eller fast abonnemang.

kunder, såväl kontantkortskunder som abonne-

Milstolpar under 2007

Här är en resumé över vad Multimedia åstadkom

mangskunder.

• Vi introducerade den första mobilplattformen

under sitt första år.

för WCDMA med HSPA – funktion, vilket möjlig

• Ericsson och Turner Broadcasting tillkännagav

Utrustning som kan hantera nya typer av tjänster

ett samarbete som inkluderar CNN International
och Cartoon Network, när det gäller att utveckla
Internet, för att sända nyheter och underhållning i

gör massmarknad för HSPA-multimediaenheter.
såsom interaktiv mobil -TV och videosamtal som
kräver snabb datahastighet.

mobila multimediamiljöer.

• Telefonica Espana valde vår Mobil-TV-lösning
och tillhörande tjänster för att förse sina konsumen-

Vi ser framåt

ter med ett rikt mobilt TV-innehåll.

Multimedia är en enorm marknad med en stark

• Tillsammans med TV-produktionsbolaget
Endemol utvecklade vi ’Me-On-TV’ för att göra
det möjligt för konsumenter att sända, publicera
och dela videoinnehåll, live eller inspelat, via vilken
mobiltelefon som helst, var som helst och till vilken
skärm som helst.

• Vodafone Island valde vår helhetslösning för

tillväxtpotential och nya kunder inom Internetoch innehållsindustrin. Även om marknaden är

8%

fragmenterad har Ericsson en stark ställning på
flera områden – mobilplattformar, plattformar

23%

för att leverera tjänster och betalningar visar alla

69%

stark tillväxt och goda marginaler. IPTV, IMS
och meddelandetjänster är områden där vi gör
betydande investeringar. Dessutom utgör vår

IPTV för att kunna förse sina kunder med ett er

relation med Sony Ericsson en solid grund för

bjudande som utgör ett steg i utvecklingen mot helt

att utveckla verksamheten vidare.

MULTIMEDIA
ANDEL AV TOTAL FAKTURERING
Networks
Professional Services
Multimedia

konvergerade multimediatjänster, baserade på IMS.

E
D
C

A

B

MULTIMEDIA
FÖRSÄLJNING PER REGION
A Västeuropa 46%
B Central- och Österuropa,
Mellanöstern och Afrika 25%
C Asien och Oceanien 15%
D Latinamerika 7%
E Nordamerika 7%

multimedia
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”Plötsligt har mina vänner börjat
behandla mig som en berömd DJ.”
Klockan är 15.00 i Stockholm och Tea Dahlgren sitter på sitt favoritcafé. Hon skrattar när hon berättar om den
gången hon imponerade på sin bästa vän Alexandra genom att veta namnet på en låt ingen av dem hört förut.
”Plötsligt hör vi en kanonlåt på radion, och Alexandra försöker förgäves komma på vad det kan vara.
Så jag säger ’kolla här’ och så håller jag upp min telefon mot högtalaren, trycker på knappen och på displayen
ser vi exakt vilken låt vi lyssnar på, vad artisten och skivan heter och till och med vilket år den kom ut. Bara så där.”
Tea är en av miljoner musikälskare som upptäckt poängen med Track ID™ från Sony Ericsson.
Genom att spela in några sekunder av en låt, får hon omedelbart tillbaka information om låt, album och artist.
”Jag trodde först att det bara var en kul grej, men det funkar verkligen”, säger Tea, som för tillfället har 318 låtar
i sin telefon. ”Telefonen är inte bara min Walkman®, den är mitt hemliga vapen mot musik-besserwissers.”

Tea Dahlgren har just upptäckt vad hon kan göra med sin Walkman® W 800, utrustad
med Track ID™, Stereo Streaming och 2.0 megapixel kamera. Med de senaste nyheterna
kan hon ladda ner, streama, lagra och spela musik i mobiltelefonen.

Phones
– son y e r i c sson

Sony Ericsson – Med en utökad portfölj, stark drivkraft och med ambitionen att bli en av de tre största
mobiltelefontillverkarna.

12%
18%

rörelsemarginal.
försäljningsökning
på årsbasis.

Sony Ericsson Mobile Communications grundades

Sony Ericsson fortsatte att sätta standarden för

2001 som ett 50/50 joint venture mellan Ericsson och

telefoner med rikt och sofistikerat innehåll, speciellt när

Sony Corporation.
Under 2007 sålde Sony Ericsson över 100 miljoner
mobiltelefoner, en ökning med 18 procent från året

telefoner i det lägre prissegmentet i produktportföljen

innan. Företaget tog marknadsandelar genom att öka

och företaget kryddade de lägst prissatta med bra

försäljningen av modeller inom det lägre prissegmen-

produktinnehåll. Walkman®-varumärket utvidgades

tet på tillväxtmarknader som Latinamerika och

med modeller i låg- och mellansegmentet som W200

Östeuropa.

och W300, och kameratelefonerna utökades med

Trots att det genomsnittliga priset gick ner under
Den tunna W910i Walkman® är

det gäller musik och bilder, genom Sonys varumärken
Cyber-shot™ och Walkman®. Samtidigt ökade antalet

perioden, lyckades Sony Ericsson behålla tvåsiffriga

modellerna K310 och K550.
Under 2007 annonserade Sony Ericsson sin avsikt

en lekfull följeslagare i en värld

marginaler, genom att styra kostnaderna och fokusera

att utveckla PlayNow™, en applikation för distribution

av mobil underhållning.

på intern effektivitet.

av innehåll, till ett fullservice erbjudande som omfattar
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103,4

Antal levererade
enheter (miljoner)

ringsignaler, nedladdning av hela låtar, spel, bakgrunder och teman. Det utökade erbjudandet, omdöpt till
PlayNow™Arena, kommer att integreras med
TrackID™, en tjänst för musikidentifiering, vilket ger
konsumenten möjlighet att upptäcka, provspela och
erhålla ny musik direkt i mobiltelefonen. Företaget ser
det som sin uppgift att hjälpa operatörerna att driva
trafik, samtidigt som man ger konsumenterna möjlighet att upptäcka ny musik och nytt innehåll som visar
på möjligheterna i deras mobiltelefoner.
Sony Ericsson fortsatte att utveckla portföljen med
tillbehör. Allt från Bluetoothheadsets, tillbehör för bilen
och musikhögtalare till Bluetoothklockor, som diskret
talar om för användaren vem som ringer. Företaget
fortsätter att hitta nya attraktiva funktioner för telefonerna och fördelar för användarna.

Vi ser framåt
Sony Ericsson fortsätter att bredda produkt-

42,3

74,8
51,2

27,2

utbudet inom låg- och mellansegmentet med
bibehållen marginal och lönsamhet. Med
toppsegmentet fortsätter företaget att skapa
uppmärksamhet kring varumärket. Under

2003

2005

2006

2007

12 916
Försäljning (miljoner Euro)
10 959

2008 kommer PlayNow™Arena att leverera
ett ännu större utbud när det gäller innehåll.

2004

6 525

7 268

4 673

Spel, teman och miljoner musikspår med
originalmusik från stora och fristående
skivbolag. Med utökat multimediainnehåll
kommer Sony Ericsson att kunna bygga

2003

2004

2005

Resultat före skatt
(miljoner Euro)

2006

2007
1 574

1 298

vidare på det starka resultat man uppnådde
under 2007.

486

512

2004

2005

-130
2003

2006

phones – sony ericsson

2007
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Våra medarbetare och vår
företagskultur
- nyckeln till Ericssons framgång.

Våra grundläggande värderingar

Ericssons kod för affärsetik

Ansvarsfullt företagande

Ericssons ställning som ett världsledande företag

Vår kod för affärsetik är en sammanfattning av de

Vi genomför ett antal aktiviteter

börjar med våra medarbetare.

policies och direktiv som styr relationerna mellan våra

för att minimera risker och för

Respekt, professionalism och uthållighet är de

interna och externa intressenter. Koden har översatts

det gäller sociala-, etiska- och

värderingar som utgör grunden för vår företagskultur.

till fler än 20 språk för att säkerställa att alla anställda

miljöfrågor. Risker minimeras

I årtionden har de varit ledstjärnor i det dagliga arbetet,

förstår våra policies, direktiv och vikten av att all

genom ett antal initiativ och

i våra relationer till människor och i sättet vi gör affärer på.

affärsverksamhet bygger på god etik. Alla anställda

att uppnå positiva effekter när

policies såsom Affärsetisk kod,
Miljöledningssystem och

En av de allra viktigaste delarna i en organisation är

måste regelbundet uppdatera sig när det gäller

Uppförandekod. Fördelarna

engagerade medarbetare, idag har vi 74 000 världen

kodens innehåll och acceptera de principer den ger

med vår teknologi tar sig

över. Under 2007 visade vår årliga medarbetarunder-

uttryck för.

uttryck i utvecklingen av en

sökning (mätt som ett humankapitalindex) ett resultat

energisnål produktportfölj och
genom att vi belyser de

på 70 procent, vilket placerar oss bland eliten. Redan

positiva socioekonomiska

60 procent betraktas som en hög nivå.

effekterna av kommunikation.

Under förra året arbetade vi hårt för att integrera
våra nyförvärvade verksamheter på bästa sätt. En av
de avgörande faktorerna för att lyckas är hur väl man
integrerar system och processer, men, i ännu högre
grad; även de nya medarbetarna måste känna att de
är en del av Ericssons kultur.
För att vi ska kunna stödja våra kunder på en
krävande och föränderlig marknad krävs en ständig

Vill du veta mer? Läs gärna
Ericssons Corporate

personlig kompetensutveckling. För att våra medarbe-

Responsibility Report:

tare ska ha de rätta kunskaperna, verktygen, och

www.ericsson.com/corporate_

metoderna har varje medarbetare ett personligt

responsibility

utvecklingsprogram som uppdateras varje år.
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Vår a medarbe tare och vår före tagskultur

För ytterligare detaljer, se vår Bolagsstyrnings
rapport 2007.
Ericssons mångfald

Ericssons organisation bygger på en respekt för
individen och individens bidrag när det gäller innovation, framgång hos kunderna och prestation på alla
nivåer.
I vår kultur möts och interagerar människor med
olika bakgrund och med en mångfald av synsätt,
värderingar och övertygelser. Vi ser detta som en
tillgång för organisationen.
Betydelsen av mångfald är integrerad och kommunicerad inom Ericsson. Det är hjärtat i vår
grundläggande värdering ”Respekt”, som lyfter fram
betydelsen av allas lika rättigheter.

koncernledningen

A

B

Björn Olsson
Vice VD och ställföreträdande chef för
affärsenhet Networks
Född: 1956
Aktieinnehav:
60 196 B-aktier

A

Hans Vestberg

C

Henry Sténson
Senior Vice President,
informationsdirektör och
chef för koncernfunktion
Communications
Född: 1955

Joakim Westh

Senior Vice President,
personaldirektör och chef
för koncernfunktion
Human Resources
& Organization

Senior Vice President och
chef för koncernfunktion
Strategy & Operational
Excellence

Född: 1965

Född: 1955

Aktieinnehav:
45 999 B-aktier

Aktieinnehav:
68 446 B-aktier

Aktieinnehav:
135 744 B-aktier

C

D

E

Kurt Jofs
Vice VD och chef för
affärsenhet Networks
Född: 1958
Aktieinnehav:
260 106 B-aktier

Aktieinnehav:
59 128 B-aktier

Till och med 24 oktober var Karl-Henrik Sundström
Vice VD och finanschef och chef för koncernfunktion
Finance och medlem i koncernledningen.

I

Jan Wäreby
Senior Vice President
och chef för affärsenhet
Multimedia

Aktieinnehav:
15 781 966 B-aktier

Född: 1956
Aktieinnehav:
167 746 B-aktier

K

J
K

Bert Nordberg

Senior Vice President,
teknisk direktör och
chef för koncernfunktion
Technology

Vice VD och chef
för koncernfunktion
Sales & Marketing

Född: 1961

Aktieinnehav:
57 841 B-aktier

Aktieinnehav:
43 679 B-aktier

Född: 1951

I
H

Håkan Eriksson

Carl Olof Blomqvist

Aktieinnehav:
6 080 A-aktier
70 424 B-aktier

G

J

F

Senior Vice President,
chefsjurist och chef för
koncernfunktion Legal Affairs

Född: 1952

E

H

Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef

Född: 1961

F

B

G

D

Marita Hellberg

Vice VD, Finanschef
(sedan oktober 2007)
och chef för affärsenhet
Global Services
(till årets slut)

Antalet aktier inkluderar aktieinnehav
av närstående fysiska eller juridiska
personer.

Född: 1956

Från och med 1 januari 2008, är Jan Frykhammar
utsedd till Senior Vice President och chef för affärsenhet
Global Services och är medlem i koncernledningen.

koncernledningen
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st y r elsen

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst fem
och högst tolv ledamöter med högst sex suppleanter.
Ledamöterna väljs årligen på ordinarie årsstämma för peri
oden fram till och med slutet av nästa ordinarie årsstämma.
Enligt svensk lag har fackföreningar dessutom rätt att utse
ytterligare tre styrelseledamöter med tre suppleanter till
styrelsen. Styrelsens ledamöter (per den 31 december
2007) framgår nedan:

E

A

K

Nancy McKinstry

F

A

G

Börje Ekholm

Ledamot i
Kompensationskommittén

Ledamot i
Kompensationskommittén

Född: 1959

Torbjörn Nyman

C

D

Monica Bergström

Sir Peter L. Bonfield
Ledamot i
Revisionskommittén

Arbetstagarledamot

Arbetstagarledamot

Född: 1959

Ledamot i
Finanskommittén

Ledamot i
Kompensationskommittén

Utsedd: 2007

Född: 1961

Född: 1961

Invald: 2002

Aktieinnehav:
4 877 B-aktier

Utsedd: 2004

Utsedd: 1998

Aktieinnehav:
15 061 B-aktier

Aktieinnehav:
4 757 B-aktier

Aktieinnehav:
22 000 B-aktier

Sverker Martin-Löf

H

Michael Treschow

I

Född: 1944

J

Marcus Wallenberg

Anders Nyrén

Vice styrelseordförande

Styrelseordförande

Vice styrelseordförande

Född: 1963

Ledamot i
Revisionskommittén

Ordförande i
Kompensationskommittén

Ordförande i
Finanskommittén

Invald: 2004

Invald: 2006

Född: 1943

Ledamot i Finanskommittén

Född: 1956

Invald: 2006

Aktieinnehav: Inget

Aktieinnehav:
108 803 B-aktier

Invald: 1993

Född: 1943

Invald: 1996

Aktieinnehav:
52 000 B-aktier

Invald: 2002

Aktieinnehav:
710 000 B-aktier

Aktieinnehav:
33 428 B-aktier

B

C

Ulf J. Johansson

D

L

E

Carl-Henric
Svanberg

F

G

M

Katherine M.
Hudson

VD och koncernchef

Född: 1947

Född: 1945

Född: 1952

Invald: 2006

Invald: 2005

Invald: 2003

Aktieinnehav:
32 176 B-aktier

Aktieinnehav:
15 781 966 B-aktier

Aktieinnehav:
102 000 B-aktier

st yrelsen

Aktieinnehav:
820 043 B-aktier

H

Ordförande i
Revisionskommittén

Antalet aktier (och optioner där
så förekommer) inkluderar aktie
innehav av närstående fysiska
eller juridiska personer.
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B

Karin Åberg
Arbetstagarledamot,
suppleant

I

N

J

Jan Hedlund
Arbetstagarledamot
Ledamot i
Revisionskommittén

K

O

L

Anna Guldstrand

Ledamot i
Finanskommittén
Född: 1954

M

N

P

Kristina Davidsson

Arbetstagarledamot,
suppleant

Arbetstagarledamot,
suppleant

Född: 1964

Född: 1955

Född: 1946

Utsedd: 2004

Utsedd: 2006

Utsedd: 1994

Aktieinnehav:
4 723 B-aktier

Aktieinnehav:
3 401 B-aktier

Aktieinnehav:
2 040 B-aktier

Carl-Henric Svanberg är den
enda styrelseledamoten som
också ingår i Ericssons operativa
ledning.

O

Optionsinnehav: 900

Ingen styrelseledamot har blivit
vald med anledning av avtal eller
överenskommelse med någon
större aktieägare, kund, leveran
tör eller annan person.

Mer information om vår styrelse
finns på www.ericsson.com.
(Information på våra Internetsidor utgör inte del av detta
dokument.)

P

Brev från styrelsens ordförande
Bästa aktieägare,

anställa och behålla de bästa

Även om 2007 var ett dynamiskt och händelserikt år för Ericsson

talangerna på alla nivåer inom

rymde det också besvikelser för våra aktieägare. Precis som ni

koncernen idag och i framtiden.

drabbades även många av Ericssons anställda och styrelseleda

Det är därför viktigt att riktlinjer

möter av det stora kursfallet på vår aktie.

och praxis när det gäller ersätt

Denna utveckling berodde åtminstone delvis på det allmänna

ningar till chefer är konkurrens

stämningsläget på aktiemarknaden som påverkade de flesta

kraftiga och ligger i linje med

börsnoterade bolag.

praxis inom branschen. Utom

Ericssons resultat för tredje kvartalet var tveklöst en negativ
överraskning för oss alla, men bolaget är starkare än någonsin,

stående experter har gjort en
grundlig utvärdering av det

har fortfarande en solid ekonomi och kommer att ge lika stor

nuvarande ersättningssystemet

utdelning som förra året. Jag känner tillförsikt när det gäller

som visar att bolagets ersättnings

Ericssons långsiktiga möjligheter och anser att den nuvarande

plan är ändamålsenlig och skälig.

strategin är effektiv och inte bör ändras.

Under 2007 fick jag möjlighet att besöka flera av Ericssons

I detta mer utmanande marknadsläge kan konstateras att

anläggningar världen över. Det var ett nöje att få träffa så många

Ericsson har en god geografisk spridning och en diversifierad

starkt motiverade och högt kvalificerade medarbetare som är så

kundbas, där inget enskilt land och ingen enskild kund svarar för

engagerade i sitt arbete för bolagets fortsatta vitalitet.

mer än 10 procent av omsättningen. Ericsson har dessutom den

Jag känner mig hedrad över att vara er styrelseordförande i

flexibilitet och de resurser som krävs för att anpassa sig till de

Ericsson – ett starkt bolag som spelar en viktig roll i att förändra

kortsiktiga utmaningar som uppstår om marknaden för nätutrust

världen till det bättre.

ning försvagas eller om konkurrensen hårdnar, samtidigt som
bolaget är väl positionerat för fortsatt tillväxt inom tjänster och

Tack för ert fortsatta stöd.

multimedia.
Bolagets starka ställning bekräftas av oberoende enkäter där
befintliga och potentiella kunder ständigt rankar Ericsson långt
högre än bolagets konkurrenter. Detsamma gäller synen på
bolaget internt, där medarbetarenkäten visar att bolaget nu har
uppnått nivån ”excellence”.
Ett företags framgång är beroende av chefernas sätt att leda
och kompetensen hos dess personal, vilket innebär att vi måste
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller en diskussion och analys av Ericssons koncernredovisning och verksamhetens resultat 2007 samt annan
information. Den omfattar även framtidsinriktad information om frågor som framtida marknadsförhållanden, strategier och förväntade resultat.
Den framtidsinriktade informationen bygger på bedömningar, antaganden och uppskattningar som kan påverkas av risker och
osäkerhetsfaktorer. Därför kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från dem som beskrivs eller antyds i denna framtidsinriktade
information. För mer information, se ”Framtidsinriktad information” och ”Riskfaktorer”.
Diskussionen om och analysen av resultatet baseras på Ericssons koncernredovisning, som har upprättats i enlighet med IFRS.
Upprättandet av koncernredovisningen kräver att ledningen tillämpar redovisningsmetoder och redovisningsprinciper som innebär svåra,
komplicerade eller subjektiva bedömningar och uppskattningar utifrån tidigare erfarenheter och antaganden som anses vara rimliga. Dessa
bedömningar, uppskattningar och antaganden påverkar redovisade värden för tillgångar och skulder samt för eventualtillgångar och
ansvarsförbindelser på balansdagen, samt redovisade belopp avseende intäkter och kostnader under redovisningsperioden. Med andra
bedömningar, antaganden och uppskattningar kan dessa värden vara väsentligt annorlunda.
Se Noter till koncernens bokslut – Not K2, “Väsentliga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar” för ytterligare information
om de redovisningsprinciper som enligt vår uppfattning har störst inverkan på Ericssons redovisade resultat och ekonomiska ställning.
Revisorerna gör en översiktlig granskning av delårsrapporterna, reviderar årsredovisningen samt rapporterar sina iakttagelser till styrelsens
revisionskommitté.
Ord som “Ericsson”, “koncernen”, “bolaget” och liknande uttryck refererar alla till Telefonaktiebolaget LM Ericsson och dess dotterbolag.
Om inget annat anges gäller siffror inom parentes föregående år, d v s 2006.

Sammanfattning
Under 2007 ökade Ericsson försäljningen med 4 (17) procent till
SEK 187,8 (179,8) miljarder. Den organiska tillväxten (dvs.

•	Växande marknadsandel inom professionella tjänster genom
•

nya kontrakt för nätdriftstjänster, särskilt i Västeuropa.
	Refinansierade lån som närmade sig förfallodagen, utökade

exklusive förvärv) uppgick till 8 procent uttryckt i oförändrade

bindande kreditlöften för att skapa större finansiell flexibilitet

valutor. I en miljö med en väsentligt svagare US-dollar som påver-

och bättre kreditbetyg.

kade den redovisade försäljningen och resultatet negativt
levererade Ericsson ändå ett av sina bästa resultat i sin 130 år

• Uppnådde positionen som den fjärde största mobiltelefonleve
rantören genom Sony Ericsson.

långa historia. Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets
aktieägare var SEK 21,8 (26,3) miljarder. Vinst per aktie hänförlig

Under året tillkännagav bolaget ett betydande antal nya eller

till moderbolagets aktieägare var 1,37 (1,65) SEK. Kassaflödet

utökade kontrakt om leverans av nätutrustning och/eller tjänster

från rörelsen var SEK 19,2 (18,5) miljarder. Kassaflödet före

till operatörer världen över. Det samlade värdet av dessa kontrakt

finansieringsaktiviteter var SEK –8,3 (+3,6) miljarder, efter

var det högsta på fem år.

invester ingar i förvärv om SEK 26,3 (18,1) miljarder.
Ericsson gick starkt framåt inom strategiskt viktiga områden,
såsom:

•	Säkrade skalfördelar genom att öka marknadsandelen inom

har nu en högre andel inbrytningskontrakt och kontrakt med ett
större innehåll av nätinstallationstjänster och tredjepartsproduk-

mobilsystem betydligt, särskilt på tillväxtmarknader som Kina,

ter, vilket påverkar bruttomarginalerna negativt. Den pågående

Indien, Ryssland och Afrika.

övergången till ny växelteknik späder på denna effekt. Övergång-

•	Stärkt position för bolaget inom segmentet Networks när det
gäller fast bredbandsaccess, transmission och IP-routing.

• Kompletterande förvärv för att stärka Ericssons kompetens
och produktportfölj inom IP-teknik, IPTV och multimedia.
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Bolagets starka utveckling har dämpats något av den
förändrade affärsmixen inom segmentet Networks. Affärsmixen

förvaltningsber ät telse

en innebär att bolaget bygger ny installerad bas under samma
konkurrensförhållanden, t ex en öppen budgivningsprocess, som
när nya nät byggs. Under tredje kvartalet skedde en oförutsedd
förändring i affärsmixen, med en förhållandevis större andel
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nettoomsättning 2005 –2007 (SEK miljarder)

tillväxt och marginalpåverkan av en ogynnsam affärsmix inom
Networks. Bolaget har dock strategier och åtgärdsplaner för att

200

179,8

150

187,8

möta dessa utmaningar.

Marknad och trender

153,2

Det här var ännu ett rekordår för mobilkommunikation med

100

omkring 586 (500) miljoner nya abonnemang och mer än 1100
(980) miljoner sålda mobiltelefoner. Nätutrustningsmarknadens

50

0

allmänna tillväxt under årets första hälft var som väntat ungefär
densamma som 2006, men saktade sedan oväntat ned under
2005

2006

2007

tredje kvartalet. Om beräkningar av mobiloperatörernas
investeringar används som en uppskattning för marknaden för
mobil nätutrustning tror vi att tillväxten på mobilsystemmarknaden var något sämre än bolagets förväntan om runt 5 procent.
I slutet av 2007 motsvarade de 3,3 (2,7) miljarder mobilabon-

försäljning av nya nät och en lägre andel utbyggnader och

nemangen världen över en global abonnemangspenetration på

uppgraderingar, med betydligt lägre marginaler som följd. Detta

49 (41) procent. (Anm. Antalet faktiska mobilabonnenter är

utlöste den vinstvarning som gjorde att aktiekursen gick ned

betydligt lägre, kanske så mycket som 15–20 procent eller mer,

väsentligt. Även om den snabba och betydande försämringen av

på grund av inaktiva abonnemang och att människor har flera

marginalerna inom Networks var oväntad kan en viss volatilitet

abonnemang.)

och vissa avvikelser från prognoserna förekomma i alla nätutrustningsleverantörers kvartalsresultat.
Försäljningen av professionella tjänster, särskilt nätdriftstjäns

Bolaget räknar med att antalet mobilabonnemang ska öka till
mer än 4 miljarder 2009, vilket skapar ett ökat behov av nya och
utbyggda mobilnät och tillhörande professionella tjänster.

ter, ökade starkt. Bolaget har en väl etablerad skalfördel för
fortsatt lönsam tillväxt – framför allt i Västeuropa.
Det nya segmentet Multimedia gjorde goda framsteg i

Stark ökning på tillväxtmarknader
Den historiska pris/prestandatrenden inom både mobiltelefoner

etableringen av sin verksamhet och utökade snabbt sin portfölj

och nätinfrastruktur har lett till att den tillgängliga marknaden har

genom flera förvärv. Bolaget fortsätter att satsa på en ledande

vuxit betydligt, genom att mobilkommunikation blivit ekonomiskt

marknadsposition inom telenätsbaserade mediatjänster och

överkomlig även på tillväxtmarknaderna. Investeringarna i

IP-baserade applikationer och tjänster.
Resultatet för Sony Ericsson Mobile Communications var

mobilnät på tillväxtmarknaderna ökade med uppskattningsvis
17 procent och representerar nu nästan hälften av den totala

fortsatt starkt. Företaget ökade sin marknadsandel och slutade

marknaden. De mogna marknaderna minskade investeringarna

året som den fjärde största mobiltelefonleverantören. Företaget är

med ungefär 8 procent.

på god väg att nå målet att bli en av de tre största leverantörerna.
Sony Ericsson bidrog också avsevärt till Ericssons rörelseresultat
och kassaflöde.
Under året förvärvade Ericsson Redback Networks, Tandberg

Fler mobilabonnenter och en ökande genomsnittlig användningstid i minuter bör främja efterfrågan på installation och
utbyggnad av nät på tillväxtmarknaderna. Sådana projekt är i
allt större utsträckning totalentreprenader, som till sin natur

Television och LHS samt flera mindre företag. Dessa förvärv har

leder till lägre marginaler och kassagenerering på kort sikt på

redan hjälpt bolaget att vinna flera viktiga kontrakt. Det utökade

grund av att de har ett betydande innehåll av installation,

produktsortimentet kommer, tillsammans med de nya specialist-

systemintegration och tredjepartsprodukter. Även om det är

kompetenser som har tillkommit, att göra det lättare för bolaget

troligt att totalentreprenader även i fortsättningen kommer att

att ta vara på möjligheterna inom flera IP-relaterade tillväxtområ-

utgöra en stor andel av nätförsäljningen bör dessa effekter avta

den, såsom routing, multimediaapplikationer och tjänster.

när den inledande fasen väl har avslutats och utbyggnad och

Även om vi anser att bolaget är väl positionerat på längre sikt

uppgradering kan ta vid.

och fortfarande har högst lönsamhet bland jämförbara företag
finns det på kortare sikt flera utmaningar. Det handlar bland annat

CDMA-operatörer byter till GSM/WCDMA-spåret

om makroekonomiska och geopolitiska risker, exponeringen mot

CDMA-operatörer över hela världen fortsätter att byta till GSM/

dollarn, ökad konkurrens med hårdare prispress, långsammare

WCDMA-spåret. Under 2007 gick CDMA-operatörer i Brasilien
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och Israel över till GSM/WCDMA och operatörer i Indien, Vietnam

tillkännagivit att de har valt Ericsson som leverantör av LTE-base-

och Nya Zeeland har beslutat om ett skifte. Även i USA har en

rad nätinfrastruktur i Japan. Dessutom annonserade China

stor CDMA-operatör tillkännagivit planer på att installera LTE

Mobile och AT&T Wireless nyligen att de skulle gå LTE-vägen.

(long-term evolution), nästa generations nät för mobilt bredband

Ericsson är för närvarande en huvudleverantör till båda dessa

inom GSM/WCDMA-spåret.

operatörer. Vi uppmuntras av denna starka utveckling och håller

3G/WCDMA kommer snart att gå om GSM

vara den dominerande tekniken för nästa generations mobila

Även om GSM fortfarande svarar för merparten av försäljningen

bredband.

med om bolagets bedömning att LTE högst sannolikt kommer att

på mobilsystemmarknaden avtar tillväxten inom GSM samtidigt
som 3G/WCDMA accelererar. Efterfrågan på nya GSM-nät

Paketering av tjänster och fasta avgifter

kommer främst från tillväxtmarknader, särskilt Asien och Afrika.

Operatörernas investeringar i fasta nät har drivits på av behovet

På kort till medellång sikt kommer GSM förmodligen att fortsätta

av att ersätta förlorade intäkter från telefoni, som kan ha

vara den dominerande tekniken på tillväxtmarknader, men

övertagits av mobiltelefoni och IP-telefoni samt av den ökade

bolaget tror att 3G snart kommer att byggas ut på allvar i folkrika

konkurrensen mellan operatörerna. En väl etablerad strategi att

länder som Brasilien, Kina, Indien och Ryssland. Tillsammans

behålla kunderna har varit s.k. triple play (dvs. ett paket som

med beräknad utbyggnad och uppgradering av 3G på mer

består av telefoni, Internet och TV), ibland kombinerat med fasta

mogna marknader visar detta att försäljningen av 3G/WCDMA

avgifter. Denna strategi har skyndat på övergången till helt

snart kommer att ha gått om GSM globalt.
Vid årets slut fanns nästan 180 miljoner abonnenter i 197 (146)
kommersiella 3G/WCDMA-nät, varav Ericsson är leverantör till
129 (91). 3G/WCDMA uppgraderat med höghastighetstekniken
HSPA (High Speed Packet Access) är nu i bruk i 166 (96) nät i 75

IP-baserade bredbandsnät med ökad utbyggnad av bredbands
access, routing, transmission och nästa generations system för
att tillhandahålla nya typer av tjänster och hantera intäkter.
På samma sätt börjar även mobiloperatörer använda sig av
paketering och fasta avgifter, särskilt när röstbaserad mobiltele-

(51) länder. Ericsson är leverantör till 81 (46) av dessa nät, som

foni kombineras med mobilt bredband. Denna trend förväntas

svarar för majoriteten av alla HSPA-användare. Trots denna tillväxt

accelerera i och med införandet av mobil-TV. På tillväxtmarkna-

är antalet potentiella abonnenter som omfattas av kommersiella

der är röst- och textmeddelanden fortfarande de viktigaste

3G/WCDMA-nät mindre än en tredjedel av dem som omfattas av

tjänsterna. Eftersom de befintliga fasta näten på sådana

2G/GSM-tjänster. Det ger en stor möjlighet för leverantörer av

marknader är begränsade kommer mobilt bredband att bli ännu

utrustning att sälja uppgraderingar av 2G-nät till 3G.

viktigare på dessa marknader när efterfrågan på Internetaccess
växer.

LTE blir förstahandsvalet för nästa generations mobila

I en sådan konvergerad värld med allt fler IP-relaterade tjänster

bredband

förväntas efterfrågan på systemintegreringstjänster fortsätta att

Allt eftersom konsumenterna kräver mobila datatjänster med

växa starkt.

högre hastighet, särskilt för video, måste operatörerna hitta sätt
att sänka kostnaderna och förbättra servicen för att möta denna

Konsolidering bland operatörerna

efterfrågan. Till skillnad från WiMax eller Ultra Mobile Broadband

Konsolideringen bland operatörer fortsätter i flera regioner. I

(UMB), två alternativa radioteknologier, har LTE fördelen att den

Nord- och Sydamerika har konsolideringen gjort att antalet

ger en utvecklingsväg som utnyttjar de befintliga GSM/WCDMA

operatörer minskat med mer än hälften. I Europa fortsätter

samt CDMA-näten. Bolaget anser att ett LTE-baserat nät

samgåenden och andra kombinationer som samägda nät och

erbjuder en överlägsen livslängdsekonomi för en operatör jämfört

utläggning av nätdrift på entreprenad. I andra regioner har

med annan teknik. Detta är huvudskälet till att Ericsson har valt

operatörskonsolideringen lett till uppkomsten av snabbt växande

att inte investera i WiMax eller UMB.

panregionala operatörer, särskilt på marknaderna i Central- och

Bolagets ställningstagande för och betydande FoU-investeringar i LTE har fått starkt stöd från de största operatörerna i
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Östeuropa, Mellanöstern och Afrika.
Även om konsolideringen bland operatörer inte påverkar den

branschen. Verizon och Vodafone, gemensamma ägare av

underliggande tillväxten på mobilmarknaden stör den ofta

USA-baserade Verizon Wireless, tillkännagav planer på att välja

marknadsutvecklingen genom att leda till senareläggning av köp,

LTE som nästa generations mobila bredband. De har en

minskningar av de totala investeringarna och en ökad prispress

samordnad försöksperiod för LTE som börjar 2008 och där

på leverantörerna, eftersom köpare som har gått samman har

Ericsson är en av leverantörerna. På senare tid har NTT DoCoMo

starkare förhandlingsposition.

förvaltningsber ät telse
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Samägda nät

särskilt i Västeuropa, där övergången till effektivare nät och

Samägda nät kommer i slutänden förmodligen inte att ha någon

ändrade bestämmelser om till exempel pristak och lägre avgifter

större inverkan på leverantörerna av mobilutrustning. I viss

för samtrafik gör att operatörerna har mindre behov och är

utsträckning kan kortsiktiga störningar av investeringsplanerna

mindre benägna att öka nätinvesteringarna på kort sikt. Denna

eller omförhandlingar av kontrakt med företagen som delar nät

trend är tydligast när det gäller fullt utbyggda GSM-nät, där

sannolikt uppvägas av ökad försäljning av professionella tjänster,

efterfrågan på uppgradering och utbyggnad snabbt har minskat i

framför allt inom nätintegration och drift. På längre sikt kommer

takt med att operatörerna har satsat mer på att bygga ut och

de flesta kostnadsbesparingarna bero på samägande av lokaler

förbättra sina 3G-nät.

och siter eftersom nätutrustningen måste dimensioneras till den
intensivaste trafiken i de sammanslagna näten.

Pris/prestandautvecklingen leder till möjligheter, men också
till utmaningar

Goda tillväxtmöjligheter för nätdriftstjänster och

Den ständigt förbättrade pris/prestandakvoten som är följden av

systemintegration

den tekniska utvecklingen gör att mobilkommunikationsmarkna-

Jämfört med nätutbyggnadstjänster, som brukar växa ungefär i

den växer genom att göra kostnaden för mobiltjänster överkomlig

takt med marknaden för utrustning, ökar efterfrågan på nätdrifts

för en allt större del av världens befolkning. Men det kan också

tjänster (dvs. nätdrift och hostingtjänster) samt systemintegration

missgynna leverantörer som inte ligger steget före den tekniska

snabbare än marknaden. Den potentiella marknaden för

kostnadskurvan. Skalfördelar är viktiga för att Ericsson ska

nätdriftstjänster är större än den potentiella marknaden för

kunna fortsätta att finansiera det omfattande FoU-program som

nätutrustning och relaterade installationstjänster. En mogen

behövs för tekniskt ledarskap. Moore’s lag innebär att proces-

operatör beräknas normalt använda omkring 5–6 procent av den

sorhastighet, kapacitet och möjligheter i digital elektronik ökar

årliga omsättningen till utrustning för att utöka och uppgradera

exponentiellt till allt lägre kostnader och storlek på komponenter.

nätet, men omkring 10–12 procent av omsättningen för själva

Detta påverkar kommunikationstekniken likaväl som andra

nätdriften. Mer än 75 procent av nätdriftskostnaderna hanteras

områden av den digitala tekniken. Normal priserosion och

idag internt av operatörerna, men de läggs allt oftare ut på

ständiga förbättringar av spektrumutnyttjandet har historiskt

entreprenad, när operatörerna inser vilka konkurrensfördelar och

vägts upp av ökningar av antal sålda enheter.

kostnadsbesparingar som kan uppnås. Marknaden för sådana
tjänster förväntas därför ha goda tillväxtutsikter framöver.

Teknikförändring påverkar produktmixen

Utvecklingen av nät drivs alltmer av annat än rösttrafik

nät till en mycket lägre kostnad än nät med kretskopplad teknik

Eftersom operatörerna kan bygga och driva softswitch-baserade
I stället för att förbättra sina befintliga nät inriktade på rösttrafik

finns det en stark drivkraft för dem att byta ut denna mot

tror bolaget att operatörerna alltmer kommer att rikta in sig på

softswitch-växlar i stället för att lägga mer resurser på den gamla

investeringar i nästa generations kommunikationsutrustning som

tekniken. Denna trend accelererar och softswitch-växlar utgör nu

kommer att öka intäkterna genom att möjliggöra nya tjänster

den absolut största delen av den levererade kapaciteten, men

och/eller minska driftskostnaderna. Ericssons bedömning är att

bara lite mer än hälften av Ericssons totala växelförsäljning.

följande centrala tekniker kommer att driva tillväxten inom

Denna ökning döljs av nedgången i försäljningen av traditionella

branschen de närmaste åren: mobilt bredband, IP- och multi

kretskopplade växlar. Eftersom det handlar om förstagångsin-

tjänstväxlar, fast bredbandsaccess och IPTV, IP-telefoni och IMS

stallationer av ny teknik är marginalprofilen dessutom densamma

(IP Multimedia Subsystems), samt metrooptisk transmission i

som för nya nät och man bygger en installerad bas för framtida

storstadsområden och radiotransmission. Ericsson bedömer

försäljning. Så småningom kommer denna teknikövergång,

även att operatörerna kommer att skynda på övergången från

precis som de tidigare, att nå ett stabilt stadium där den

gammal teknik som TDM (kretskoppling) och ATM (paketkopp

underliggande tillväxten blir synlig.

ling) och i stället använda IP-baserad (Ethernet) teknik för både
växling och transmission. Inom alla dessa områden fortsätter

Konkurrensen på marknaden förändras

bolaget att göra stora investeringar.

Behovet av storskalighet inom FoU, produktion och support har

Trots de positiva trenderna inom mobilt bredband, med en

lett till konsolidering bland våra konkurrenter. Det skulle ha

snabbt ökande datatrafik, förväntas marknadsvillkoren för

kunnat utmana Ericssons skalfördelar inom mobilnät. Bolaget

utrustning för mobilnät fortsätta att vara utmanande på mogna

valde att försvara sin ledande position genom organisk tillväxt i

marknader. Den pågående konsolideringen bland operatörer,

stället för genom omvälvande och riskabla stora fusioner. Den
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snabbt växande marknadsandelen visar att denna strategi har

Global ekonomisk utveckling

varit framgångsrik, men den har också kostat en del eftersom

Trots att bolaget räknar med att marknadsvillkoren under 2007

prisnivåerna för vissa kontrakt har varit mycket konkurrenskraf-

kommer att vara oförändrade för 2008 förutspår de senaste

tiga. När skalfördelen nu har återställts kommer bolaget att

ekonomiska prognoserna från Organisationen för ekonomiskt

fokusera mer på att dra fördel av den större marknadsandelen

samarbete och utveckling (OECD) en nedgång i reala BNP i de

och sin ledande position, utifrån vilken man kan sälja utbyggna

30 OECD-länderna, men en fortsatt ”snabb tillväxt” i tillväxteko-

der och uppgraderingar, till den utvidgade installerade basen.

nomier som Brasilien, Kina, Indien och Ryssland. Även om vi

Priskonkurrensen när det gäller mobilnät – både när det gäller

håller med om att tillväxtmarknaderna bidrar avsevärt till

att vinna nya kontrakt och att strategiskt öka marknadsandelen

tillväxten av världshandeln är vi emellertid tveksamma till om

för att uppnå skalfördelar – var även detta år intensiv, särskilt från

dessa tillväxtekonomier är tillräckligt motståndskraftiga för att

kinesiska konkurrenter. Dessa konkurrenter har visserligen ökat

inte drabbas om det sker en väsentlig nedgång på den amerikan-

sina marknadsandelar i framför allt Kina, men även Ericsson

ska marknaden och större västeuropeiska marknader.
Vi vill inte föra fram någon uppfattning om hur den globala

ökade sin marknadsandel, även i Kina.

ekonomin kommer att utvecklas, men vi tror att om en konjunkTilldelning av nytt radiospektrum

turnedgång skulle inträffa, så skulle den få en mindre inverkan på

Välbehövligt ytterligare radiospektrum allokeras till mobilkommu-

efterfrågan på mobilnät än under recessionen 2001–2003.

nikation när frekvensband som tidigare använts för analoga

Operatörernas balansräkningar är betydligt starkare nu och den

TV-utsändningar görs tillgängliga. I slutet av året var Sverige en

geografiska spridningen är mycket större, eftersom tillväxtmark-

av de första marknader som gjorde förändringen. I USA planeras

naderna idag svarar för en mycket större och snabbare växande

auktioner under första halvåret 2008. Andra marknader förväntas

andel av nätinvesteringarna. Mobiloperatörernas investeringar är

följa under de kommande åren. Flera mobiloperatörer har

dessutom inte på en så hög nivå att de inte kan bibehållas och

dessutom börjat använda sina befintliga spektrum i 850/900

näten är väl utnyttjade till skillnad från vad som var fallet under

MHz-bandet för 3G/WCDMA-utbyggnad när detta tillåts av

den förra konjunkturnedgången.

tillsynsmyndigheter. På grund av bättre vågutbredningsegenskaper vid lägre frekvenser kan en operatör där potentiellt bygga ett

Mål och resultat

nät med betydligt färre radiobasstationer till en mycket lägre total

Ericssons yttersta mål är skapa tillväxt och en konkurrenskraftig

ägandekostnad jämfört med 1900/2100 MHz-spektrumet.

avkastning som är uthållig på lång sikt. Ericssons ambition är att
vara den affärspartner kunderna helst väljer, i synnerhet världens
ledande nätoperatörer, genom att vara marknads- och teknikle-

ericssons nöjda kunder
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ende trend, särskilt när det gäller humankapitalindexet som

försäljning och rörelse-

mäter medarbetarnas bidrag till att skapa mervärde för kunderna
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och till att uppnå bolagets affärsmål. Ericsson ligger nu på nivån
”excellent” i en extern jämförelse.
Värdeskapande
Trots att marginalerna var lägre än de senaste åren stärkte
bolaget sin marknadsposition och har fortfarande ett bättre
resultat än sina konkurrenter. En stark balansräkning, en flexibel
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verksamhetsmodell och en ytterligare befäst ledande position i

len och den utökade installerade basen ökade möjligheter till
framtida försäljning av utbyggnader och uppgraderingar.
Ledningen mäter bolagets resultat i förhållande till uppställda
mål på flera sätt:

•	En försäljning som ökar snabbare än marknadstillväxten.
Som redan nämnts tror vi att mobilsystemmarknaden växte
något långsammare än bolagets förväntningar som var
dande inom leverans och drift av nätinfrastruktur. I egenskap av

omkring 5 procent uttryckt i US-dollar. Ericssons försäljning av

marknadsledare drar bolaget nytta av ekonomiska skalfördelar

mobilsystem ökade med 9 (15) procent uttryckt i oförändrade

för att ta fram förstklassiga produkter och tjänster som ger

valutor. Marknaden för professionella tjänster hade god tillväxt

konkurrensfördelar. Dessutom, när Ericssons nätutrustning och

och Ericssons försäljning av professionella tjänster steg med

tillhörande tjänster kombineras med bolagets multimedialösning-

19 procent uttryckt i oförändrade valutor, jämfört med en

ar och mobiltelefoner från Ericssons joint venture Sony Ericsson

beräknad marknadstillväxt på cirka 12–14 procent.

omfattar bolagets verksamhet kompletta helhetslösningar.
Vi har tre grundläggande mått för bolagets resultat: nöjda

• Uppnå en branschledande rörelsemarginal, dvs. bättre än
huvudkonkurrenternas.

kunder, nöjda medarbetare och värdeskapande. Vi tror att

Med en rörelsemarginal på 13 (17) procent för koncernen

mycket nöjda kunder samt delaktiga och motiverade medarbe-

exklusive Sony Ericsson har Ericsson fortfarande den högsta

tare säkerställer en varaktig förmåga att skapa konkurrensfördelar och mervärde. Bolagets mål är att behålla en ledande

rörelsemarginalen jämfört med sina huvudkonkurrenter.

• Kassagenerering på över 70 procent. Kassagenereringen för

marknadsposition, en försäljning som växer snabbare än

hela året uppgick till 66 (57) procent.

marknaden, en branschledande rörelsemarginal och en stark

Till följd av den ökade fokuseringen på kassaflödet infördes

kassagenerering.

och kommunicerades 2007 ett långsiktigt kassagenereringsmål på över 70 procent. Bolaget meddelade även att detta mål

Nöjda kunder

förmodligen inte skulle uppnås på kortare sikt, främst på grund

Varje år genomför CFI Group en oberoende kundundersökning

av den fortsatta ökningen av stora totalentreprenadprojekt på

bland omkring 9 000 anställda hos ca 380 operatörer av

tillväxtmarknader och kundernas krav på mer gynnsamma

mobilnät och fasta nät världen över för att fastställa hur nöjda de

betalningsvillkor. Under 2007 lanserade bolaget också ett

är med Ericss on jämfört med bolagets viktigaste konkurrenter.

strategiskt fokusområde för kassaflöde för att åstadkomma

Det här årets resultat visar en fortsatt förbättring och Ericsson

fortsatta förbättringar inom våra inköps-, leverans- och

rankades som ”excellent”, medan bolagets konkurrenter i

försäljningsprocesser. Kassag enereringen förväntas gradvis

genomsnitt fick betyget ”acceptable”.

förbättras till följd av detta program och genom att ökningstakten i antalet totalentreprenadp rojekt avtar och närmar sig

Nöjda medarbetare

koncernens tillväxt.

Varje år genomför Research International en oberoende enkät
bland medarbetarna. I enkäten 2007 deltog mer än 90 (90) procent av Ericssons anställda. Resultaten visar en fortsatt uppåtgå-
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Försäljning

Verksamheten inom Networks fortsätter att växa på marknader

Koncernens försäljning ökade med 4 (17) procent, främst tack

där nya nät byggs och inbrytningskontrakt dominerar och där

vare försäljningen av professionella tjänster. Förvärv bidrog med

priskonkurrensen är som hårdast. Sådana lägre bruttomarginaler

omkring 1,5 procentenheter. Eftersom USD-kursen var i

har historiskt balanserats av försäljning av produkter med en

genomsnitt omkring 9 procent lägre hade fluktuationer i växelkur-

högre bruttomarginal. Ericssons ökade marknadsandelar,

ser en betydande negativ inverkan på den rapporterade

inbegripet många stora totalentreprenadp rojekt, kombinerat med

försäljningen, med tanke på att ungefär 50 procent av försälj-

en förhållandevis lägre försäljning av uppgraderingar och
utbyggnader har haft en ogynnsam inverkan på affärsmixen, som

ningen var knuten till US-dollar.

resulterat i lägre marginaler.
Försäljning PER REGION OCH SEGMENT 2007	 	 

			 Profes-			 Procen		Netsional Multi-		 tuell förSEK miljarder
works 	Services media
Totalt ändring
Västeuropa
28 085
36 435
CEMA 1)
Asien och Oceanien 43 101
Latinamerika
12 972
Nordamerika
8 392
Totalt
128 985
Andel av totalsumman
69%
Procentuell förändring
1%
1)

17 287 7 313 52 685
–1%
8 305 3 921 48 661
5%
9 061 2 467 54 629
14%
4 274 1 137 18 383
12%
3 965 1 065 13 422
–15%
42 892 15 903 187 780
4%
23%
8%
100%	 
16%
14%
4%	 

	Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika.

ginalerna negativt. Med en ekonomisk livslängd på 10–12 år
beräknas denna övergång sannolikt ta ett antal år. Ekonomin för
den nyare tekniken är dock sådan att operatörerna i allt högre
grad ersätter de gamla kopplingsnoderna i stället för att fortsätta
att investera i dem. Att ersättningen sker genom öppen budgivning öppnar den installerade basen för konkurrens, men bolaget
bygger upp en allt större installerad bas genom att ta en allt
större marknadsandel. Den ökade försäljningen av softswitchlösningar är dock för närvarande inte tillräcklig för att uppväga
den snabbare försäljningsn edgången när det gäller utbyggnad
och uppgradering av gamla kretskopplade växlar.

Segmentet Networks
				
Procentuell
					 föränd			
2007
2006
ring
Försäljning		 128 985
varav nätinstallation		 18 507
Rörelseresultat		 17 398
Rörelsemarginal		
13%
EBITDA-marginal		
19%

Den pågående övergången från kretskopplade kärnnät till
softswitchlösningar har också påverkat nätförsäljningen och mar-

127 518
16 410
21 722
17%
22%

1%
13%
–20%

Priskonkurrensen är fortfarande intensiv och har också
påverkat marginalerna, men Networks bruttomarginalutveckling
har påverkats mer av förändringen i affärsmixen. Bolagets
framgång med att byta ut konkurrenternas installerade bas i
vissa operatörers nät för att snabbare vinna marknadsandelar
har också varit en viktig del av denna utveckling. Bolaget har i
vissa fall erbjudit sig att dela kostnaden för utbytet med operatören mot möjligheten att utvidga den installerade basen.

Huvuddelen av försäljningen var utbyggnad av nya mobilnät,

Försäljningen av system för optisk och mikrovågstransmission

särskilt på tillväxtmarknader. Försäljningen av tillhörande

till fast- och mobilnätsoperatörer uppvisade en god tillväxt. Totalt

nätinstallationstjänster steg med 13 procent till SEK 18,5 miljar-

sett växte dock försäljningen av fasta nät i linje med marknaden.

der under 2007, vilket speglade en ökad efterfrågan på totalen-

Bolagets ambition är att växa snabbare än marknaden. Därför

treprenadprojekt och en större marknadsandel inom mobilsys-

har bolaget stärkt utbudet avsevärt genom att kombinera

tem. Bolaget rapporterade en ökning av försäljningen av

Ericssons egna produkter med de förvärvade företagen Redback

mobilsystem på 3 procent, men uttryckt i oförändrade valutor

Networks och Entrispheres produkter. Dessutom använder Erics-

beräknar ledningen att försäljningen ökade med omkring

son Redback som sin plattform för att samla och fokusera all sin

9 procent.

IP-kompetens i en organisation, under en gemensam ledare, i
Silicon Valley, USA. Vi anser att denna koncentration av kompetens kommer att räcka för att Redback verkligen ska kunna
utmana maknadsledarna.
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Anpassningen av Ericssons och Redbacks försäljningskanaler
går framåt planenligt, även om den har haft en viss dämpande

Ericsson vann flera inbrytningsavtal rörande nätdrift under året,
däribland ett Europatäckande avtal med Vodafone om hantering

inverkan på Redbacks försäljningstillväxt under övergången. En

av reservdelar från samtliga leverantörer, ett avtal om drift av

minskad försäljning av etablerade produkter i USA har uppvägts

delar av T-Mobiles nät i Storbritannien, samt ett avtal om drift av

av den ökade försäljningen av nya produkter internationellt.

Deutsche Telekoms transmissionsnät i Tyskland. Därutöver

I kombination med Ericsson hade Redback vid årets slut 87

ingicks mer än 1 000 kontrakt om systemintegration under året,

nya kunder i 68 länder. Redback har nu 15 av de 20 största

bl a ett nätdriftsavtal som omfattar flera leverantörer med

fastnätsoperatörerna och 3 av de största mobiloperatörerna som

Wataniya Algeria, ett avtal om IT-utveckling och underhåll av

kunder. Operatörskunderna är totalt fler än 300.

affärssupportlösningar med Telecom Italia, samt ett avtal om en

Vi är fortfarande optimistiska beträffande tillväxtmöjligheterna
för helt IP-baserade nät med IP-routing, IMS, bredbandsaccess

gränskontrollösning i Slovakien som är en del av utvidgningen av
Schengenområdet.

och transmission. Bolaget fortsätter att satsa på dessa områden,
med ambition att vara den första leverantören som har förmågan
att konvergera fasta nät och mobilnät på en gemensam plattform,
och därmed erbjuda kunderna avsevärda kostnadsbesparingar
och nya intäktsmöjligheter.
Segmentet Professional Services
				
Procentuell
					 föränd			
2007
2006
ring
Försäljning		
varav driftstjänster		
Rörelseresultat		
Rörelsemarginal		
EBITDA-marginal		

42 892
12 172
6 394
15%
16%

36 813
9 491
5 309
14%
15%

16%
28%
20%

Segmentet Multimedia
				
Procentuell
					 föränd			
2007
2006
ring
Försäljning		
Rörelseresultat		
Rörelsemarginal		
EBITDA-marginal		

15 903
–135
–1%
4%

13 877
714
5%
6%

14%

Försäljningstillväxten för det nybildade segmentet uppgick till
14 procent och var till största delen ett resultat av förvärv. Den
organiska tillväxten var 2 procent och är en utmanande jämförelse med förra årets resultat. Verksamheten inom detta segment
ligger i stort sett på breakeven, eftersom investeringarna för att
uppnå en ledande position inom telenätsbaserade media- och

Faktureringen inom Professional Services var särskilt positiv,

meddelandetjänster fortsätter. Ambitionen är att vara den

med en tillväxt på 16 procent till SEK 42,9 miljarder. Mätt i lokala

viktigaste leverantören när det gäller att skapa möjligheter för nya

valutor uppgick tillväxten till 19 procent jämfört med en beräknad

tjänster och applikationer baserade på IPTV, IMS och debite-

marknadstillväxt på omkring 12–14 procent. Försäljningen av

ringslösningar som beaktar innehållet.

nätdrift ökade med 28 procent till SEK 12,2 (9,5) miljarder tack

Detta var ett år då man stakade ut färdriktningen, organise-

vare att bolaget fortsatte att vinna kontrakt rörande nätdrift och

rade bolagets starka sidor och kompletterade dessa områden

hostingtjänster. Vid utgången av 2007 levererade Ericsson

med förvärv. Med undantag för företagslösningar visar försälj-

driftstjänster för nät med omkring 185 (100) miljoner användare.

ningsmöjligheterna för Multimedia en positiv trend och integratio-

Rörelsemarginalen ligger stabilt på cirka 15 procent trots den

nen av förvärven går framåt enligt plan. Multimedia gjorde goda

högre andelen nätdriftstjänster. Det beror främst på en fram-

framsteg när det gäller ny affärsutveckling, särskilt beträffande

gångsrik förändring av de övertagna verksamheterna till Erics-

mobilplattformar och intäkts- och tjänstehanteringssystem.

sons arbetsmetoder och en fortlöpande kostnadsoptimering av

Ericsson är nu en leverantör av mobilplattformar till 19 mobiltele-

nätdriftsverksamheten. Ett stort avtal rörande nätdrift i Storbritan-

fontillverkare, däribland 4 av de 10 största. Sony Ericsson

nien har justerats och omfattningen minskats något för att

fortsätter dock att stå för de största volymerna.

möjliggöra samägande av nät. Detta kommer att påverka

2007 var ett övergångsår för Tandberg Television, eftersom

försäljningen av nätdrift, men bolaget räknar inte med att

den långa processen att genomföra förvärvet innebar ett avbrott

marginalerna ska påverkas.

i verksamheten i början av året. Sedan förvärvet genomfördes
har Tandberg emellertid visat en progressiv försäljningstillväxt
och har nu återtagit sin marknadsledande ställning. Inför 2008
tror bolaget att Tandberg är väl positionerat i fråga om verksamhetseffektivitet, nya produkter och försäljningsutveckling.
Tandberg spelar en nyckelroll i bolagets IPTV-ambitioner.
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Ett antal viktiga avtal och samarbetsavtal ingicks inom

När det gäller försäljningen till marknadsområdena Asien och

Multimedia. Ericsson ingick ett avtal med Turner Broadcasting för

Oceanien, CEMA samt Västeuropa är volymerna ungefär

att utveckla Turners produkter för Internet, sända ut nyheter och

desamma, men affärsmixen skiljer sig betydligt. I Asien och

underhållning, däribland CNN International och Cartoon Network

Oceanien drivs försäljningen främst på av nya nät och utbyggnad

för mobila multimediamiljöer. Ett globalt partneravtal tecknades

av nätens täckning, vilket sker i syfte att klara av den starka

med Endemol International B.V. för att utveckla interaktiv TV och

ökningen av antalet abonnenter, medan försäljningstillväxten i

användargenererat innehåll via Ericssons lösning Me-On-TV.

Västeuropa drivs på av nätdriftstjänster och en högre efterfrågan

Multimediamarknaden utvecklas och konvergerar i snabb takt;

på mobilt bredband och bredbandstransmission. Trots fortsatt

branscher som telekom, media och Internet, teknologier och

utbyggnad av 3G tillsammans med HSPA-uppgradering sjönk

betalningsalternativ. Helhetslösningar inom intäktshanteringssys-

den totala försäljningen av mobilsystem i Västeuropa eftersom

tem måste kunna hantera konvergerande teknologier inklusive

operatörerna investerade mindre i GSM. CEMA-regionen liknar

IP-baserade bredbandstjänster, olika slags affärsmodeller och

mer Asien och Oceanien, men Central- och Östeuropa mognar

partnerskap, samt vara oberoende av betalningsform. Ericsson

snabbt i fråga om GSM-abonnentpenetration. Nord- och

förvärvade LHS för att bilda en stark konstellation av lösningar för

Sydamerika börjar gradvis åter uppvisa tillväxt, främst tack vare

debiteringssystem för kontantkort och traditionella abonnemang

utbyggnad av 3G och professionella tjänster.

och för att omedelbart kunna ta till vara dessa möjligheter.

Asien och Oceanien blev den största regionen i fråga om

Ericssons ledande position inom realtidsdebitering och media

försäljning och till tillväxten bidrog främst turnkey-projekt. GSM

tion, tillsammans med LHS ledande fakturerings- och kundrela-

är fortfarande den dominerande tekniken i regionen, men

tionslösningar, gör de två bolagen till en ledande enhet inom

3G-installationer har påbörjats i flera länder och fler licenser

intäktshanteringssystem och stärker Ericssons totala multimedia

väntas bli beviljade i andra länder under 2008. Även på tillväxt-

utbud.

marknader som Ryssland, Brasilien och Indien har 3G-installatio-

Inför 2008 är segmentet Multimedia nu etablerat och fokus

ner satts igång eller ska påbörjas. Vi avvaktar fortfarande Kinas

kommer att fortsätta att vara på att stödja tjänsteleverantörerna

beslut rörande 3G, men efterfrågan på GSM fortsätter att

så att de kan erbjuda överlägsna användarupplevelser för sina

utvecklas under tiden. Även om inhemska leverantörer har blivit

kunder.

mer konkurrenskraftiga och ökat sina marknadsandelar har

Segmentet Phones

sin ledande ställning på den snabbt växande indiska marknaden,

Se Sony Ericsson Mobile Communications under rubriken

medan politisk oro på vissa marknader hade en negativ inverkan

Ericsson behållit sin marknadsposition i Kina. Bolaget utvidgade

”Samarbetsavtal och joint ventures”.
Regional översikt

på försäljningen, särskilt under årets andra hälft.
Marginaler och omkostnader

Fördelningen av Ericssons försäljning mellan mogna marknader

Bolagets målsättning är att generera en konkurrenskraftig

och tillväxtmarknader inom segmentet Networks fortsätter att

avkastning på försäljningen. Med branschledande rörelsemargi-

utvecklas i riktning mot ökad försäljning till tillväxtmarknaderna,

naler på 16 (20) procent, och 13 (17) procent exklusive Sony

som nu svarar för 52 (46) procent av försäljningen och står för en

Ericsson, hade bolaget fortfarande ett bra resultat, även om det

tillväxt på omkring 14 procent. Eftersom merparten av försälj-

var sämre för Networks än på senare år på grund av den

ningen på tillväxtmarknaderna är på något sätt knuten till

utveckling inom Networks som har beskrivits ovan. När det gäller

US-dollarn var den underliggande tillväxten ännu större uttryckt i

Professional Services var rörelsemarginalerna stabila på

oförändrade valutor.

15 (14) procent, trots den starka försäljningstillväxten för
driftstjänster. Multimedia uppvisade blandade resultat under året,
men låg i allmänhet på breakeven, trots stora FoU-investeringar i
IPTV och IMS. Sony Ericssons bidrag till rörelsemarginalen
uppgick till 3,8 (3,2) procentenheter.
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Rörelsemarginalen var lägre på grund av att Networks

Balansräkning

bruttomarginal oväntat pressades under årets andra hälft.

Tillgångarnas värde uppgick vid årets slut till SEK 245,1 (214,9)

Omkostnaderna i procent av nettoomsättningen ökade något. En

miljarder. De poster som bidrog mest till ökningen med 14

del av de förvärvade bolagen hade en högre andel omkostnader i

procent var tillgångar till följd av förvärv och ökade kundford-

förhållande till försäljningen. Bolaget ökade även sina kostnader

ringar, som speglade den starka affärsvolymen under årets sista

för försäljning och marknadsföring till stöd för integrationen och

kvartal på grund av att ett större antal turnkey-projekt slutfördes,

utbildningen av Ericssons försäljnings- och marknadsförings

särskilt på marknader med längre betalningsvillkor.

organisation till stöd för den bredare produktportföljen.
I en omgivning med långsammare tillväxt och ökad press på

Uppskjutna skattefordringar minskade med SEK 1,9 miljarder
netto till SEK 11,7 miljarder. Utnyttjandet av förlustavdrag uppgick

marginalerna kommer bolaget att behöva genomföra större

till SEK 2,5 miljarder, medan förvärven tillförde SEK 2,0 miljarder

kostnadsminskningar än normalt. Aktiviteter för att uppnå

under året.

operational excellence (dvs. processeffektivitet) kommer därför

Nettokassan minskade från SEK 40,7 miljarder till SEK 24,3

att skyndas på. Kostnadsbesparingar på SEK 4 miljarder

miljarder, främst till följd av förvärv och uppbyggnaden av

kommer att göras med full effekt 2009. Alla delar av verksamhe-

pågående arbeten i projekt.

ten kommer att beröras. De viktigaste fokusområdena är

Lån som närmade sig förfallodagen refinansierades. Långfris-

försäljning och administration, inköp, logistik och service.

tiga kreditlöften höjdes från USD 1 miljard till USD 2 miljarder för

Engångskostnaderna beräknas till SEK 4 miljarder, som kommer

att öka utrymmet att hantera fluktuationer vid behov. Betalnings-

att kostnadsföras allt eftersom varje aktivitet beslutas.

beredskapen uppgick till 64,7 (67,5) miljarder.

Övriga resultatposter

minskade till 55,1 (56,2) procent.

Eget kapital ökade till SEK 135 (120,9) miljarder och soliditeten
Ericssons andel på 50 procent i Sony Ericsson Mobile Communications resultat före skatt ökade från SEK 5,9 miljarder år 2006

Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) var 20,9 procent
jämfört med 27,4 procent 2006.

till SEK 7,1 miljarder 2007.
Övriga rörelseintäkter sjönk till SEK 1,7 miljarder från SEK 3,9

avk astning på sysselsatt k apital 2005-2007

miljarder 2006, då realisationsvinsten från avyttringen av

					 Procent

försvarsverksamheten ingick.

2005				
2006				
2007				

Finansnettot sjönk något från SEK 0,2 miljarder 2006 till SEK
0,01 miljard 2007 på grund av minskade likvida medel och ökade
lån.
Resultatet efter finansiella poster var SEK 30,7 (36,0) miljarder.
Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare

28.7
27.4
20.9

Poster utanför balansräkningen
Det finns för närvarande inga väsentliga poster utanför balans-

minskade till SEK 21,8 (26,3) miljarder. Vinst per aktie efter

räkningen som har eller rimligen skulle kunna förväntas ha en

utspädning var SEK 1,37 (1,65).

nuvarande eller förväntad effekt på bolagets ekonomiska
ställning, intäkter eller kostnader, rörelseresultat, likviditet,
investeringar eller kapitalresurser som är betydande för investerarna.
Kassaflöde
Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 19,2 (18,5) miljarder,
varav SEK 12 (11) miljarder genererades under fjärde kvartalet.
Den starka avslutningen på året förklaras främst av att rörelsekapitalet minskade till följd av att ett stort antal projekt slutfördes.
Kassagenereringen ökade från 57 procent 2006 till 66 procent
2007. Rörelsetillgångarna ökade med SEK 10,1 miljarder, vilket
avspeglade en fortsatt ökning av pågående arbeten i projekt och
i synnerhet i kundfordringar (som ökade med SEK 9,4 miljarder).
Omfattningen av ett avtal rörande nätdrift omförhandlades för
att möjliggöra samägande av nät. Det ledde till en förskottsbetal-
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ning på SEK 3,2 miljarder, varav hälften påverkade kassaflödet

effektivitetsmått för rörelsek apital

från rörelsen och den andra hälften redovisades som en del av

		

finansieringsaktiviteter.

Genomsnittlig kredittid (dagar)
Lageromsättningshastighet
Kreditdagar, leverantörer

Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt 2007
uppgick till SEK 7,1 miljarder och SEK 3,9 miljarder i utdelning
togs emot under året.

Nettovinst och icke likviditetspåverkande poster		
Förändringar i rörelsens nettotillgångar
Kassaflöde från rörelsen		
Kassaflöde från investeringsverksamheter		
Kassaflöde före finansieringsverksamheter		
Kassaflödet före finansieringsverksamheter justerat för förvärv/avyttringar
och kortfristiga investeringar		
Kassaflöde från finansieringsverksamheter		
Kassagenerering 2)		

2007

2006

2005

102
5,2
57

85
5,2
54

81
5,0
52

Investeringar
Vi följer kontinuerligt upp bolagets nyinvesteringar för att bedöma

K assaflöde

SEK miljarder		

Mål
<90
>5,5
>60

2007

2006

2005 1)

om justeringar är nödvändiga mot bakgrund av marknadsförhål-

29,3
–10,1
19,2

32,5
–14,0
18,5

35,1
–10,0
25,1

arna är investeringar i testutrustning som används för att

–27,5

–14,9

1,0

landen och andra ekonomiska faktorer. Merparten av investeringutveckla, tillverka och installera nätutrustning. Investeringsökningen mellan 2006 och 2007 berodde emellertid främst på
investeringar som var nödvändiga för att stödja den snabbt
växande serviceverksamheten och etablera en starkare närvaro
–8,3

3,6

26,1

på vissa marknader.
Tabellen nedan ger en översikt över de årliga investeringarna

14,4

12,4

19,6

6,3
66%

–15,4
57%

–6,1
72%

	Exklusive pensionsstiftelse i Sverige.			
2)
Kassaflödet från rörelsen dividerat med summan av nettovinst och justeringar för
icke likviditetspåverkande poster.

1)

Kassaflödet från investeringsverksamheter uppgick till SEK –27,5

under de fem åren fram till den 31 december 2007:
Investeringar 2003 –2007

Miljarder SEK
Investeringar
varav Sverige
i procent av nettoomsättningen

2007

2006

2005

2004

2003

4,3
1,3

3,8
1,0

3,4
1,0

2,5
1,1

1,8
1,1

2,3%

2,2%

2,2%

1,9%

1,5%

(–14,9) miljarder, varav SEK –26,3 (–18,1) miljarder användes för

Exklusive förvärv väntas inte investeringarna i förhållande till

förvärv, SEK –4,7 (3,0) miljarder för annan investeringsverksam-

omsättningen förändras väsentligt 2008 utan ligga kvar på cirka

het och SEK 3,5 (6,2) miljarder för kortfristiga placeringar.

2 procent. Förutom sedvanliga investeringar finns det skulder

Kassaflödet före finansieringsaktiviteter justerat för större förvärv/

som förfaller till betalning på SEK 3,1 miljarder. Med en netto-

avyttringar, och kortfristiga placeringar uppgick till SEK 14,4

kassa vid årets slut på SEK 24,3 (40,7) miljarder räknar vi med att

(12,4) miljarder. Kassaflödet från finansieringsaktiviteter uppgick

bolaget ska kunna finansiera alla investeringsplaner och

till SEK 6,3 (–15,4) miljarder och bestod huvudsakligen av en

kundfinansieringsåtaganden under 2008 med medel från

obligationsemission i andra kvartalet om SEK 11,1 miljarder och

rörelsen, utan ytterligare upplåning.

utdelning till aktieägarna om SEK 7,9 miljarder.
I vissa länder föreligger legala eller finansiella hinder för

Vi anser att de fastigheter som bolaget nu utnyttjar passar
nuvarande behov på de flesta platser. Den 31 december 2007

dotterbolag att överföra pengar till moderbolaget i form av

hade inga väsentliga belopp avseende fastigheter, byggnader,

utdelningar, lån eller förskott. Belopp för likvida medel som

maskiner eller utrustning ställts som säkerhet för utestående

omfattades av sådana restriktioner uppgick 2007 till SEK 5,8

skulder.

(5,8) miljarder.
Lageromsättningshastigheten och kredit från leverantörer
förbättrades något jämfört med 2006. Den genomsnittliga

Kreditbetyg
Båda kreditvärderingsinstituten, Moody’s och Standard & Poor’s

kredittiden steg emellertid på grund av ökningen av turnkey-

(S&P), höjde Ericssons kreditbetyg under 2007, även om S&P

projekt och tillväxten på marknader med längre betalningsvillkor.

sänkte sin prognos från stabil till negativ den 27 november 2007.

Arbetet med att förbättra kapitaleffektiviteten och kassagenere-

Vid årets slut var betygen för Ericssons kreditvärdighet Baa1 för

ringen kommer att fortsätta.

Moody’s och BBB+ för S&P, vilka båda räknas som ”Investment
Grade”.
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Ericssons kreditbet yg vid årets slut 2005-2007

SONY ERICSSONS RESULTAT 2005-2007

			

2007

2006

2005

Moody’s		
Standard & Poor’s		

Baa1
BBB+

Baa2
BBB–

Baa3
BBB–

Forskning och utveckling
Ett starkt FoU-program är avgörande för att upprätthålla
Ericssons konkurrensförmåga och säkra framtida framgång. Den
största delen av vår forskning och utveckling satsas på infrastruktur för mobilnät, vilket gör Ericssons program till ett av de

			Förändring
		
2007 i procent
Antal sålda enheter (miljoner)
Försäljning (EUR miljoner)
Resultat före skatt
(EUR miljoner)
Årets resultat (EUR miljoner)
Ericssons andel av resultat
före skatt (SEK miljarder)

2006

2005

103,4
12 916

38%
18%

74,8
10 959

51,2
7 268

1 574
1 114

21%
12%

1 298
997

512
350

7,1

21%

5,9

2,3

största i branschen. FoU-verksamheten har blivit effektivare,

För mer information om transaktioner med Sony Ericsson, se

vilket har gjort det möjligt att förkorta tiden från idé till marknad

även Noter till koncernens bokslut – Not K30, ”Transaktioner

och öka satsningarna inom nya områden som t.ex. multimedia-

med närstående”.

lösningar, men samtidigt minska FoU-kostnaderna i procent av
omsättningen. Bolaget förkortade ledtiden inom FoU med mer än

Väsentliga kontrakt och kontraktsenliga åtaganden

25 procent det här året och har uppnått målet om en minskning

Ericsson är part i vissa avtal med bestämmelser som kan få

av utvecklingstiden (time to market) med 50 procent ett år

effekt, förändras eller upphöra att gälla om kontrollen över
bolaget förändras som följd av ett offentligt uppköpserbjudande.

tidigare än planerat.

Sådana bestämmelser är inte ovanliga i vissa typer av avtal,
exempelvis joint venture-avtal, finansieringsavtal och vissa

FoU-program

			

2007

2006

2005

Kostnader (miljarder SEK) 		
I procent av omsättningen		
Anställda inom FoU
per den 31 december 1)		
Patent 1)		

28,8
15,4%

27,5
15,3%

24,1
15,7%

19 300
23 000

17 000
22 000

16 500
20 000

1)

Antal anställda och patent är ungefärliga.

licensavtal. Inga av de avtal som Ericsson för närvarande har
skulle dock medföra några väsentliga konsekvenser till följd av en
förändring av kontrollen över bolaget.
Väsentliga kontraktsenliga åtaganden sammanfattas i tabellen
nedan. Operationell leasing gäller främst kontors- och fabrikslokaler. Inköpsåtaganden omfattar i första hand outsourcad
tillverkning, FoU och IT-tjänster samt komponenter till egen

Under 2008 förväntas FoU-kostnaderna, inklusive avskrivningar

tillverkning. Förutom de ovannämnda transaktionerna har

av immateriella tillgångar från förvärv, vara i stort sett oföränd-

Ericsson inte varit part i några väsentliga kontrakt de senaste tre

rade i absoluta tal, och motsvarar kostnadsnivån under andra

åren utöver de som ingås som en normal del av verksamheten.

halvåret 2007, det vill säga ~SEK 30–31 miljarder i årstakt.
Valutaomräkningseffekter kan påverka de redovisade kostnader-

kontraktsenliga åtaganden 2007

nas faktiska nivå.

		
		
(SEK miljoner)
Totalt

Samarbetsavtal och joint ventures
Under 2007 rapporterade Sony Ericsson Mobile Communications en kraftig ökning av försäljning och antal sålda enheter,
vilket ledde till en väsentlig förbättring av resultatet före skatt
under året. Det förbättrade resultatet beror främst på fokuseringen på kamera-, musik- och företagstelefoner, samtidigt som
antalet billigare modeller ökade. Sony Ericssons ambition är att
uppnå en fortsatt lönsam tillväxt genom att kombinera teknik och
expertis från moderbolagen för att bättre utnyttja sin egen
specialistkunskap.
Ägarbolagen tog emot en utdelning på EUR 424 miljoner
vardera. Sony Ericssons resultat redovisas enligt kapitalandelsmetoden. För mer information, se Noter till koncernens bokslut –
Not K1, ”Väsentliga redovisningsprinciper”.
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Långfristiga skulder 1) 2)
Finansiell leasing 3)
Operationell leasing 3)
Övriga långfristiga
skulder
Inköpsåtaganden 4)
Leverantörsskulder
Åtaganden för
kundfinansiering 5)
Totalt

<1
år

Förfallostruktur
1–3
3–5
år
år

>5
år

23 659 3 625 7 968 3 630 8 436				
1 875
171
284
210 1 210
11 895 3 147 3 708 2 308 2 732
1 714
102
9 376 9 376
17 427 17 427

132
–
–

4 185 4 185
–
70 131 38 033 12 092

147
–
–

1 333
–
–

–
–
6 295 13 711

Inklusive ränta.
Se även Noter till koncernens bokslut – Not K20, ”Finansiell riskhantering och
finansiella instrument”.
3)
Se även Noter till koncernens bokslut – Not K27, ”Leasing”.
4)
Inköpsåtaganden anges som bruttovärden före avdrag för eventuella avsättningar.
5)
Se även Noter till koncernredovisningen – Not K14, ”Kundfordringar och
kundfinansiering”.

1)

2)
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Förvärv och avyttringar

Förvärv gjordes för SEK 26,3 miljarder 2007, SEK 18,1 miljarder

Förvärv och avyttringar under 2005, 2006 eller 2007 beskrivs i

2006 och SEK 1,2 miljarder 2005. Avyttringar gjordes för SEK 0,1

tabellerna ”Förvärv 2005–2007” och “Avyttringar 2005–2007”.

miljarder 2007, SEK 3,1 miljarder 2006 och SEK 0,03 miljarder

Bolagets kostnader för förvärv/avyttringar de senaste tre åren
(2005–2007) uppgår till sammanlagt SEK 42,4 miljarder netto.

2005. För mer information, se Noter till koncernredovisningen –
Not K26, ”Rörelseförvärv”.

förvärv 2005 –2007

Företag

Beskrivning

Datum

HyC

Företag baserat i Spanien med omkring 110 anställda som är specialiserat på design och
systemintegration av IPTV-nät.

30 dec 2007

LHS

Företag baserat i Tyskland som levererar faktureringslösningar och kundrelationssystem för

1 okt. 2007

marknaderna för trådlös och trådburen telekommunikation samt IP-telekommunikation.
Köpeskilling SEK 2,7 miljarder.
Drutt

Företag baserat i Sverige med omkring 85 anställda som utvecklar en mobiltjänsteplattform som
gör det möjligt för mobiloperatörer att debitera innehåll till vilken mobil apparat som helst via
vilken leveranskanal som helst.

28 juni 2007

Tandberg Television

Norskt företag, global leverantör av produkter för digital-TV-lösningar, inbegripet IPTV, HDTV,

1 maj 2007

video ”on demand”, reklam on demand och interaktiva TV-applikationer. Köpeskilling SEK 9,8
miljarder.
Mobeon

Företag baserat i Sverige med omkring 130 anställda som utvecklar programvaruteknik för
IP-meddelandetjänster.

15 mar 2007

Entrisphere

Företag baserat i USA med omkring 140 anställda som utvecklar Gigabit Passive Optical
Network (GPON) för fast bredbandsaccess, dvs. FTTx.

12 feb 2007

Redback Networks

Företag baserat i USA som levererar multitjänstroutrar för nästa generationens bredbandstjäns-

23 jan 2007

ter som IP-telefoni, IPTV och video ”on demand”. Köpeskilling SEK 14,8 miljarder.
Distocraft Oy

Tillgångar i företag baserat i Finland med omkring 40 anställda som är specialiserat på program-

31 aug 2006

varuutveckling och tar fram system för prestandahantering i mobilnät.
Netwise

Företag baserat i Sverige som levererar programvara för närvarohantering, teamsamarbete,

11 aug 2006

integrering av mobiltelefoner, IP-telefoni och multimedia för företag.
Tillgångar i Marconi

Vissa tillgångar med anknytning till bredbandsaccess, optisk- och radiotransmission, datanät

23 jan 2006

och tjänstelagret förvärvades från brittiska Marconi. Köpeskilling SEK 19,4 miljarder.
TUSC

Företag baserat i Australien med omkring 80 anställda som är specialiserat på systemintegration

24 nov 2005

för telekommunikation.
Axxessit

Teknikföretag baserat i Norge som levererar SDH-metrotransmissionsutrustning.

13 sep 2005

Teleca OSS

Företag baserat i Sverige med omkring 40 anställda som levererar tjänstesäkrings-, näthante-

4 juli 2005

rings- och debiteringslösningar till operatörer, samt andra verktyg för att förbättra kvaliteten på
operatörernas tjänster till kunderna.
NetSpira Networks
Ericsson S.p.A.

Företag baserat i Spanien med cirka 20 anställda som levererar programvara för innehållsbestämd och händelsebaserad debitering.

3 juni 2005

Första kvartalet 2005 lade bolaget ett kontantbud på resterande aktier i Ericsson S.p.A och

Kv 1 2005

företaget avnoterades senare från Milanobörsen. Köpeskilling SEK 0,6 miljarder.
AVYTTRINGAR 2005 –2007
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Företag

Beskrivning

Datum

Ericsson Microwave
Systems

Företag baserat i Sverige som levererar radar-, kommando- och kontrollsystem för försvars
tillämpningar. Kassaflödeseffekt SEK 3,1 miljarder.

1 sep 2006

Aktier i Anoto

Företag baserat i Sverige som licensierar en digital penna-och-pappersteknik.

30 maj 2005

förvaltningsber ät telse
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Bolagsstyrning

Ersättning till styrelsen

I enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning har en

Styrelseledamöter som ej är anställda i koncernen har inte erhållit

särskild Bolagsstyrningsrapport, som innehåller ett avsnitt om

någon ersättning utöver arvode för styrelsearbete enligt Noter till

intern kontroll, sammanställts. Inga tillägg eller undantag har

koncernens bokslut – Not K29, ”Information angående anställda,

gjorts för någon styrelseledamot eller högre befattningshavare

styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare”. Ledamöter,

vad gäller Ericssons affärsetiska kod.

eller deras suppleanter, som är anställda inom koncernen (dvs.

En Corporate Responsibility-rapport publiceras också som

VD och arbetstagarledamöter) har inte erhållit någon ersättning

beskriver Ericssons aktiviteter när det gäller samhällsansvar,

eller andra förmåner utöver dem som är förenade med anställ-

miljö- och personalfrågor.

ningen, förutom ett litet arvode till styrelsens arbetstagarledamö-

Koncernens organ för bolagsstyrning är:

ter för varje styrelsemöte de deltar i.

• aktieägarna, genom omröstningar på årsstämmor eller
extraordinarie bolagsstämmor, och den av dem utsedda

Riskhantering

valberedningen som nominerar styrelseledamöter och

Risktagande är en naturlig del av all affärsverksamhet. Risker

revisorer,

och möjligheter hanteras i våra processer för utformning av

• styrelsen och dess finans-, kompensations- och revisionskom-

strategier och mål och i alla operativa processer. Risker identifie-

mittéer,

ras, sannolikheten för att de ska inträffa bedöms och potentiella

den verkställande direktören och koncernchefen,

följder analyseras. Därefter vidtas åtgärder för att minska eller

•
• koncernledningen,
• de externa revisorerna.

lindra riskexponeringen och begränsa potentiella negativa följder.
En effektiv riskhantering säkerställs genom kontroller och
övervakning.

Styrelsen arbetar enligt en arbetsordning i vilken anges hur

Vi gör en grov indelning av riskerna i operativa risker och

arbetet ska fördelas mellan styrelsen och dess kommittéer, och

finansiella risker. Vi hanterar även risker med anknytning till den

mellan styrelsen, dess kommittéer och den verkställande

finansiella rapporteringen och uppfyllandet av gällande lagar och

direktören och koncernchefen. Revisorerna granskar de

förordningar. Vårt sätt att hantera risker speglar vår affärsverk-

finansiella rapporterna och bedömer styrelsens, verkställande

samhets omfattning och mångfald och syftar till att uppnå en

direktörens och koncernchefens arbete.
Ericssons verksamhet styrs av Ericssons Group Management

balans mellan central samordning och support och delegering av
riskhanteringsansvaret till varje operativ enhet.

System, som består av

•

	Ericssons organisation, med dess arbetsfördelning och

För mer information om risker med anknytning till vår verksamhet, se även ”Riskfaktorer” på sidan 105.

delegering av befogenheter,

• koncernens riktlinjer och direktiv, inbegripet en kod för
•

Operativ riskhantering

affärsetik,

Riskhantering har integrerats i Ericssons Group Management

koncerngemensamma standardiserade affärsprocesser,

System och i affärsprocesserna. Ramverket för operativ

inklusive processer för utformning av strategier och mål samt

riskhantering tillämpas globalt på alla affärsaktiviteter och

operativa processer och processer för redovisning, finansiell

baseras på följande principer:

rapportering och informationsgivning.

•	Risker hanteras på tre nivåer för att säkerställa en effektiv
verksamhet: i strategiprocessen, när årliga mål sätts upp och i

För mer information om styrelsen och dess kommittéer, se

den löpande verksamheten i samband med olika transaktioner

Bolagsstyrningsrapport.

(t.ex. offerter/kontrakt, förvärv, investeringar, produktutveck-

Förändringar i styrelsen

•

lingsprojekt) och olika processer.
	Vid utformningen av strategier och mål används en metod med

Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden till och

balanserade styrkort för att säkerställa en analys av risker och

med nästföljande ordinarie årsstämma. Vid årsstämman den 11

möjligheter ur flera olika perspektiv: finansiellt, kund/marknad,

april 2007 omvaldes följande styrelseledamöter: Michael

produkt/innovation, verksamhetseffektivitet och medarbetar-

Treschow som styrelseordförande, Marcus Wallenberg och

nas delaktighet och inflytande.

Sverker Martin-Löf som vice ordföranden, Sir Peter L. Bonfield,

•	I strategiprocessen fastställs mål för de kommande fem åren.

Ulf J. Johansson, Nancy McKinstry, Börje Ekholm, Katherine

Riskerna analyseras sedan och strategier utformas för att uppnå

Hudson, Anders Nyrén och Carl-Henric Svanberg.

dessa mål. För att se till att åtgärder vidtas för att förverkliga
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•

strategierna fastställs fokusområden som beaktas i planeringen

bestämmelser har vi antagit redovisningsprinciper och infört

och målformuleringen för det kommande året. Femårsstrategin

finansiella rapporterings- och informationsgivningsprocesser och

och ettårsmålen godkänns varje år av styrelsen.
	Varje risk ägs och hanteras av en operativ enhet som hålls

kontroller. Se rapporten om intern kontroll avseende den
finansiella rapporteringen som ingår i vår bolagsstyrningsrapport.

ansvarig och följs upp av en styrgrupp och koncernledn ingen.

•	Gränser för godkännande är tydligt fastställda med eskalering

Risker avseende efterlevnad av lagar och regler

enligt en väl definierad delegering av bestämmanderätt. Vissa

Företaget har infört ett antal riktlinjer och direktiv för att säker-

risker, t.ex. informationssäkerhets-/IT-risker, risker som rör

ställa efterlevnad av gällande lagar och förordningar, bl a en kod

bolagets samhällsansvar, fysiska säkerhetsrisker och

för affärsetik som bland annat omfattar följande områden:

försäkringsbara risker samordnas centralt. Ett krishanterings

arbetsrätt, handelsembargon, miljöbestämmelser, korruption och

råd har inrättats för att vid behov hantera enstaka händelser av

bedrägeri, samt insiderhandel. Utbildning genomförs regelbun-

allvarlig karaktär.

det inom detta område i form av seminarier och e-kurser på
interna utbildningswebbplatser, där medarbetarna genomgår

Finansiell riskhantering
Vi har en etablerad policy som styr koncernens finansiella

kurser, avlägger prov och får diplom för avslutade kurser.
Interna revisioner genomförs regelbundet när det gäller

riskhantering. Den hanteras av finansfunktionen inom moderbo-

efterlevnad av handelsbestämmelser, bedrägeri, säkerhet,

laget och av en kundfinansieringsfunktion. Båda står under tillsyn

arbetsmiljö, miljö och hantering av försörjningskedjan. Under

av styrelsens finanskommitté.

2007 gjordes även revisioner av den interna tillämpningen av

•

Policyn gäller identifierade finansiella risker som rör:
mer samt tillgångar och skulder i andra valutor än SEK. Den

Samhällsansvar

största valutaexponeringen var mot USD och relaterade valutor,

Företagets samhällsansvar (Corporate Responsibility, CR)

som motsvarade omkring 50 procent av försäljningen 2007.

handlar om att integrera miljörelaterade, sociala och etiska krav i

Kostnadsexponeringen mot USD var omkring 35 procent.

bolagets sätt att arbeta och i hela dess värdekedja. Bolaget ser

Flera olika säkringsåtgärder används för att hantera en del av

till att det har kontroller för att minimera risker och strävar efter

dessa valutarisker.

ett generera positiva affärseffekter genom att koppla kärnverk-

pensionsskulder samt relaterade ränteintäkter och kostnader,

ger bolaget en varaktig förmåga till värdeskapande och även en

är exponerade mot ränteförändringar.

konkurrensfördel.

kreditriskexponering i identifierade högriskländer, samt

principer. Ericsson ser dessa principer inte bara som vägledande

kreditrisker avseende motparter i finansiella transaktioner.

principer i det dagliga arbetet, utan också som en förutsättning

Likviditets- och finansieringsrisker, där bolagets finansfunktion

för en sund och långsiktig verksamhet. Ericsson ställer sig därför

•	Ränterisker, eftersom värdet på likvida medel, lån och
• Kreditrisker i kundfordringar och kundfinansiering, inbegripet
•

uppförandekoden.

	Valutarisker, eftersom bolaget har betydande transaktionsvoly-

samheten till förbättringar av samhället. Ericsson tror att detta

Ericsson stöder FN:s Global Compact och dess tio vägledande

förvaltar bolagets likvida medel och övervakar dess betal

bakom ansvarsfullt företagande för en hållbar ekonomisk tillväxt

ningsberedskap och refinansieringsbehov och -källor.

som gynnar alla dess intressenter. Denna utfästelse gentemot

Under 2007 har det inte förekommit några betalningsförsum-

anställda, kunder, aktieägare och det globala världssamfundet

melser beträffande amorteringar eller räntor eller någon annan

understryks av det externa erkännandet av bolagets ansträng-

väsentlig försummelse beträffande Ericssons skuldsättning.

ningar. Under 2007 ingick Ericsson återigen i indexet FTSE4Good och var det enda företaget inom sin bransch som ingick i

För mer information om mål, policy och strategier för finansiell

Carbon Disclosure Projects (CDP) globala ledarskapsindex, samt

riskhantering, se Noter till koncernens bokslut – Not K14,

låg totalt sett på tredje plats i CDP:s Nordic Index.

Kundfordringar och kundfinansiering, Not K19, Räntebärande
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Ericsson publicerar varje år en särskild Corporate Responsibi-

skulder och Not K20, Finansiell riskhantering och finansiella

lity Report som innehåller utförlig information om bolagets ansvar

instrument.

som företag och dess aktiviteter i detta sammanhang.

Risker avseende den finansiella rapporteringen

Mänskliga rättigheter

För att säkerställa att rapporteringen är korrekt, sker i tid och

Ericsson anser att allmänt tillgänglig och ekonomiskt överkomlig

uppfyller kraven för finansiell redovisning och aktiemarknadens

telekommunikation är en grundläggande förutsättning för social

förvaltningsber ät telse
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och ekonomisk utveckling. Som en av världens största leverantörer av kommunikationsutrustning och kommunikationstjänster

Bolaget uppmuntrar och skapar förutsättningar för medarbetarna att själva ge positiva bidrag till samhället. Deras bidrag sker

spelar bolaget en viktig roll för att uppnå detta mål, i synnerhet

i många olika former, vilka avgörs av medarbetarna själva utifrån

på tillväxtmarknader. Ericsson anslöt sig år 2006 till nätverket

de lokala behoven. Det kan till exempel handla om hälso- och

Business Leaders’ Initiative on Human Rights (BLIHR), vars mål

sjukvård, socialt och humanitärt bistånd, stipendier och annat

är att finna praktiska tillämpningar inom näringslivet för den

utbildningsstöd, konst och kultur, miljö, barns välfärd och många

allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna och att

andra insatser.

inspirera andra företag att göra detsamma. Ericssons deltagande i BLIHR befäster än en gång bolagets långvariga engagemang
för mänskliga rättigheter och ansvarsfullt företagande.
Ericsson har vidtagit flera åtgärder för att visa att företaget gör

Energi och miljö
Ericssons största inverkan på miljön gäller den energi som våra
produkter förbrukar under sin aktiva livslängd. Ericsson har satt

positiva insatser på tillväxtmarknaderna. Under 2007 gav

upp ambitiösa mål på detta område. Före utgången av 2008 ska

Ericsson t.ex. oberoende McGrigors Rights i uppdrag att göra en

bolaget förbättra energieffektiviteten i 3G/WCDMA-radiobassta-

konsekvensanalys ur ett människorättsperspektiv av Ericssons

tionerna med upp till 80 procent jämfört med 2001 års nivåer.

verksamhet i Sudan. Slutsatsen blev att Ericsson kan visa

Framstegen mot de årliga förbättringsmålen beskrivs i Corporate

aktieägare och berörda intressenter att bolaget inte är delaktigt i

Responsibility-rapporten.

kränkningar av de mänskliga rättigheterna och vidtar övertygande ”väsentliga åtgärder” när det gäller verksamheten i Sudan.

Bolaget fortsätter att arbeta aktivt med att utveckla energieffektiva produkter och lösningar för miljövänliga anläggningar,

Resultatet av analysen presenteras i sin helhet i Ericssons

baserade på bl a sol-, vind-, bränslecells- och biobränsleteknik.

Corporate Responsibility-rapport 2007. Det bör påpekas att

Ericsson införde flera innovativa hårdvaru- och programvarulös-

Ericsson inte står med på Sudan Divestment Task Forces lista

ningar, bl a energibesparingsfunktionen för radiobasstationer

över företag som investerare bör undvika.

och Ericsson Tower Tube – ett helt nytt miljödesignkoncept för
radiobasstationer.

Samhällsengagemang
Bolaget är angeläget om att vara en ansvarsfull medlem av det

Under 2007 tilldelades Ericsson Elektra European Electronic
Industry Clean Design Award för sina energieffektiva kraftmodu-

globala samfundet och i de samhällen där det verkar. Under 2007

ler, samt Energy-Efficient Innovation Award av China Center for

fastställdes ett direktiv för CR-sponsring av samhällsinsatser för

Information Industry Development (CCID).

att se till att all CR-sponsring har anknytning till telekommunikation för att stödja sociala eller miljörelaterade syften.
Företaget anser att telekommunikation i sig har en konstruktiv

Vi anser att bolaget i allt väsentligt följer lagar och föreskrifter
om miljö, hälsa och säkerhet som gäller för dess verksamhet och
affärsaktiviteter. Ericsson lämnar offentlig information om

roll i det proaktiva arbetet för att hantera lokala ekonomiska,

radiovågor och hälsa samt stöder oberoende forskning för att

miljörelaterade och sociala utmaningar. Ericsson uppmuntrar

ytterligare öka kunskapen inom detta område. Ericsson är för

ekonomisk tillväxt på tillväxtmarknader genom sitt program

närvarande medfinansiär i mer än 45 olika pågående forsknings-

Communication for All.

projekt som rör elektromagnetiska fält (EMF), radiovågor och

Ericsson Response är ett globalt initiativ för att snabbt kunna

hälsa. Sedan 1996 har bolaget deltagit i mer än 90 studier.

sätta in kommunikationsutrustning och specialister var som helst

Statliga hälsomyndigheter och oberoende expertgrupper har

i världen för att lindra mänskligt lidande till följd av katastrofer.

granskat all tillgänglig forskning. De har genomgående dragit

Ericsson Response bistår vid katastrofinsatser som görs av FN:s

slutsatsen att den sammanlagda forskningen inte visar på några

kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA), FN:s

hälsoeffekter av exponering för radiovågor från vare sig mobilte-

livsmedelsprogram (WFP) och Internationella federationen för

lefoner eller radiobasstationer.

Röda Korset och Röda Halvmånen (IFRC).
Under 2007, efter en jordbävning i Peru, gav Ericsson

Ericsson har sedan den 13 augusti 2005 följt EU-direktivet om
hantering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). Ericssons

Response stöd till katastrofinsatserna i samarbete med IFRC. I

globala sluthanteringsprogram heter Ecology Management

samarbete med svenska Räddningsverket bistod Ericsson

Provision och infördes tre år innan direktivet trädde i kraft i EU.

Response FN i etableringen av kontor i Centralafrikanska

Denna proaktiva strategi ger Ericsson ett effektivt verktyg att

republiken. År 2007 tilldelades Ericsson dessutom the PMI

hantera avfallshanteringsfrågor på alla marknader världen över.

(Project Management Institute) Community Advancement

Ericsson har sedan den 1 juli 2006 följt EU-direktivet om

Through Project Management Award.

minskning av farliga ämnen (RoHS). Ericsson håller på att
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analysera effekterna av EU:s REACH-lagstiftning (registrering,

Rättsliga och skatterelaterade tvister

utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen),

Hösten 2007 var Ericsson svarande i tre mål där preliminär

som trädde i kraft den 1 juni 2007, för att se till att lagstiftningens

grupptalan har väckts vid United States District Court for the

krav uppfylls i tid.

Southern District of New York. Talan gäller påstådda överträdelser av den amerikanska värdepapperslagstiftningen, främst i

Anställda

samband med Ericssons vinstvarning i oktober 2007. När diverse

Varje år genomförs en medarbetarenkät med ett högt deltagande

procedurmässiga motioner är avslutade och klagandena har läm-

bland de anställda. Det fortsatt höga deltagandet på 90 procent

nat in en gemensam grupptalan har Ericsson för avsikt att

visar att medarbetarna inser att ledningen aktivt använder

begära att talan ogillas. Efter utfärdandet av vinstvarningen i det

enkäten för att förbättra de anställdas tillfredsställelse och

tredje kvartalet har OMX Nordiska Börs Stockholm inlett en

arbetsinsatser. Ledningens främsta ambition framöver blir att

utredning för att utröna om bolaget utfärdade vinstvarningen på

behålla den nuvarande höga nivån och uppmuntra till ett ännu

ett korrekt sätt och om bolaget följde reglerna för informations-

större medarbetardeltagande.

givning i samband med ett investerarmöte den 20 november.

Vid årets slut hade Ericsson 74 011 (63 781) anställda.
Merparten av ökningen berodde på förvärven av Redback,

Bolaget anser att det uppfyllde alla relevanta aktiemarknadskrav
och andra förpliktelser och samarbetar med utredningen.

Tandberg och LHS, samt till en del på outsourcingavtalen med

Financial Services Authority i England har inlett en liknande

operatörer för att stödja den växande nätdriftsverksamheten.

utredning.

Under året lämnade 6 657 (6 432) anställda bolaget medan 16
887 (14 158) tillkom. Se Noter till koncernens bokslut – Not K29,
”Information angående anställda, styrelsemedlemmar och

Ericsson, Sony Ericsson Mobile Communications och den
koreanska mobiltelefontillverkaren Samsung har nått en
uppgörelse beträffande företagens patentstämningar i USA,

ledande befattningshavare”.

Storbritannien, Tyskland och Nederländerna, inbegripet

Ersättning till ledande befattningshavare

enligt paragraf 337 i 1930 års tullag.

rättsprocesserna vid US International Trade Commission (ITC)
Styrelsen fortsätter genom sin kompensationskommitté att ta

I oktober 2005 inlämnade Ericsson ett klagomål till EU-kom-

hänsyn till debatten runt om i världen om chefers löner och

missionen med en begäran om att kommissionen skulle utreda

förmåner. Vi är övertygade om att nuvarande policy och praxis

och stoppa USA-baserade Qualcomms konkurrensbegränsande

när det gäller godkännande, regeltillämpning och kontroll av

agerande vid beviljandet av licenser för standardtäckande patent

ersättningar till högre chefer inom Ericsson är lämplig och rimlig.

för 3G-mobilteknik. Samtidigt inkom Broadcom, NEC, Nokia,

Principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för

Panasonic Mobile Communications och Texas Instruments med

ledande befattningshavare godkändes på årsstämman 2007 och

liknande klagomål, i vilka de hävdade att Qualcomm bryter mot

beskrivs mer ingående i Noter till koncernens bokslut – Not K29,

EU:s konkurrenslagstiftning och inte fullgör de åtaganden som

Information om anställda, styrelsemedlemmar och ledande

bolaget har gjort inför internationella standardiseringsmyndighe-

befattningsh avare.

ter över hela världen om att bevilja licenser för sin teknik på

Den föreslagna ersättningspolicyn för koncernledningen 2008
är i huvudsak oförändrad jämfört med den policy som antogs av
aktieägarna 2007 och som beskrivs i Not K29.
Styrelsens förslag om inrättande av en plan för långsiktig rörlig
ersättning för 2007 och överföring av aktier i samband med detta

rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande villkor. Kommissionen
inledde första fasen av en utredning i december 2005 och
beslutade i augusti 2007 att en fördjupad utredning av ärendet
skulle prioriteras.
Ericsson har tillsammans med de flesta andra bolag inom

fick inte stöd av aktieägarna på årsstämman den 11 april 2007.

mobilkommunikationsbranschen varit svarande i sex mål i USA

Vid en senare extraordinarie bolagsstämma den 28 juni 2007

där grupptalan har väckts och där målsägarna hävdar att

godkände Ericssons aktieägare en något ändrad plan för långsik-

användning av mobiltelefoner kan skada hälsan. Under 2006

tig rörlig ersättning för 2007 som omfattar alla anställda. Den 31

drog målsägarna frivilligt tillbaka fyra av dessa stämningar. De

december 2007 fanns inga utestående lån, och ej heller några

två mål som återstår behandlas för närvarande i den federala

garantier, utfärdade eller övertagna av Ericsson till förmån för

domstolen i Pennsylvania och i the Superior Court of the District

någon styrelseledamot eller någon i högsta ledningen. Se Noter

of Columbia.

till koncernens bokslut – Not K29, Information angående
anställda, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare.

I ett annat mål i USA stämde teknikföretaget Freedom Wireless
Inc. Cingular Wireless LLC och Ericsson och gjorde gällande att
de två svarandena hade baserat sin förutbetalda mobiltelefon-
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tjänst på Freedom Wireless-patent som gör det möjligt för

och LHS, minskade övriga kortfristiga fordringar om SEK 2,2

mobiltelefonkunder att köpa mer samtalstid för vilken mobiltele-

miljarder, minskade likvida medel, kassa och bank och kortfris-

fon som helst.
Ericsson är involverat i en rättstvist med det australiensiska
företaget QPSX i Australiens federala domstol. QPSX gör

tiga placeringar om SEK 8,4 miljarder, ökade certifikat och
obligationslån om SEK 11,1 miljarder genom obligationsemissionsprogrammet, och ökningen av kort- och långfristiga skulder

gällande att Ericsson har brutit mot ett patentlicensavtal.

till dotterbolag om SEK 4,7 miljarder. Vid utgången av året

Ericsson har bestridit detta. I april 2007 väckte QPSX talan om

uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till SEK 45,6

patentintrång mot Ericsson m.fl. vid domstolen i Eastern District

(54,0) miljarder.

of Texas, varvid man hävdade att Ericsson gör intrång i QPSX
patent rörande asynkron överföringsteknik (ATM).
I december 2006 friade Stockholms tingsrätt alla nuvarande

Den 31 december 2007 hade Ericsson 16 132 258 678 aktier.
Aktierna var fördelade på 1 308 779 918 A-aktier, som vardera
medför en röst, samt 14 823 478 760 B-aktier med en tiondels

och tidigare anställda i moderbolaget i det åtal om försvårande

röst vardera. De två största aktieägarna vid årets slut var Investor

av skattekontroll som hade väckts av Ekobrottsmyndigheten.

och Industrivärden som hade 19,49 procent respektive

Delar av domen har av åklagaren överklagats till Svea hovrätt.

13,36 procent av rösträtterna i bolaget.

Svea hovrätt kommer att hålla sin huvudförhandling första
halvåret 2008.
Svenska skattemyndigheter har underkänt avdrag gällande
inkomstskatt avseende utbetalningar av försäljningskommission

I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och
aktieoptionsplaner för anställda såldes eller tilldelades
19 022 349 egna aktier till anställda under året. Kvotvärdet av
dessa aktier är SEK 19,0 miljoner och de utgör mindre än 1

till försäljningsagenter i vissa länder via externa serviceföretag.

procent av det totala aktiekapitalet. Motsvarande redovisad

Merparten av dessa skatter har redan betalats. Beslutet

ersättning uppgår till SEK 103,7 miljoner. Innehavet av egna

avseende räkenskapsåret 1999 har överklagats. I december

aktier uppgick den 31 december 2007 till 231 991 543 B-aktier.

2006 dömde länsrätten i Stockholms län till skattemyndigheter-

Kvotvärdet av dessa aktier är SEK 232,0 miljoner, och aktierna

nas fördel. Även denna dom har överklagats.

representerar 1 procent av det totala aktiekapitalet. Motsvarande
anskaffningskostnad uppgår till SEK 516,2 miljoner.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet utgörs huvudsakligen av koncernled-

Förslag till vinstdisposition

nings- och holdingbolagsfunktioner samt internbanksverksamhet.

Styrelsen föreslår att en utdelning om SEK 0,50 (0,50) per aktie

Moderbolagets verksamhet omfattar även kundkredithantering

utbetalas till aktieägare registrerade på avstämningsdagen den

som utförs på kommissionsbasis av Ericsson Credit AB.

14 april 2008 och att återstoden av fritt kapital behålles i bolaget.

Moderbolaget äger större delen av Ericssons alla immateriella
rättigheter. Det förvaltar patentportföljen, däribland patentansökningar, licensiering och korslicensiering av patent, samt försvarar
patenten vid tvister.

För moderbolagets innehav av egna B-aktier utgår ingen
utdelning.
Med antagandet att inga egna aktier kvarstår på avstämningsdagen föreslår styrelsen att vinsten disponeras enligt nedan:

Moderbolaget har 7 (7) filialer. Sammanlagt har koncernen 55
(51) filialer och representationskontor.

Belopp att utdelas till registrerade

Nettoomsättningen för året uppgick till SEK 3,2 (2,6) miljarder

aktieägare	SEK 8 066 129 339

och resultatet efter finansiella poster till SEK 14,7 (13,6) miljarder.

Belopp att överföra i ny räkning	SEK 27 158 601 830

Patentlicensavgifter ingår i nettoomsättningen från och med
2007, i stället för i övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader.

Totalt fritt eget kapital i moderbolaget	SEK 35 224 731 169

Tidigare år har omarbetats i enlighet med detta. År 2007 utgjorde
exporten 59 procent av nettoomsättningen (63 procent av den

Till grund för sitt förslag till utdelning har styrelsen enligt 18 kap.

justerade nettoomsättningen 2006). Inga koncernföretag ingick

4 § i aktiebolagslagen bedömt moderbolagets och koncernens

som kunder i moderbolagets försäljning 2007 eller 2006. Av

konsolideringsbehov, likviditet, ekonomiska ställning i övrigt samt

moderbolagets totala inköp av varor och tjänster har 46 (29)

förmåga att på sikt infria sina åtaganden. Koncernens soliditet

procent gjorts från koncernföretag. Större förändringar av

uppgår enligt årsredovisningen till 55.1 (56,2) procent och

moderbolagets finansiella ställning under året var ökade

nettokassan till SEK 24,3 (40,7) miljarder.

investeringar i dotterbolag om SEK 30,3 miljarder, som främst
hänförde sig till förvärven av Tandberg, Redback, Entrisphere
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Styrelsen har härvid tagit hänsyn till kända förhållanden som kan

lösningar. År 2007 uppgick faktureringen till cirka SEK 3 miljarder.

ha betydelse för moderbolagets och koncernbolagens ekono-

Försäljningspriset är SEK 650 miljoner exklusive nettot av

miska ställning.

tillgångar och skulder. Reavinsten förväntas uppgå till cirka SEK

Den föreslagna utdelningen begränsar inte bolagets investe-

200 miljoner.

ringsförmåga eller likviditetsbehov och det är vår bedömning att

Styrelsens försäkran

den föreslagna utdelningen är väl avvägd med hänsyn till
verksamhetens art, omfattning och risker samt moderbolagets

Styrelsen och verkställande direktören intygar att koncernredo-

och koncernens kapitalbehov.

visningen har upprättats i enlighet med de internationella
redovisningsstandarderna IFRS såsom de har antagits av EU och

Händelser efter bokslutet

ger en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning och

Avyttring av verksamheten för företagsväxlar (PBX)

resultat. Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet

Den 18 februari 2008 annonserade Ericsson ett avtal om

med god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av

avyttring av sin verksamhet för företagsväxlar till det kanaden-

moderbolagets ekonomiska ställning och resultat.

siska företaget Aastra Technologies. Avtalet berör circa 630

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger

anställda av vilka cirka 360 är verksamma i Sverige. Transaktionen beräknas avslutas under april 2008.

en rättvisande beskrivning av utvecklingen för koncernens och
moderbolagets verksamhet, ekonomiska ställning och resultat,

Ericssons verksamhet för företagsväxlar har en produktportfölj
som inkluderar IP PBX, konvergerade PBX-system och kontors-

och tar upp väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som rör
moderbolaget och bolagen inom koncernen.

Stockholm den 22 februari 2008
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. no. 556016-0680

	Sverker Martin-Löf
Vice ordförande

Michael Treschow
Ordförande

	Nancy McKinstry 	Sir Peter L. Bonfield

Marcus Wallenberg
Vice ordförande

Anders Nyrén

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Börje Ekholm

Ulf J. Johansson
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Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Torbjörn Nyman

Monica Bergström

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Jan Hedlund
Styrelseledamot

Carl-Henric Svanberg
Verkställande direktör och koncernchef
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Koncernens resultaträkning
2007
187 780
–114 059
73 721

2006
179 821
–104 875
74 946

–28 842
–23 199
–52 041

–27 533
–21 422
–48 955

–24 059
–16 800
–40 859

K6
K12

1 734
7 232
30 646

3 903
5 934
35 828

1 090
2 395
33 084

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

K7
K7

1 778
–1 695
30 729

1 954
–1 789
35 993

2 653
–2 402
33 335

Skatter
Årets resultat

K8

–8 594
22 135

–9 557
26 436

–8 875
24 460

21 836
299

26 251
185

24 315
145

K9

15 891

15 871

15 843

K9

1,37

1,65

1,53

K9

1,37

1,65

1,53

Januari-december MSEK
Nettoomsättning
Kostnader för sålda varor och tjänster
Bruttoresultat

Not
K3, K4

Forsknings- och utvecklingskostnader
Försäljnings- och administrationskostnader
Omkostnader
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader
Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat
Rörelseresultat

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse
Övrig information
Medelantal aktier före utspädning (miljoner)
Vinst per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare,
före utspädning (SEK)
Vinst per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare,
efter utspädning (SEK)
1)

1)

2005
153 222
–82 764
70 458

1)

	Intäkter för produkträttigheter rapporteras ingående i Nettoomsättning istället för bland Övriga rörelseintäkter. År 2006 omklassificerades SEK 2 038 miljoner (2005 SEK 1 400
miljoner). I enlighet därmed rapporteras motsvarande kostnader, tidigare rapporterade som Forsknings- och utvecklingskostnader, under Kostnader för sålda varor och tjänster
eller Försäljnings- och administrationskostnader beroende på kostnadernas natur. År 2006 omklassificerades SEK 388 miljoner (2005 SEK 395 miljoner).
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Koncernens balansräkning
2007

2006

3 661
22 826
23 958

4 995
6 824
15 649

K11, K26, K27

9 304

7 881

Finansiella tillgångar
Kapitalandelar i joint ventures och intresseföretag
Aktier och andelar
Långfristig kundfinansiering
Övriga långfristiga finansiella tillgångar
Uppskjutna skattefordringar

K12
K12
K12
K12
K8

10 903
738
1 012
2 918
11 690
87 010

9 409
721
1 921
2 409
13 564
63 373

Kortfristiga tillgångar
Varulager

K13

22 475

21 470

K14

60 492
2 362
15 062

51 070
1 735
15 012

31 december, MSEK
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Goodwill
Varumärken/produkträttigheter och övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Not

K10

Kundfordringar
Kortfristig kundfinansiering
Övriga kortfristiga fordringar

K15

Kortfristiga placeringar
Kassa och likvida medel

K20
K20

29 406
28 310
158 107
245 117

32 311
29 969
151 567
214 940

K16
K16

134 112
940
135 052

120 113
782
120 895

K17
K18
K8
K19, K20

6 188
368
2 799
21 320
1 714
32 389

6 968
602
382
12 904
2 868
23 724

K18
K19, K20
K22
K21

9 358
5 896
17 427
44 995
77 676
245 117

13 280
1 680
18 183
37 178
70 321
214 940

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Minoritetsintressen i koncernföretag
Långfristiga skulder
Ersättning efter avslutad anställning
Långfristiga avsättningar
Uppskjutna skatteskulder
Långfristig upplåning
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristiga avsättningar
Kortfristig upplåning
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder 1)
1)
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Varav räntebärande skulder och ersättning efter avslutad anställning SEK 33 404 miljoner (2006 SEK 21 552 miljoner).
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Kassaflödesanalys för koncernen
Januari–december MSEK
Rörelsen
Årets resultat 1)

Not

2007

2006

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

K25

22 135

26 436

1)

24 460

1)

7 172
29 307

6 060
32 496

1)

10 700
35 160

1)

–445
365
–7 467
–4 401
1 851
–10 097

–2 553
1 186
–10 563
–3 729
1 652
–14 007

–3 668
–641
–5 874
–15 574
7 266
–18 491

19 210

18 489

16 669

–4 319
152
–26 292
84
–1 053
396
3 499

–3 827
185
–18 078
3 086
–1 353
–1 070
6 180

–3 365
362
–1 210
30
–1 174
13
6 375

–27 533

–14 877

1 031

Kassaflöde före finansingsaktiviteter

–8 323

3 612

17 700

Finansieringsaktiviteter
Upptagande av lån
Återbetalning av lån
Försäljning av egna aktier och utnyttjade optioner
Betald utdelning

15 587
–1 291
94
–8 132

1 290
–9 510
124
–7 343

657
–2 784
174
–4 133

6 258

–15 439

–6 086

406

58

–288

Förändring av likvida medel

–1 659

–11 769

11 326

Likvida medel vid årets början

29 969

41 738

30 412

28 310

29 969

41 738

Förändringar i rörelsens nettotillgångar
Varulager
Kort- och långfristig kundfinansiering
Kundfordringar
Avsättningar och ersättningar efter avslutad anställning
Övriga rörelsetillgångar och -skulder netto

Kassaflöde från rörelsen
Investeringsaktiviteter
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag och verksamheter
Försäljning av dotterföretag och verksamheter
Balanserade utvecklingskostnader
Övriga investeringsverksamheter
Kortfristiga placeringar

K11
K26
K26
K10

Kassaflöde från investeringsaktiviteter

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter
Omräkningsdifferenser i likvida medel

Likvida medel vid årets slut
1)

K20

2005

Minoritetsintresset rapporteras i årets resultat istället för i justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m. Under 2006 har SEK 185 miljoner (2005 SEK 145 miljoner)
omklassificerats.
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Sammanställning över koncernens
redovisade intäkter och kostnader
31 December, MSEK
Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital:

2007

2006

2005

Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner

1 208

440

–3 221

2
–

–1
–

–3
–147

584
–1 390
–

4 100
–1 990
99

–3 961
1 404
–

Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser
Skatt på poster direkt i/överförda från eget kapital

–797
–73

–3 119
–769

4 265
1 523

Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital

–466

–1 240

–140

Årets resultat

22 135

26 436

24 460

Totalt redovisade intäkter och kostnader för perioden

21 669

25 196

24 320

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintressen

21 371
298

25 101
95

24 028
292

Omvärdering av aktier och andelar
Värdering till verkligt värde redovisat i eget kapital
Överfört till resultaträkningen vid försäljning
Kassaflödessäkringar:
Omvärdering av derivat redovisat i eget kapital
Överfört till resultaträkningen för perioden
Överfört till balansräkningen för perioden

1)
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Från och med 1 januari 2006 redovisar Ericsson aktuariella vinster och förluster direkt i eget kapital i enlighet med de förändringar som skett i IAS 19. Tidigare perioder har
omarbetats.

koncernens bokslut

ericsson årsredovisning 2007

1)

Noter till koncernens bokslut
Innehåll
K1	Väsentliga redovisningsprinciper......................................................................................................................................................................................................................... 50
K2	Väsentliga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar............................................................................................................................................ 59
K3	Segmentsinformation. ................................................................................................................................................................................................................................................ 61
K4	Intäkter. ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 65
K5

Kostnader per kostnadsslag................................................................................................................................................................................................................................... 65

K6

Övriga rörelseintäkter. ................................................................................................................................................................................................................................................ 65

K7

Finansiella intäkter och kostnader....................................................................................................................................................................................................................... 65

K8	Skatter................................................................................................................................................................................................................................................................................. 66
K9	Vinst per aktie.................................................................................................................................................................................................................................................................. 67
K10	Immateriella anläggningstillgångar. .................................................................................................................................................................................................................... 68
K11

Materiella anläggningstillgångar........................................................................................................................................................................................................................... 70

K12

Finansiella anläggningstillgångar......................................................................................................................................................................................................................... 71

K13	Varulager............................................................................................................................................................................................................................................................................ 73
K14

Kundfordringar och kundfinansiering................................................................................................................................................................................................................ 74

K15

Övriga kortfristiga fordringar................................................................................................................................................................................................................................... 75

K16	Eget kapital....................................................................................................................................................................................................................................................................... 75
K17	Ersättning efter avslutad anställning.................................................................................................................................................................................................................. 79
K18

Avsättningar. .................................................................................................................................................................................................................................................................... 85

K19	Räntebärande skulder................................................................................................................................................................................................................................................ 86
K20 Finansiell riskhantering och finansiella instrument..................................................................................................................................................................................... 87
K21 Övriga kortfristiga skulder........................................................................................................................................................................................................................................ 92
K22 Leverantörsskulder....................................................................................................................................................................................................................................................... 92
K23	Ställda säkerheter......................................................................................................................................................................................................................................................... 92
K24 Ansvarsförbindelser..................................................................................................................................................................................................................................................... 92
K25 Kassaflödesanalys........................................................................................................................................................................................................................................................ 92
K26 Företagsförvärv/avyttringar..................................................................................................................................................................................................................................... 93
K27 Leasing................................................................................................................................................................................................................................................................................ 95
K28 Taxeringsvärden i Sverige........................................................................................................................................................................................................................................ 96
K29	Information angående anställda, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare...................................................................................................... 96
K30 Transaktioner med närstående.......................................................................................................................................................................................................................... 103
K31	Ersättning till bolagets revisorer......................................................................................................................................................................................................................... 104
K32 Händelser efter bokslutet...................................................................................................................................................................................................................................... 104

ericsson årsredovisning 2007

noter till koncernens bokslut

49

not K1

K1	Väsentliga
redovisningsprinciper
Koncernredovisningen omfattar Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
moderbolaget och dess dotterbolag (”koncernen”) och koncernens
innehav i intresseföretag och joint ventures. Moderbolaget har sitt
säte i Sverige på Torshamnsgatan 23, 164 83 Stockholm.
Koncernredovisningen för det räkenskapsår som slutade den 31
december 2007 har upprättats i enlighet med de internationella
redovisningsstandarderna (IFRS) såsom de har antagits av EU, Redovisningsrådets rekommendation RR 30:06 Kompletterande redovisningsregler för koncerner med tillhörande tolkningar, utfärdade av
Rådet för Finansiell Rapportering, samt den svenska årsredovisningslagen. Det föreligger ingen skillnad för koncernen mellan IFRS
som fastställd av IASB och IFRS såsom de har antagits av EU, ej
heller är RR 30:06 eller den svenska årsredovisningslagen i konflikt
med IFRS.
I enlighet med ett beslut av Securities and Exchange Commission
(SEC) som träder i kraft den 4 mars 2008 görs inte avstämning av
eget kapital och nettointäkter enligt god redovisningssed i USA (US
GAAP), varken i denna årsredovisning eller i bolagets årsrapport 20F.
Koncernredovisningen godkändes av styrelsen den 22 februari
2008. Balansräkningarna och resultaträkningarna kommer att behandlas för fastställande av årsstämman.

Nya standarder och tolkningar som införts från och
med den 1 januari 2007

•	IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar samt kompletterande

tillägg till IAS 1, Utformning av finansiella rapporter – Upplysningar
om kapital (trädde i kraft den 1 januari 2007). Genom IFRS 7 införs
nya upplysningskrav för att förbättra informationen om finansiella
instrument.
Genom tillägget i IAS 1 införs krav på upplysningar om storleken
på företagets kapital och om kapitalförvaltningen. Koncernen
tillämpar IFRS 7 och ändringen av IAS 1 från och med den 1 januari 2007.
Den nya standarden IFRS 7, och tillägget till IAS 1 gäller ändringar
av upplysningskrav eller presentation har därför inte påverkat
redovisat resultat eller ekonomisk ställning.

Följande tolkningar har tillämpats från och med den 1 januari 2007:

•	IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29

•
•

50

Redovisning i höginflationsländer. Denna tolkning ger vägledning
om hur kraven i IAS 29 ska tillämpas i perioder då företag konstaterar att ekonomin i det land i vilket de har sin funktionella valuta
har hög inflation.
	IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2.
Tolkningen avser tillämpning av transaktioner då den ersättning
som erhålls förefaller vara lägre än det verkliga värdet av tilldelade
egetkapitalinstrument.
	IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat.
I denna tolkning fastställs när företag ska göra en ny bedömning av
huruvida inbäddade derivat ska separeras eller ej.
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•	IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar. Företag ska inte

återföra en nedskrivning av goodwill, egetkapitalinstrument eller
finansiell tillgång värderad till upplupet anskaffningsvärde redovisad i tidigare delårsrapport.

Ingen av de nya tolkningarna har haft någon väsentlig inverkan på
redovisat resultat eller ekonomisk ställning.

Ändring utfärdad av Rådet för Finansiell rapportering
I mars 2007 utfärdades en ändring av URA 43 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt. Ändringen har inte haft någon
inverkan på ekonomisk ställning eller resultat då bolaget har tillämpat
principerna hänförliga till denna tolkning innan den trädde i kraft.

Ändringar i strukturen för finansiell rapportering
Affärssegment
Ericsson omorganiserade sin verksamhetsstruktur från och med den
1 januari 2007. Från och med den första delårsrapporten 2007 anpassades koncernens finansiella rapportering för att avspegla den
nya strukturen. Koncernen tar dessutom tillfället i akt att genomföra
andra ändringar som syftar till ökad öppenhet genom ytterligare
informationsgivning.
Ericsson rapporterar följande affärssegment: Networks, Professional Services, Multimedia och Phones, som utgör andelen i Sony
Ericssons resultat.
Den ändrade segmentsrapporteringen ligger i linje med de mål
som fastställs i IAS 14 Segmentrapportering. De affärsverksamheter
som tidigare rapporterades under Övriga verksamheter har slagits
ihop till nya segment för att bättre ta tillvara de möjligheter som
skapas genom interna affärskombinationer.
Affärsenheten Networks omfattar produkter för mobil och fast
bredbandsaccess, kärnnät, transmissionsnät och nästa generations
IP-nät. Även relaterade nätinstallationstjänster ingår. Dessutom ingår
kraftmoduler och kabel, som tidigare ingick i Övriga verksamheter,
numera i Networks, liksom de förvärvade verksamheterna Redback
och Entrisphere.
Affärssegmentet Professional Services omfattar all tjänsteverksamhet utom de nätinstallationstjänster som rapporteras under
Networks. Systemintegrationstjänster för IP- och kärnnät som tidigare rapporterades som nätinstallationstjänster klassificeras nu som
Professional Services. Försäljningen av driftstjänster som en del av
totala Professional Services kommer fortsatt att ges upplysningar om
eftersom dessa utgör återkommande tjänsteintäkter. Den verksamhet
som förvärvades från HyC-koncernen ingår i Professional Services.
Affärssegmentet Multimedia omfattar multimediesystem, som
tidigare rapporterades under System, företagslösningar och mobilplattformar, som tidigare ingick i Övriga verksamheter. Tandberg TV,
Mobeon, LHS och Drutt ingår också i Multimedia.
Koncernen rapporterar nettoomsättning och rörelsemarginal för
varje affärssegment kvartalsvis. Därutöver har information om försäljningen av mobilsystem, inklusive relevanta delar av Networks och
Multimedia, fortsatt att redovisas.
Karaktären på genomförda förvärv under 2007, inklusive de förvärv
som gjordes inom Multimedia, har inte resulterat i några väsentliga
tillägg eller förändringar av koncernens redovisningsprinciper.
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Ändringar avseende redovisningsprincip
och rapportering
Royaltyintäkter för immateriella rättigheter avseende
produkter
I koncernens resultaträkning redovisas royalties för immateriella
rättigheter avseende produkter som en del av Nettoomsättningen i
stället för som en del av Övriga rörelseintäkter. Motsvarande kostnader som tidigare rapporterades som en del av Forsknings- och utvecklingskostnader redovisas följaktligen som Kostnad för sålda
varor och tjänster och Försäljnings- och administrationskostnader,
beroende på typ av kostnad.

Forsknings- och utvecklingskostnader
Denna post kallades före 2007 ”Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader”, men kallas från och med 2007 ”Forskningsoch utvecklingskostnader”. Denna förändring beror enbart på införandet av IFRS-terminologi och innebär ingen förändring av själva
beloppen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödet från den löpande verksamheten presenteras på samma
sätt som tidigare. Posterna ”Kassaflöde från investeringsaktiviteter
inom rörelsen" och ”Kassaflöde före finansiella investeringsaktiviteter”
rapporteras inte längre. I not 25, Kassaflödesanalys görs ytterligare
indelningar av justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m,
rörelsens nettotillgångar och investeringsverksamheten.

Förutsättningar vid rapporternas upprättande
De finansiella rapporterna presenteras i miljoner svenska kronor
(SEK). De har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom
vad beträffar vissa finansiella tillgångar och skulder, såsom derivatinstrument, finansiella tillgångar som innehas för handel, finansiella
tillgångar som kan säljas och pensionstillgångar hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner, vilka redovisas till verkligt värde.
Långfristiga tillgångar och grupper av tillgångar som innehas för
försäljning redovisas till det lägsta av redovisat värde och verkligt
värde efter avdrag för försäljningskostnader.

Principer för koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden och i
eget kapital i koncernen ingår därför endast koncernens andel av
efter förvärvet intjänat eget kapital i dotterbolag, intresseföretag och
joint ventures.
Som dotterbolag räknas alla bolag i vilka koncernen äger andelar
och direkt eller indirekt har röstmajoritet eller beroende på att Ericsson genom avtal har kontroll eller står för en majoritet av ägarrisken
och övriga till bolagen hänförliga risker. Detta betyder att koncernen
har beslutanderätt rörande ekonomisk och operativ styrning på det
sätt som normalt följer av aktieägande med röstmajoritet. Förvärvade
bolag ingår i koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur

ericsson årsredovisning 2007

koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet upphör.
Koncerninterna balansposter och orealiserade vinster och förluster
hänförliga till koncerninterna transaktioner elimineras vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimineras på
samma sätt som orealiserade vinster, men bara i den mån det inte
finns indikation på nedskrivningsb ehov.

Intresseföretag och joint ventures
Investeringar i intresseföretag, där andelen röster, inklusive potentiella aktier som kan utnyttjas, uppgår till minst 20 procent och högst
50 procent, eller där avtal ger motsvarande inflytande, redovisas
enligt kapitalandelsmetoden. Under kapitalandelsmetoden redovisas
andelar i ett företag till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället.
Därefter sker justering för ägarföretagets andel av förändringar i
investeringsobjektets nettotillgångar. Ericssons andel av resultatet
före skatt i dessa företag redovisas i Resultat från andelar i joint
ventures och intresseföretag, som ingår i rörelseresultatet. Skälet till
detta är att merparten rör SonyEricsson och att andelen i detta
företag innehas för icke-finansiella syften. Ericssons andel av skatter
ingår i posten Skatter. Orealiserade internvinster avseende varulager
i intresseföretag och joint ventures som köpts av dotterbolag elimineras i koncernredovisningen i proportion till ägandet. Förluster som
uppstår vid transaktioner med intresseföretag och joint ventures
elimineras på samma sätt som vinster, förutsatt att indikation på
nedskrivningsbehov inte föreligger.
Vid intresseföretags och joint ventures försäljning till koncernen
uppstår orealiserade interna vinster och förluster. Elimineringar görs
även beträffande dessa vinster och förluster.
Ej utdelade vinstmedel i intresseföretag och joint ventures som
intjänats efter förvärvet redovisas i koncernens eget kapital som
balanserade vinstmedel.

Rörelseförvärv
Vid förvärv av en verksamhet görs en fördelning av kostnaden för
rörelseförvärvet baserat på verkligt värde för förvärvade tillgångar,
skulder och ansvarsförbindelser, t ex immateriella tillgångar som
kundrelationer, varumärken och patent baserat på individuella värderingar. Goodwill uppstår när förvärvspriset överstiger det verkliga
värdet av förvärvade nettotillgångar.
Från förvärvsdagen allokeras goodwill från rörelseförvärv till varje
kassagenererande enhet eller grupp av kassagenererande enheter
som beräknas få ekonomisk nytta från de synergier som förväntas
uppstå genom förvärvet. Gemensamma tillgångar allokeras till kassagenererande enheter i proportion till varje enhets andel av koncernens omsättning. Ett nedskrivningstest för de kassagenererande
enheter till vilka goodwill har allokerats genomförs varje år under
fjärde kvartalet, eller när indikation på nedskrivningsbehov föreligger.
En nedskrivning redovisas om det redovisade värdet för en kassagenererande enhet överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningar hänförliga till kassagenererande enheter allokeras i första hand så att det redovisade värdet för
goodwill reduceras och därefter pro rata till redovisat värde för övriga
förvärvade tillgångar hänförliga till enheten. Återvinningsvärdet för en
tillgång eller en kassagenererande enhet är det högre av dess nytt-
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jandevärde och dess verkliga värde med avdrag för försäljnings
kostnader. Vid beräkning av nyttjandevärde uppskattas framtida
kassaflöden vilka diskonteras till nuvärde. Nedskrivningar av goodwill
återförs inte.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid
förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

Kassaflödesanalys
Omvärdering och omräkning av utländsk valuta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna
inom koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (”funktionell valuta").
Koncernens finansiella rapporter presenteras i svenska kronor
(SEK), vilket är moderbolagets funktionella valuta och presentationsvaluta.

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden.
Kassaflöden hänförliga till utländska dotterbolag omräknas till genomsnittlig valutakurs för perioden. Förvärv och/eller försäljning av
dotterbolag inkluderas, netto efter köpt/såld kassa, under kassaflödet från investeringsaktiviteter.
Likvida medel utgörs av kassa, bank och kortfristiga placeringar
som är mycket likvida finansiella instrument med en återstående
löptid om högst tre månader räknat från anskaffningsdagen.

Transaktioner och balansposter

Intäktsredovisning

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan
enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Kursvinster
och kursförluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är då
transaktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster/
förluster redovisas i eget kapital.
Förändringar i verkligt värdet för monetära värdepapper i utländsk
valuta, vilka klassificerats som finansiella tillgångar som kan säljas,
fördelas mellan omräkningsdifferenser som beror på förändringar av
värdepapperets upplupna anskaffningsvärde och andra förändringar
av värdepapperets redovisade värde. Omräkningsdifferenser som
hänför sig till förändringar i upplupet anskaffningsvärde redovisas i
resultaträkningen och andra förändringar av redovisat värde redovisas i eget kapital.
Omräkningsdifferenser för icke-monetära finansiella tillgångar och
skulder redovisas som en del av verkligt värde-vinster eller verkligt
värde-förluster.

Koncernen har ett utbud av tele- och datakommunikationssystem
med stor bredd, multimedialösningar och professionella tjänster som
täcker en rad olika teknologier. Koncernens kontrakt är huvudsakligen av fyra slag:
Leveranskontrakt
	Olika typer av kontrakt avseende tjänster, till exempel fleråriga
kontrakt avseende driftstjänster
Licenser för användning av koncernens teknologi eller immateriella
rättigheter vilka inte utgör del av annan produkt
	Entreprenadkontrakt

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en
annan funktionell valuta än rapporteringsvalutan, omräknas till rapporteringsvalutan enligt följande:
tillgångar och skulder i balansräkningarna omräknas till balansdagskurs,
intäkter och kostnader i resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs,
alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat
del av eget kapital.

•
•
•

Ingen betydande påverkan av någon höginflationsvaluta föreligger.
Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser som uppstår till följd
av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av
upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en
utlandsverksamhet redovisas sådana kursdifferenser i resultaträkningen som en del av realisationsvinsten/-förlusten.
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•
•
•
•

Majoriteten av koncernens produkter och tjänster tillhandahålls under
leveranskontrakt innehållande flera element såsom radiobasstationer,
base station controllers, mobile switching centers, routrar, mikrovågslänkar, olika mjukvaruprodukter med tillhörande installationsoch integreringstjänster. Sådana kontraktselement har som regel
individuella priser i kundspecifika prislistor.
Försäljningsintäkter redovisas netto efter avdrag för mervärdeskatt,
returer och rabatter. Intäkter från försäljning redovisas med hänsyn
tagen till alla väsentliga kontraktsvillkor när produkten eller tjänsten
har levererats, under förutsättning att försäljningspriset är bestämt
eller kan beräknas och att betalning kan förväntas med rimlig säkerhet. Uppfyllandet av specifika kontraktsvillkor eller av acceptanskriterier kan påverka när och med vilka belopp intäktsredovisning sker.
Enskilda kontrakts lönsamhet utvärderas löpande och reserver för
bedömda förluster redovisas så snart dessa är sannolika.
Vid försäljning mellan koncernföretag, intresseföretag, joint ventures och segment tillämpas prissättning baserad på normala kommersiella villkor i branschen.

Definitioner av olika kontraktstyper och mer specifika kriterier
för intäktsredovisning för dessa
Olika metoder för intäktsredovisning, baserade på antingen IAS 11
Entreprenadkontrakt eller IAS 18 Intäkter, tillämpas beroende på de
lösningar koncernen tillhandahåller kunderna, den berörda teknikens
karaktär och komplexitet samt villkoren i enskilda kontrakt.
De kontraktstyper som faller under IAS 18 är:

• Leveranskontrakt är kontrakt avseende leverans av en produkt
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•

•

eller en kombination av produkter vilka utgör ett helt eller delar av
ett telenät likväl som enskilda produkter. Medelstora eller stora
leveranskontrakt innehåller i allmänhet flera olika element. Sådana
element utgörs normalt av standardiserade typer av utrustningar
och mjukvara eller tjänster såsom nätinstallation.
Intäktsredovisning sker när risker och förmåner har överförts till
kunden, normalt styrt av kontraktets leveransvillkor. För leveranskontrakt som innehåller flera element fördelas intäkten till respektive del baserat deras relativa verkliga värden. När delar som är
väsentliga för funktionaliteten i redan levererad utrustning ännu ej
levererats, eller när verkligt värde saknas för någon del, uppskjuts
intäktsredovisningen till dess alla delar som är väsentliga för funktionaliteten levererats eller verkligt värde fastställts på de ej levererade delarna.
Kontrakt avseende olika typer av tjänster, inklusive tjänster såsom:
utbildning, konsulttjänster, engineering, installation och fleråriga
tjänster som nätdrift och ”hosting”. Intäktsredovisning sker generellt när tjänsterna har utförts. Intäkter från kontrakt avseende
nätdrift och andra tjänstekontrakt med långa löptider redovisas
proportionellt över kontraktstiden.
Licensavtal avseende nyttjande av koncernens teknologi eller
immateriella rättigheter som ej utgör del av en produkt. Dessa
typer av kontrakt avser främst teknologi för mobilplattformar och
andra licensintäkter från tredje part avseende rättigheten av nyttja
koncernens teknologi för konstruktion och produktion av produkter för försäljning. Intäktsredovisning sker baserat på antal mobilenheter eller andra produkter som producerats och sålts på marknaden av kunden.
Den kontraktstyp som faller under IAS 11:

•	Entreprenadkontrakt. Som entreprenadkontrakt redovisas som

regel sådana kontrakt under vilka koncernen till en kund levererar
ett komplett telenät vilket i stor utsträckning baseras på ny teknologi eller innehåller stora delar som är specifikt konstruerade för
kunden. Intäkter från entreprenadkontrakt redovisas i takt med
färdigställandegraden, vilken i allmänhet mäts såsom färdigställda
etapper i projektet.

Vinst per aktie
Vinst per aktie före utspädning beräknas genom att nettovinst hänförlig till moderbolagets aktieägare divideras med genomsnittligt
antal utestående aktier (totalt antal aktier med avdrag för aktier i eget
förvar) under året.
Vinst per aktie efter utspädning beräknas genom att nettovinst
hänförlig till moderbolagets aktieägare divideras med summan av
genomsnittligt antal stamaktier och potentiella stamaktier som kan
ge upphov till utspädningseffekt. Utspädningseffekt av potentiella
stamaktier redovisas endast om detta leder till en minskning av
vinsten per aktie efter utspädning.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier:
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen,
lånefordringar, kundfordringar, och som finansiella tillgångar som kan
säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte de finansiella
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tillgångarna förvärvades och fastställs vid det första redovisningstillfället.
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen. Finansiella instrument värderas inledningsvis till
verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella
tillgångar som inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar
som kan säljas och finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till
verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
koncernen har överfört alla väsentliga risker och fördelar som är
förknippade med äganderätten. Separata tillgångar eller skulder
redovisas om några rättigheter eller skyldigheter uppstår eller behålls
vid överföringen.
Verkligt värde för noterade placeringar och derivat baseras på
aktuella köpkurser och räntor. Om officiella räntor eller köpkurser
saknas beräknas verkligt värde genom diskontering av bedömda
framtida kassaflöden enligt aktuella räntesatser. FX-optioner och
räntegarantier värderas med hjälp av Black-Scholes-modellen. Värderingen grundas på marknadskurser för implicit volatilitet, valutakurser och räntesatser.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
är finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång
klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte
att säljas inom kort.
Derivat klassificeras som att de innehas för handel om de inte är
identifierade som säkringar. Tillgångar i denna kategori klassificeras
som omsättningstillgångar.
Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen redovisas i resultaträkningen i den period då de
uppstår och ingår i finansiella intäkter.

Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter
till upplupet anskaffningsvärde, minskat med eventuell reservering för
värdeminskning. Kundfordringar innefattar fordringar på kunder.
Balansposten innefattar belopp som har fakturerats kunden och
belopp där risk och förmånder har överförts till kunden men fakturan
ännu inte har ställts ut.
En bedömning görs av möjligheten att driva in kundfordringarna för
en första intäktsredovisning.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar, dock ej derivat,
som antingen har hänförts till denna kategori eller inte klassificerats i
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någon av övriga kategorier. De ingår i anläggningstillgångar om
koncernledningen inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 12
månader efter balansdagen.
Utdelningsintäkter från egetkapitalinstrument som kan säljas
redovisas i resultaträkningen som en del av Finansiella intäkter när
koncernens rätt att erhålla betalning har fastställts.
Förändringar i verkligt värde för monetära värdepapper i utländsk
valuta, vilka klassificerats som finansiella tillgångar som kan säljas,
fördelas mellan omräkningsdifferenser som beror på förändringar i
värdepapperets upplupna anskaffningsvärde och andra förändringar
av värdepapperets redovisade värde. Omräkningsdifferenser på
monetära värdepapper redovisas i resultaträkningen, medan omräkningsdifferenser på icke-monetära värdepapper redovisas i eget
kapital. Förändringar i verkligt värde för monetära och icke-monetära
värdepapper klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas
redovisas i eget kapital. När värdepapper, som klassificerats som
finansiella tillgångar som kan säljas, säljs eller skrivs ner, förs ackumulerade justeringar av verkligt värde från eget kapital till resultaträkningen.

Nedskrivning
Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva
bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång
eller en grupp av finansiella tillgångar. När det gäller aktier som klassificerats som instrument som kan säljas, är en väsentlig eller långvarig nedgång i verkligt värde för en aktie under dess anskaffningsvärde en indikering av om nedskrivningsbehov kan föreligga. Om
sådant bevis föreligger för finansiella tillgångar som kan säljas, tas
den ackumulerade förlusten – beräknad som skillnaden mellan anskaffningsvärdet och aktuellt verkligt värde, med avdrag för eventuella tidigare nedskrivningar som redovisats i resultaträkningen – bort
från eget kapital och redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningar av
egetkapitalinstrument, som redovisats i resultaträkningen, återförs
inte över resultaträkningen.
En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det
finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla
alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor.
Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att
gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar betraktas som
indikationer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan
föreligga. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med effektiv ränta. Tillgångens redovisade värde
minskas genom användning av ett värdeminskningskonto och förlusten redovisas i resultaträkningen under Försäljningskostnader. När
en kundfordran inte kan drivas in, skrivs den bort mot värdeminskningskontot för kundfordringar. Återvinning av belopp som tidigare
skrivits bort krediteras Försäljningskostnader i resultaträkningen.

Finansiella skulder
Upplåning

ningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen
har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone
12 månader efter balansdagen.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
Vissa derivatinstrument uppfyller inte kraven för säkringsredovisning
och redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Förändringar i
verkligt värde för derivatinstrument som inte uppfyller kraven för
säkringsredovisning redovisas direkt i resultaträkningen i finansnettot.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen då skulden utsläckts genom att avtalet fullgjorts, annullerats eller upphört.

Derivatinstrument och säkringsåtgärder
Derivatinstrument redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt
värde vid tidpunkten för kontraktets ingående och därefter görs en
omvärdering till verkligt värde. Metoden för redovisning av vinst eller
förlust är beroende av om derivatinstrumentet klassificeras som ett
säkringsinstrument och i så fall den säkrade postens karaktär. Koncernen klassificerar vissa derivatinstrument som antingen:
a) säkring av verkligt värde av en identifierad skuld (säkring av verkligt värde),
b) säkring av en viss risk som är knuten till en mycket sannolik prognostiserad transaktion (kassaflödessäkring), eller
c) säkring av en nettoinvestering i ett utländskt bolag (nettoinvesteringssäkring).
När transaktionen ingås dokumenterar koncernen förhållandet mellan säkringsinstrument och säkrade poster samt sina riskhanteringsmål och sin strategi för vidtagandet av olika säkringsåtgärder. Koncernen dokumenterar också sin bedömning, både när säkringen
ingås och därefter löpande, av om de derivat som används i säkringstransaktioner är effektiva när det gäller att utjämna förändringar
i verkligt värde eller kassaflöde för säkrade poster.
Upplysning om verkligt värde för olika derivatinstrument som
används för säkringssyften återfinns i Not K20. Förändringar i säkringsreserven i eget kapital framgår av Not K16. Hela ett säkringsderivats verkliga värde klassificeras som en anläggningstillgång eller
långfristig skuld om den säkrade postens återstående löptid är mer
än 12 månader. Om den resterande löptiden är mindre än 12 månader klassificeras det verkliga värdet som en omsättningstillgång eller
en kortfristig skuld. Derivat som innehas för handel klassificeras som
omsättningstillgångar eller kortfristiga skulder.

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaff-
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a) Säkringar av verkligt värde
Förändringar i verkligt värde för derivat som identifierats som säkring
av verkligt värde, och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning,
redovisas i resultaträkningen tillsammans med förändringar i verkligt
värde för den tillgång eller skuld som gett upphov till den säkrade
risken. Koncernen tillämpar bara säkringar till verkligt värde för att
säkra fast ränterisk i upplåning. Både vinster och förluster på de
ränteswappar som säkrar upplåning till fast ränta och de förändringar
i verkligt värde för den säkrade upplåning till fast ränta som beror på
ränterisk redovisas som en finansiell kostnad i resultaträkningen. Om
säkringen inte längre uppfyller kraven för säkringsredovisning löses
verkligt värde justeringen av bokfört värde upp över resultaträkningen över kvarvarande löptid med hjälp av effektivräntemetoden.

b) Kassaflödessäkringar
Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på derivat som
identifierats som kassaflödessäkringar och uppfyller kraven för säkringsredovisning redovisas i eget kapital. Den vinst eller förlust som
hänför sig till den ineffektiva delen redovisas omedelbart i resultaträkningen som en finansiell kostnad eller intäkt.
Ackumulerade belopp i eget kapital återförs till resultaträkningen
under de perioder då den säkrade posten påverkar resultatet (t ex
när en säkrad prognostiserad försäljning inträffar), antingen under
Nettoomsättning eller under Kostnad för sålda varor och tjänster. Om
resultatet av en säkrad prognostiserad transaktion redovisas som en
icke-finansiell tillgång (t ex lager eller anläggningstillgångar) överförs
uppskjuten vinst eller förlust som tidigare redovisats under eget
kapital och inräknas i den ursprungliga värderingen av kostnaden för
tillgången. Beloppen redovisas slutligen under Kostnad för sålda
varor när det gäller lager eller under Avskrivningar. När ett säkringsinstrument löper ut eller säljs eller när säkringen inte längre uppfyller
villkoren för säkringsredovisning och ackumulerade vinster eller
förluster avseende säkringen finns i eget kapital, kvarstår dessa
vinster/förluster i eget kapital och resultatförs när den prognostiserade transaktionen slutligen redovisas i resultaträkningen. När en
prognostiserad transaktion inte längre förväntas ske överförs den
ackumulerade vinst eller förlust som redovisats i eget kapital omedelbart till resultaträkningen som en finansiell intäkt eller kostnad.

c) Säkring av nettoinvestering
Säkringar av nettoinvesteringar i utländska verksamheter redovisas
på liknande sätt som kassaflödessäkringar. Den vinst eller förlust på
säkringsinstrumentet som bedöms som en effektiv säkring redovisas
i eget kapital. Den ineffektiva delen av vinsten eller förlusten redovisas omedelbart i resultaträkningen i finansnettot. Uppskjuten vinst
eller förlust som redovisats under eget kapital redovisas i resultaträkningen när den utländska verksamheten delvis avyttras eller säljs.

Finansiella garantier
Finansiella garantikontrakt värderas vid det första redovisningstillfället till verkligt värde (normalt erhållen ersättning). Därefter värderas
de till det högsta av följande belopp:
	Det belopp som fastställs vara en bästa uppskattning av de nettokostnader som krävs för att fullgöra åtagandet enligt garantiavtalet.

•
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•	Det redovisade avtalsarvodet minus ackumulerade avskrivningar
över garantiperioden enligt metoden för linjär avskrivning.

En bästa uppskattning av nettokostnaderna innefattar framtida
arvoden och kassaflöden från överföring av skulden till annan fordringsägare.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde enligt principen ”först in, först ut" (FIFO).
Risk för inkurans värderas genom beräkning av den framtida
efterfrågan från kunder och tekniska förändringar samt kundernas
mottagande av nya produkter.

Immateriella tillgångar förutom goodwill
Dessa tillgångar består av balanserade utvecklingskostnader och
förvärvade immateriella tillgångar, såsom patenträttigheter, kundrelationer, varumärken och programvara.
Vid första redovisningstillfället redovisas balanserade utvecklingskostnader till anskaffningsvärde, medan immateriella tillgångar som
förvärvats i samband med rörelseförvärv redovisas till verkligt värde.
Därefter redovisas både balanserade utvecklingskostnader och
förvärvade immateriella tillgångar till anskaffningsvärde med avdrag
för ackumulerade av- och nedskrivningar.
Avskrivningar och eventuellt förekommande nedskrivningar avseende balanserade utvecklingskostnader och patent ingår i Forsknings- och utvecklingskostnader i Försäljnings- och administrationskostnader, avseende kundrelationer och varumärken, samt i Kostnad
för sålda varor och tjänster.
Kostnader för utveckling av produkter för försäljning, uthyrning
eller annat kommersiellt bruk eller för intern användning balanseras
från den tidpunkt när det bedöms att produkten kommer att bli
tekniskt och ekonomiskt bärkraftig till dess den är färdig för försäljning eller användning inom företaget. Dessa aktiverade kostnader
genereras främst internt och inkluderar direkta kostnader för nedlagd
tid samt hänförliga andelar av indirekta kostnader. Avskrivning av
aktiverade utvecklingskostnader påbörjas då produkten är tillgänglig
för allmän lansering. Avskrivn ing av aktiverade utvecklingskostnader
baseras på kostnaden för den enskilda produkten, eller den plattform
som den tillhör, och sker linjärt över en period om maximalt fem år.
Kundorderrelaterade kostnader ingår i Kostnad för sålda varor och
tjänster. Övriga forsknings- och utvecklingskostnader belastar resultatet allteftersom de uppstår.
Avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar, t ex patenträttigheter, kundrelationer, varumärken och programvara, görs linjärt över
nyttjandeperioden som normalt inte överstiger tio år.
Koncernen har inte redovisat några immateriella tillgångar med
obestämbar nyttjandeperiod, förutom goodwill.
Prövningar av nedskrivningsbehov görs så snart indikationer
uppkommer som tyder på att tillgången i fråga har minskat i värde.
Nedskrivningsbehov för immateriella tillgångar som ännu inte kan
användas prövas emellertid årligen. Nedskrivning redovisas om det
redovisade värdet för en tillgång eller dess kassagenererande enhet
överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högre av
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nyttjandevärdet och det verkliga värdet reducerat med försäljningskostnader. Nyttjandevärdet beräknas som nuvärdet av beräknade
framtida kassaflöden efter skatt till en ränta efter skatt som reflekterar nuvarande marknadsbedömningar av tidsvärdet för betalningsflöden och risker specifika för tillgången. Koncerngemensamma tillgångar har emellertid fördelats på kassagenererande enheter i
förhållande till respektive enhets andel av den totala nettoomsättningen. En bedömning görs varje balansdag av nedskrivningar som
redovisats i tidigare perioder för att se om det finns indikationer på
att nedskrivningsbehovet har minskat eller inte längre föreligger. En
nedskrivning återförs om det har skett en förändring i de antaganden
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. En nedskrivning återförs endast i den utsträckning tillgångens redovisade värde
efter återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgången
skulle ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som då skulle ha gjorts.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen, normalt linjärt över
den beräknade livslängden för varje materiell anläggningstillgång,
inbegripet byggnader.
Den beräknade nyttjandeperioden är 25-50 år för byggnader, 20 år
för markanläggningar, 3–10 år för maskiner och inventarier, och upp
till 5 år för hyrutrustning. Avskrivningar och eventuella nedskrivningar
ingår i Kostnad för sålda varor och tjänster, Forsknings- och utvecklingskostnader och Försäljnings- och administrationskostnader.
Koncernen inkluderar i det redovisade värdet för en materiell
anläggningstillgång kostnaden för att byta ut en komponent och
exkluderar restvärdet för den utbytta komponenten.
Prövningar av behovet av nedskrivning liksom redovisning och
återföring av nedskrivningar sker på samma sätt som för immateriella
tillgångar, se beskrivning under Immateriella tillgångar förutom goodwill ovan.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse
mellan intäkter och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen
under Övriga rörelseintäkter.

Leasing
Leasing där koncernen är leasetagare
Leasingavtal som innebär att risker och förmåner som är förknippade
med ägande i allt väsentligt överförs till koncernen klassificeras som
finansiella leasingavtal. När den leasade tillgången redovisas för
första gången värderas den till det lägsta av verkligt värde eller nuvärdet av minimileaseavgifterna. Därefter redovisas tillgången i enlighet
med tillämpliga redovisningsprinciper, dock utan att avskrivningsperioden överstiger leasingperioden.
Andra leasingavtal är operationella och då redovisas den leasade
tillgången inte i balansräkningen.
Kostnader hänförliga till operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Erhållna rabatter redovisas
som en del av den totala leasingkostnaden, över leasingperioden.
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Leasing där koncernen är leasegivare
Leasingavtal där koncernen är leasegivare klassificeras som finansiell leasing när merparten av risker och förmåner överförs till leasetagaren. I annat fall klassificeras de som operationell leasing. Enligt ett
finansiellt leasingavtal redovisas en fordran till ett belopp motsvarande nettoinvesteringen i leasingtillgången och intäkter redovisas i
enlighet med principerna för intäktsredovisning.
Under operationella leasingavtal redovisas en materiell anläggningstillgång och både intäkter och avskrivningar redovisas linjärt
över leasingperioden.

Inkomstskatter
I koncernredovisningen omfattar inkomstskatter både aktuell och
uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom
då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. En aktuell skatteskuld eller skattefordran redovisas för den beräknade skatt som ska
betalas eller erhållas avseende aktuellt eller tidigare år.
Uppskjuten skatt redovisas för temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder och för
outnyttjade underskottsavdrag. Uppskjutna skattefordringar redovisas endast i den mån det är sannolikt att avdragsgilla temporära
skillnader och outnyttjade underskottsavdrag kommer att kunna
utnyttjas mot framtida beskattningsbara vinster. Följande temporära
skillnader beaktas inte: ej avdragsgill goodwill, den första redovisningen av tillgångar och skulder som varken påverkar redovisat eller
skattepliktigt resultat, samt skillnader hänförliga till andelar i dotterbolag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och
skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. En justering av värden för uppskjutna skattefordringar/skatteskulder på grund av en förändrad skattesats redovisas i resultaträkningen. Om den hänför sig till en temporär skillnad som tidigare
har redovisats med eget kapital redovisas dock även justeringen mot
eget kapital.
Värderingen av uppskjuten skatt innefattar bedömningar huruvida
kostnader för vilka skattemässigt avdrag ej ännu yrkats kommer att
vara avdragsgilla och estimat huruvida tillräcklig framtida skattepliktig
inkomst kommer att uppstå eller ej, för att underskottsavdrag ska
kunna utnyttjas i olika beskattningsområden. All uppskjuten skatt är
föremål för en årlig genomgång av sannolikt utnyttjande. Den största
delen av underskottsavdragen hänför sig till Sverige där de kan
avräknas mot framtida skattepliktiga inkomster utan tidsbegränsning.

Avsättningar
Avsättningar görs när koncernen har en rättslig eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, och det är troligt att ett utflöde
av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Det
faktiska utflödet till följd av en förpliktelse kan emellertid avvika från
gjorda uppskattningar.
Som en följd av sin normala affärsverksamhet är koncernen indragen i rättsprocesser, stämningar och andra olösta tvister, däribland
rättsprocesser enligt lagar och förordningar, samt andra ärenden.
Dessa ärenden tar ofta lång tid att lösa. Koncernen bedömer regel-
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bundet sannolikheten för negativa beslut likväl som potentiella ekonomiska konsekvenser.
Avsättningar görs när det är sannolikt att en skuld har uppstått och
värdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, baserat på en detaljerad
analys av varje enskilt fall. Avsättningarna avser främst produktgarantiåtaganden, avsättningar för förluster i kundkontrakt, omstrukturering och andra åtaganden, såsom oavslutade ärenden som rör inkomstskatt och mervärdesskatt, ersättningskrav eller skyldigheter till
följd av patentintrång och andra rättstvister, leverantörskrav och
kundfinansieringsgarantier.
Produktgarantiåtaganden beaktar sannolikheten för alla väsentliga
kvalitetsproblem baserat på tidigare perioders prestanda för etablerade produkter och förväntad prestanda för nya produkter, beräkningar av reparationskostnad per enhet och sålda volymer som
fortfarande omfattas av garantier fram till redovisningsdagen.
För förluster i kundkontrakt görs avsättningar motsvarande den
totala beräknade förlusten när en förlustrisk på ett kontrakt identifieras och beloppet kan beräknas med rimlig precision. I dessa beräkningar ingår eventuell ersättning till kunder för förlustkontrakt.
Ett omstruktureringsåtagande har uppstått när koncernen har en
(av ledningen godkänd) detaljerad formell plan för omstruktureringen
som har meddelats på ett sådant sätt att en välgrundad förväntan har
uppstått bland berörda parter.
Koncernen gör avsättningar för beräknade framtida uppgörelser
som rör patentintrång baserat på det sannolika utfallet för varje
enskild tvist. Det slutliga utfallet eller den faktiska kostnaden för en
uppgörelse kan avvika från koncernens kalkyler.Koncernen beräknar
utfallet av alla potentiella patentintrång som görs gällande eller upptäcks genom koncernens egen övervakning av patentrelaterade
tvister i relevanta rättskipningsområden. I den mån koncernen bedömer att ett identifierat potentiellt patentintrång sannolikt kommer att
leda till ett utflöde av resurser sker avsättning baserat på en bästa
bedömning av den sannolika kostnaden för att reglera tvisten.
Koncernen ger då och då några av sina leverantörer och/eller
legotillverkare prognoser över beräknade inköp och gör ibland även
åtaganden om vissa minimiinköp under en viss period. Avtalen innehåller ofta kompensationsklausuler för den händelse väsentliga
avvikelser skulle uppstå i förhållande till ursprungliga planer avseende produktionsvolymer och produktmix. Till följd av faktiska avvikelser från garanterade inköpsnivåer eller mottagna ersättningsanspråk från leverantörer och/eller legotillverkare gör koncernen
avsättningar för beräknade kompensationer. Avsättningar görs dessutom för beräknade kostnader till följd av kända ändringar av produktspecifikationer som lämnas till legotillverkare. Avsatta belopp,
liksom avvikelser från dessa då en uppgörelse nås, redovisas under
respektive post i resultaträkningen, d v s kostnader hänförliga till
komponentleverantörer, leverantörer av produktutvecklingstjänster
och leverantörer av installationstjänster, ingår i Kostnad för sålda
varor och tjänster. Kostnader för leverantörer av utvecklingstjänster
ingår i Forsknings- och utvecklingskostnader och kostnader för
leverantörer av IT-tjänster och andra tjänster ingår under Rörelsekostnader eller Kostnad för sålda varor och tjänster, beroende på
tjänsternas karaktär. Sådana avsättningar följs noggrant upp med
jämna mellanrum och eventuella ökningar/minskningar redovisas
under samma post som den ursprungliga avsättningen.
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Ersättning efter avslutad anställning
Pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda planer. I
en avgiftsbestämd plan är företagets åtagande begränsat till att
betala fastställda avgifter till en separat juridisk enhet (pensionsstiftelse) och företaget har inte någon förpliktelse att betala ytterligare
avgifter om pensionsstiftelsen inte har tillräckliga tillgångar för att
betala alla ersättningar. De aktuariella och investeringsrelaterade
risker som är hänförliga till en avgiftsbestämd plan bärs av den anställde. Avgifter som ska betalas i utbyte mot att den anställde utför
tjänster åt företaget kostnadsförs i den period som tjänsterna utförs. I
en förmånsbestämd plan är det företagets ansvar att tillhandahålla
förutbestämda förmåner till tidigare anställda. De aktuariella och
investeringsrelaterade riskerna bärs av koncernen.
Nuvärdet av förmånsbestämda åtaganden för nuvarande eller
tidigare anställda beräknas enligt ”Projected Unit Credit Method”.
Den diskonteringsränta som används i respektive land fastställs med
hänvisning till den marknadsmässiga avkastningen på förstklassiga
företagsobligationer, vars löptid motsvarar förpliktelsernas. I länder
där det inte finns någon fungerande marknad för sådana obligationer
används den marknadsmässiga avkastningen på statsobligationer.
Beräkningarna baseras på aktuariella antaganden, som ses över
varje kvartal, och görs minst en gång per år. Aktuariella antaganden
utgörs av företagets bästa bedömning av de olika variabler som
bestämmer kostnaderna för att tillhandahålla förmånerna. Då aktuariella antaganden används kan det verkliga utfallet avvika från det
uppskattade utfallet, och de aktuariella antagandena förändras från
en period till en annan. Dessa skillnader utgör aktuariella vinster och
förluster. De kan exempelvis orsakas av oväntat hög eller låg personalomsättning, ändrad förväntad livslängd, löneförändringar, förändringar av diskonteringsränta och skillnad mellan verklig och beräknad
avkastning på pensionsstiftelses tillgångar. Aktuariella vinster och
förluster redovisas i eget kapital för den period då de uppstår. Koncernens nettoskuld, vilken också redovisas i balansräkningen, för
respektive förmånsbestämd plan består av nuvärdet av förpliktelsen
med avdrag för stiftelsetillgångarnas verkliga värde. Om värdet på
stiftelsens tillgångar överstiger värdet på förpliktelsen uppstår ett
överskott vilket redovisas som en tillgång under övriga långfristiga
fordringar. Det redovisade tillgångsbeloppet begränsas till summan
av kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder och
nuvärdet av framtida återbetalningar från planen eller minskningar av
framtida avgifter till planen.
Nettot av avkastningen på stiftelsens tillgångar och räntekostnader
för pensionsskulder redovisas i finansiella intäkter eller kostnader,
medan kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period
och övriga komponenter i årets pensionskostnad redovisas under
rörelsens intäkter eller kostnader.
Pensionskostnadsberäkning enligt IAS 19 avviker från den pensionskostnad som beräknas enligt god svensk redovisningssed.
Särskild löneskatt beräknas på skillnaden mellan IAS 19 och lokala
pensionsskyldigheter i Sverige. Löneskatten redovisas som kortfristig skuld och som kostnad i resultaträkningen. Löneskatt hänförlig till
aktuariella vinster och förluster redovisas i eget kapital tillsammans
med redovisningen av aktuariella vinster och förluster.

noter till koncernens bokslut

57

not K1

Aktierelaterade ersättningar till anställda

Primära segment

Aktierelaterade ersättningar avser enbart ersättningar till anställda,
inklusive ledande befattningshavare. Under IFRS skall ett företag
redovisa lönekostnader relaterade till aktierelaterade program till
anställda, utgörande ett mått på värdet för företaget avseende tjänst
från de anställda under programmen.

Ett primärt segment är ett affärssegment som utgörs av en grupp
tillgångar och verksamheter som producerar produkter eller tjänster
som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra
segment. Främst följande faktorer har beaktats vid fastställandet av
skillnader:
	Gemensamma egenskaper när det gäller teknik, forskning och
utveckling.
	Vilken marknad och vilken typ av kund koncernens produkter riktar
sig till.
	Genom vilka distributionskanaler de säljs.

Aktieoptionsprogram till anställda
I enlighet med IFRS 1 och IFRS 2 har Ericsson valt att inte tillämpa
IFRS 2 för egetkapitalinstrument som tilldelats före den 7 november
2002.
IFRS 2 tillämpas för ett aktiebaserat optionsprogram till anställda
för vilket optioner tilldelades efter den 7 november 2002. Intjänandeperioden för detta program avslutades under 2005 och Ericsson
redovisade personalkostnader motsvarande optionernas verkliga
värde vid tidpunkten för tilldelningen av optionerna. Belopp motsvarande aktiesparprogrammens kostnader redovisas i balansräkningen
som eget kapital. Optionernas verkliga värde beräknades baserat på
en modell för optionsprissättning. Personalkostnaderna redovisades
under intjänandeperioden (3 år), d v s den period då de anställda
hade skyldighet att uppfylla intjänandevillkoren. När optionerna löses
sker i vissa länder betalning av sociala avgifter baserade på värdet för
den anställde; vanligtvis skillnaden mellan optionens lösenpris och
marknadspris. Fram till lösen görs avsättningar för dessa beräknade
sociala avgifter.

Aktiesparprogram för anställda
För aktiesparplaner redovisas lönekostnader för matchningsaktier
under intjänandep erioden baserat på aktiernas verkliga värde vid den
tidpunkt då inköp görs av aktier för de anställdas räkning. Det verkliga värdet är baserat på aktiekursen på investeringsdagen, justerat
för att ingen utdelning erhålls före matchning. De anställda betalar ett
pris motsvarande aktiekursen vid investeringstillfället. Investeringsdagen betraktas också som tilldelningsdag. Belopp motsvarande aktiesparprogrammens kostnader redovisas i balansräkningen som eget
kapital. Intjänandevillkoren är inte aktiemarknadsbaserade och påverkar det antal aktier som Ericsson kommer att ge den anställde vid
matchning. För aktier under prestationsbaserade program beräknas
sannolikheten för att prestationsmålen kommer att uppnås när
personalkostnaderna kalkyleras för dessa aktier. Kostnaderna beräknas med utgångspunkt från det antal aktier som beräknas bli matchade vid intjänandeperiodens slut. När matchning av aktier sker ska i
vissa länder sociala avgifter betalas för värdet av den anställdes
förmån. Detta värde baseras i allmänhet på marknadsvärdet på
matchningsdagen. Under intjänandeperioden görs avsättningar för
dessa beräknade sociala avgifter.

Segmentsrapportering
Ekonomisk information för både primära och sekundära segment ges
till styrelsen. Dessa segment är utsatta för risker och möjligheter som
skiljer sig från andra segment.
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Sekundära segment
Sekundära, geografiska segment definieras på grundval av likheter
när det gäller ekonomiska villkor och marknadsvillkor, risker och
avkastningar i särskilda geografiska miljöer.

Lånekostnader
Koncernen balanserar inga lånekostnader eller andra finansieringskostnader. Lånekostnader kostnadsförs när de uppstår.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
För att klassificeras som en tillgång som innehas för försäljning
måste tillgången vara tillgänglig för omedelbar försäljning i befintligt
skick och försäljningen vara mycket sannolik, vilket förutsätter att
relevant ledningsnivå har godkänt försäljningsplanen och att det finns
en gällande plan för att slutföra försäljningen. Anläggningstillgångar
som innehas för försäljning värderas till det lägre av redovisat värde
och verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader.

Statliga bidrag
Statliga bidrag intäktsförs när det föreligger rimlig säkerhet att företaget kommer att uppfylla de villkor som uppställs för bidragen och att
bidragen kommer att erhållas.
Erhållna statliga bidrag för Ericsson avser i regel forsknings- och
utvecklingsarbete eller subventioner av investeringar för att stimulera
anställningar eller investeringar i ett land eller i en speciell region.
Statliga bidrag hänförliga till forskning och utveckling reducerar
normalt redovisade forsknings- och utvecklingskostnader, medan
bidrag hänförliga till tillgångar redovisas genom att bidragsbeloppet
dras av för att fastställa anskaffningskostnaden.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har
antagits
Flera nya standarder, ändringar av standarder och tolkningar är inte
tillämpliga avseende det räkenskapsår som slutade den 31 december 2007 och har därför inte beaktats vid upprättandet av koncern
redovisningen:
	IFRS 8 Operativa segment. Denna standard fastställer värdering
och presentation av segment och ersätter IAS 14 Segmentsrapportering. Enligt den nya standarden krävs en ”ledningsansats” där
segmentsinformation presenteras utifrån samma underlag som det
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som används för internrapporteringen till styrelsen. Företag ska
tillämpa denna IFRS-standard i sina årsbokslut från och med
perioder som börjar den 1 januari 2009 eller senare. Koncernen
planerar att tillämpa denna nya standard från och med den 1
jan uari 2009.
	IAS 1 Utformning av finansiella rapporter har reviderats och den
reviderade standarden ska tillämpas för räkenskapsperioder från
och med den 1 januari 2009. Standarden får tillämpas tidigare.
Denna ändring av standarden är fortfarande föremål för EUs godkännandeprocess. Förändringarna avseende denna förändrade
standard avser främst förändringar i uppställningsformer och
beräkningar i de finansiella rapporterna samt redovisningen av
ägarförändringar i eget kapital och av totalt resultat. Enligt standarden måste ett företag i en redogörelse för ändringar i eget
kapital redovisa alla ägarförändringar som rör aktieinnehav. Alla
andra ändringar i eget kapital (d v s totalt resultat) ska presenteras
i en redogörelse för totalt resultat. Koncernen planerar att införa
den reviderade standarden den 1 januari 2009.
	Reviderad IAS 23 Lånekostnader innebär att möjligheten att kostnadsföra lånekostnader direkt försvinner och att företag måste
aktivera lånekostnader som är direkt hänförbara till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som en del av tillgångens
anskaffningsvärde. Reviderade IAS 23 kommer att bli obligatorisk
för koncernens finansiella rapporter 2009 och innebär en förändring av koncernens redovisningsprinciper. I enlighet med övergångsbestämmelserna kommer koncernen att tillämpa den reviderade IAS 23 i fråga om tillgångar för vilka lånekostnaderna
aktiveras på eller efter dagen för ikraftträdandet. Denna ändring
bedöms inte få en väsentlig inverkan på koncernens finansiella
rapporter.
	IAS 27 (Ändring) Koncernredovisning och separata finansiella
rapporter (gäller från den 1 juli 2009). Denna ändring av standarden är fortfarande föremål för EUs godkännandeprocess. Ändringen innebär bl a att resultat hänförligt till minoritetsaktiägare
alltid ska redovisas även om det innebär att minoritetsandelen är
negativ, att transaktioner med minoritetsaktieägare alltid ska
redovisas i eget kapital, samt att i de fall ett moderföretag mister
det bestämmande inflytandet ska den eventuella kvarvarande
andelen omvärderas till verkligt värde. Ändringen av standarden
kommer att påverka redovisningen av framtida transaktioner.
Denna ändring bedöms inte få en väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter. Koncernen planerar att införa den reviderade standarden den 1 januari 2009.
	IFRS 2 (Ändring) Aktierelaterade ersättningar– Vesting conditions
and cancellations (för närvarande föreligger ingen officiell svensk
översättning) (gäller från den 1 januari 2009). ). Denna ändring av
standarden är fortfarande föremål för EUs godkännandeprocess.
Ändringen påverkar definitionen av intjänandevillkor samt inför ett
nytt begrepp, ”non-vesting conditions” (villkor som inte är definierade som intjänandevillkor). Standarden anger att ”non-vesting
conditions” ska beaktas vid uppskattningen av det verkliga värdet
på egetkapitalinstrumentet. Varor eller tjänster som erhålls av en
motpart som uppfyller alla andra intjäningsvillkor, ska redovisas
oavsett om ”non-vesting conditions” uppfyllts eller inte. En skuld
hänförlig till ett aktierelaterat program skall omvärderas till verkligt värde vid datum för lösen. Denna ändring bedöms inte få
en väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter. Koncer-
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nen planerar att införa den reviderade standarden den 1 januari
2009.
	IFRS 3 (Ändring), Rörelseförvärv (gäller från den 1 juli 2009). Denna
ändring av standarden är fortfarande föremål för EUs godkännandeprocess. Tillämpningen kommer att innebära en förändring av
hur framtida förvärv redovisas, bl a vad avser redovisning av transaktionskostnader, eventuella villkorade köpeskillingar och successiva förvärv. Koncernen planerar för närvarande att tillämpa standarden från och med räkenskapsåret som påbörjas 1 januari 2010.
	IFRIC 11 IFRS 2 – Transaktioner med egna aktier, även koncerninterna innebär att avtal om aktierelaterade ersättningar genom vilka
ett företag erhåller varor eller tjänster som ersättning för företagets
egetkapitalinstrument ska redovisas som om de reglerats med
egetkapitalinstrument, oavsett hur egetkapitalinstrumenten förvärvas. IFRIC 11 blir obligatorisk för koncernens finansiella rapporter
2008 med krav på retroaktiv tillämpning. Den förväntas inte få
någon betydande inverkan på koncernredovisningen.
	IFRIC 12 Servicekoncessionsarrangemang ger vägledning om
vissa frågor om redovisning och värdering som uppstår vid redovisning av offentliga-till-privata servicekoncessionsarrangemang.
Denna tolkning är fortfarande föremål för EUs godkännandeprocess. IFRIC 12, som blir obligatoriskt för koncernens finansiella
rapporter 2008 förväntas inte väsentligt påverka koncernredovisningen.
	IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram rör företag som har eller deltar i
kundlojalitetsprogram för sina kunder. Denna tolkning är fortfarande föremål för EUs godkännandeprocess. IFRIC 13 gäller kundlojalitetsprogram enligt vilka kunden kan lösa in krediter för belöningar som kostnadsfria eller rabatterade varor eller tjänster. IFRIC
13, som blir obligatoriskt för koncernens finansiella rapporter 2009
förväntas inte väsentligt påverka koncernredovisningen.
	IFRIC 14 IAS 19 – Begränsning av en förmånsbestämd tillgång,
krav på minimifinansiering och deras interaktion förtydliga när
återbetalningar eller sänkningar av framtida avgifter för fastställda
förmånsbestämda tillgångar bör betraktas som tillgängliga och ger
vägledning om effekterna av kraven på minimifinansiering på
sådana tillgångar. Den behandlar även när ett krav på minimifinansiering kan ge upphov till en skuld. Denna tolkning är fortfarande
föremål för EUs godkännandeprocess. IFRIC 14 blir obligatorisk för
koncernens finansiella rapporter 2008 med krav på retroaktiv
tillämpning. Koncernen har ännu inte fastställt tolkningens potentiella effekter.

K2	Väsentliga redovisnings
principer, uppskattningar och
bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpningen av redovisningsprinciper
baseras ofta på ledningens bedömningar eller på uppskattningar och
antaganden som anses vara rimliga och väl bedömda vid den tidpunkt då bedömningen görs.
Emellertid, med andra bedömningar, antaganden och uppskattningar kan resultatet bli ett annat och händelser kan inträffa som kan
kräva en väsentlig justering av det redovisade värdet för den berörda
tillgången eller skulden. Följande redovisningsprinciper vars tillämp-
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ning baseras på sådana bedömningar, uppskattningar och antaganden bedömer koncernen kan ha den mest betydande inverkan på
koncernens redovisade resultat och ekonomiska ställning.

Intäktsredovisning
Delar av koncernens omsättning härrör från stora och komplexa
kundkontrakt. Ledningen gör bedömningar av bl a färdigställandegrad, överensstämmelse med acceptans- och rabattvillkor, om risker
och förmåner till köpare har överförts till kund för att fastställa vilka
intäkter och kostnader som ska redovisas i varje period samt kundens kreditstatus för att bedöma om betalning är sannolik eller ej för
att motivera intäktsföring. Uppskattningar är nödvändiga vid utvärdering av uppfyllnad av kontraktsvillkor och totala kontraktskostnaden
för att bedöma om förlustreserveringar skall göras eller om kunden
kommer att nå villkorade inköpsvolymer med avseende på rätten att
erhålla rabatter.

Kundfordringar och kundfinansiering
Kunders finansiella stabilitet och de förhållanden under vilka de
verkar följs upp för att bedöma sannolikheten för betalning av enskilda fordringar. De totala avsättningarna för osäkra fordringar uppgick den 31 december 2007 till SEK 1,4 (1,4) miljarder eller 2,2
(2,7) procent av våra totala fordringar. Koncernen gör regelbundna
analyser av kreditrisken i utestående kundfinansieringskrediter och
gör bedömningar avseende avsättningar för estimerade förluster.

Redovisning av inkomstskatt, mervärdesskatt och
andra skatter
Redovisningen av dessa poster baseras på utvärdering av inkomstskatte-, mervärdesskatte- och andra skatteregler i alla länder där
koncernen har verksamhet. På grund av den samlade komplexiteten i
alla regler om skatter och redovisning av skatter måste ledningen
medverka i uppskattningar och bedömningar av möjliga utfall.

Balanserade utvecklingskostnader
Utvecklingskostnader som uppfyller IFRS redovisningskriterier för
produkter som ska säljas, hyras ut eller på annat sätt saluföras, samt
för produkter avsedda för internt bruk, balanseras. Balansering
påbörjas när ledningen bedömer att produkten kommer att bli tekniskt och ekonomiskt bärkraftig, vilket normalt är när ett produktutvecklingsprojekt har nått en bestämd milstolpe enligt en fastställd
projektledningsmodell. Balansering upphör och avskrivning av balanserade utvecklingskostnader inleds när produkten är färdig att tas i
allmänt bruk. Prövning av nedskrivningsbehov görs så snart indikationer uppkommer som tyder på att det har skett en minskning i
värde. Nedskrivningsbehovet för immateriella tillgångar som ännu
inte kan användas prövas årligen. Även fastställande av avskrivningstid och utvärdering av indikatorer på nedskrivningsbehov kräver
ledningens bedömning. Nedskrivningsbeloppen baseras på estimat
avseende framtida kassaflöden för respektive produkter.
Per den 31 december 2007 uppgick balanserade utvecklingskostnader till SEK 3,7 (5,0) miljarder.

Värdering av varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningskostnad och nettoförsäljningsvärde. Estimat krävs vad avser uppskattade volymer och
lagerbalanser. I situationer där lageröverskott bedöms föreligga görs
estimat avseende nettoförsäljningsvärde för överskottsvolymer. Detta
kräver också ledningens bedömning. De totala lagerreserverna
avseende estimerade förluster uppgick den 31 december 2007 till
SEK 2,8 (2,6) miljarder eller 12 (12) procent av det totala lagret.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas för temporära skillnader mellan redovisade belopp för rapporteringsändamål och belopp som används för
beskattningsändamål och för outnyttjade underskottsavdrag. De
största underskottsavdragen hänför sig till Sverige, där de utan
tidsbegränsning kan avräknas mot framtida inkomster (utan slutligt
datum för nyttjande). Värderingen av underskottsavdrag och koncernens förmåga att utnyttja underskottsavdrag baseras på ledningens
uppskattningar av framtida skattepliktiga inkomster i olika beskattningsområden och på ledningens bedömning om huruvida kostnader
som ännu inte har varit föremål för beskattning är avdragsgilla. För
mer information, se not K8 Inkomstskatter.
Per den 31 december 2007 uppgick värdet på skattefordringar till
SEK 11,7 (13,6) miljarder. De uppskattade skatteeffekterna av dessa
underskottsavdrag redovisas som anläggningstillgångar.

Immateriella produkträttigheter och övriga förvärvade
immateriella tillgångar inklusive goodwill
Vid den första redovisningen beräknas framtida kassaflöden för att
säkerställa att de redovisade värdena inte överstiger de diskonterade
beräknade kassaflödena för denna typ av tillgångar. Efter den första
redovisningen prövas nedskrivningsbehovet så snart det finns indikationer på att tillgången har minskat i värde, utom för goodwill där
nedskrivningsbehovet prövas minst årligen. Vid den första redovisningen och senare värderingar gör ledningen bedömningar av både
antaganden och indikatorer på nedskrivning. Negativa avvikelser i
faktiska kassaflöden jämfört med beräknade kassaflöden kan liksom
nya uppskattningar som tyder på lägre framtida kassaflöden leda till
redovisning av reserveringar för värdeminskning. För en fortsatt
diskussion om goodwill, se not K10, Immateriella tillgångar. Estimat
relaterade till förändrade immateriella tillgångar baseras på likartade
antaganden och risker som antaganden för goodwill.
Per den 31 december 2007 uppgick förvärvade immateriella rättigheter och andra immateriella tillgångar till SEK 46,8 (22,5) miljarder,
inklusive goodwill om SEK 22,8 (6,8) miljarder.

Avsättningar
Pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning
Redovisningen av kostnader för förmånsbaserade pensioner och
andra tillämpliga ersättningar efter avslutad anställning baseras på
aktuariella beräkningar som utgår från betydelsefulla estimat om
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diskonteringsränta, förväntad avkastning på förvaltningstillgångar,
framtida löneökningar, personalomsättning och dödlighetstal. Antagandena om diskonteringsränta baseras på högkvalitativa placeringar med fast ränta med liknande löptid som koncernens pensionsplaner. Förväntad avkastning på förvaltningskostnader tar hänsyn till
långsiktig historisk avkastning, tillgångsfördelning och uppskattningar av framtida avkastning på långfristiga placeringar. Den 31 december 2007 uppgick avsättningen för pensioner och andra ersättningar
efter avslutad anställning till SEK 4,9 (6,1) miljarder netto. För en
känslighetsanalys och mer information om uppskattningar och risker,
se Not 17 Ersättningar efter avslutad anställning.

Produktgarantier
Avsättningar för produktgarantier baseras på aktuella produktvolymer för vilka garanti fortfarande gäller och på historiska kvalitetsnivåer för mogna produkter så väl som bedömningar och antaganden
om framtida kvalitetsnivåer för nya produkter liksom uppskattnignar
av kostnader för att åtgärda de olika typerna av förväntade fel. De
totala avsättningarna för garantier uppgick den 31 december 2007 till
SEK 1,8 (3,0) miljarder.

•
•

K3 	Segmentsinformation
När affärssegmentens sammansättning avgörs tar bolaget hänsyn till
på vilken marknad, vilken typ av kund och genom vilka distributionskanaler bolagets produkter säljes på. Även gemensamma egenskaper såsom teknik, forskning och utveckling beaktas.
Ericsson omorganiserade sin verksamhetsstruktur från och med
den 1 januari 2007. För mer information se K1 Väsentliga redovisningsprinciper.

Primära segment
Ericsson har följande affärssegment:

•	Networks omfattar produkter för mobil och fast bredbandsaccess,

Avsättningar exklusive produktgarantier
Övriga avsättningar rör främst kontraktsenliga åtaganden och böter
och resterande del främst risker avseende patenttvister och andra
juridiska tvister. Avsättningar görs också för potentiella krav från, eller
tvister med, leverantörer eller underleverantörer samt eventuella
moms- och skatterelaterade åtaganden och beräknade förluster på
försäljningskontrakt. Karaktären på dessa typer av risker varierar och
ledningens bedömning tillämpas avseende karaktär och omfattning
av åtagandena. Estimat hänförliga till avsättningsbelopp rörande
kontraktsböter, krav från kunder och leverantörer samt förluster
fokuseras särskilt av ledningen. Per den 31 december 2007 uppgick
övriga avsättningar exklusive produktgarantier till SEK 7,9 (10,9)
miljarder. För mer information, se Not K18 Avsättningar.

Risker i finansiella instrument och säkringsredovisning
Säkringsredovisning och valutarisker

vilka bolaget inte har en formell röstmajoritet över 50 procent, men
där bolaget kan ha kontroll på grund av andra omständigheter
om en motpart ska klassificeras som en närstående part eller inte i
samband med informationsgivning, och
om klassificering av leasingavtal som operativ eller finansiell leasing,
båda ur perspektivet när koncernen är leasegivare eller leasetagare.

•
•
•

kärnnät, transmissionsnät och nästa generations IP-nät.
Tillhörande nätinstallationstjänster ingår samt kraftmoduler och
kabel liksom de förvärvade verksamheterna Redback och
Entrisphere.
Professional Services omfattar all tjänsteverksamhet utom de
nätinstallationstjänster som rapporteras under Networks. Systemintegrationstjänster för IP-kärnnät ingår i professionella tjänster.
Multimedia omfattar multimediasystem, företagslösningar och
mobilplattformar. Även Tandberg TV, LHS, Drutt och Mobeon ingår
i Multimedia.
Phones utgör Ericssons andel av resultat och kapitalandel i Sony
Ericsson joint venture.

Sekundära segment
Ericsson verkar i fem geografiska områden, (1) Västeruropa, (2) Central - och Östeuropa, Mellersta Östern och Afrika, (3) Asien och
Oceanien, (4) Nordamerika samt (5) Latinamerika. Dessa områden
utgör Ericssons geografiska segment.

Valutarisker i bedömd försäljning i framtida perioder säkras genom
valutaterminskontrakt klassificerade som kassaflödessäkringar.
Beräkning av framtida försäljningsvolymer med hög sannolikhet
innefattar insamling och utvärdering av försäljningsprognoser för
framtida perioder liksom löpande analys av verkliga utfall i syfte att
uppfylla krav på effektivitetstestning för säkringsredovisning. Avvikelse i utfallet av försäljningen kan resultera i att förutsättningarna för
säkringsredovisning inte uppfylls.
För mer information om risker i finansiella instrument och relaterade bedömningar och uppskattningar, se K14 Kundfordringar och
K20 Finansiell riskhantering.

Andra områden som kräver vissa bedömningar
Andra områden som kräver att ledningen gör bedömningar:

• om konsolidering ska genomföras eller inte beträffande företag i
ericsson årsredovisning 2007
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affärssegment (primära)

2007
Extern fakturering
Intern fakturering
Total fakturering
Andelar i JV och intresseföretags resultat
Rörelseresultat
Rörelsemarginal (%)
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatter
Årets resultat
Tillgångar 1) 2)
Kapitalandelar i JV och intresseföretag
Summa tillgångar
Skulder 3) 4)

Networks
128 985
32
129 017
61
17 398
13%

Professional
Services
42 892
10
42 902
66
6 394
15%

Multi‑
media
15 903
2
15 905
–3
–135
–1%

107 819
850
108 669
39 819

36 974
298
37 272
19 101

18 739
206
18 945
4 915

Ej
Phones allokerade
–
–
–
–
–
–
7 108
–
7 108
–119
–
–

–
9 549
9 549
–

Eliminerade
–
–44
–44
–
–
–

Koncernen
187 780
0
187 780
7 232
30 646
16%
1 778
–1 695
30 729
–8 594
22 135

–
–
–
–

234 214
10 903
245 117
110 065

70 682
–
70 682
46 230

	Segmentstillgångar består av materiella/immateriella anläggningstillgångar, kort- och långfristig kundfinansiering, kundfordringar, varulager, förutbetalda kostnader, upplupna
intäkter, derivatinstrument och övriga kortfristiga tillgångar.
	Ej allokerade tillgångar består huvudsakligen av kassa och likvida medel, kortfristiga placeringar och uppskjutna skattefordringar.
3)
	Segmentsskulder består av leverantörsskulder, avsättningar, upplupna kostnader, förutbetalda intäkter, förskott från kunder och övriga kortfristiga skulder.
4)
	Ej allokerade skulder består av upplupna räntor, skatteskulder, räntebärande skulder och ersättningar efter avslutad anställning.
1)

2)

Övrig segmentsinformation
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar/balanseringar av immateriella
anläggningstillgångar
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar
Vinst/förlust vid avyttringar

3 264

806

249

–

–

–

4 319

15 401
–2 601
–4 630
–105
297
–

2 973
–367
–237
–1
–
–

11 464
–152
–566
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–1
–
–
–
280

–
–
–
–
–
–

29 838
–3 121
–5 433
–106
297
280

marknadsområden (sekundära)

2007
Västeuropa
– varav Sverige
Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika
Asien och Oceanien
– varav Kina
Nordamerika
– varav USA
Latinamerika
Totalt
– varav EU

Fakturering
52 685
8 395
48 661
54 629
13 598
13 422
10 529
18 383
187 780
58 978

Summa
tilllgångar
160 606
117 887
10 737
26 852
9 915
32 815
31 573
14 107
245 117
161 251

Investeringar/
balanseringar
av anläggningstillgångar
12 127
2 671
230
1 124
704
20 528
17 668
148
34 157
10 609

För information om personal, se not K29 "Information angående anställda, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare".
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affärssegment (primära)

2006
Extern fakturering
Intern fakturering
Total fakturering
Andelar i JV och intresseföretags resultat
Rörelseresultat
Rörelsemarginal (%)
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatter
Årets resultat
Tillgångar 1) 2)
Kapitalandelar i JV och intresseföretag
Summa tillgångar
Skulder 3) 4)

Networks
127 518
176
127 694
18
21 722
17%

Professional
Services
36 813
34
36 847
21
5 309
14%

Multimedia
13 877
17
13 894
43
714
5%

Phones
–
–
–
5 852
5 852
–

Ej
allokerade
1 613
2
1 615
–
2 231
–

100 792
918
101 710
42 837

21 141
170
21 311
17 718

6 657
280
6 937
4 011

–
8 041
8 041
–

76 941
–
76 941
29 479

5)

Eliminerade
–
–229
–229
–
–
–

Koncernen
179 821
0
179 821
5 934
35 828
20%
1 954
–1 789
35 993
–9 557
26 436

–
–
–
–

205 531
9 409
214 940
94 045

	Segmentstillgångar består av materiella/immateriella anläggningstillgångar, kort- och långfristig kundfinansiering, kundfordringar, varulager,
förutbetalda kostnader, upplupna intäkter, derivatinstrument och övriga kortfristiga tillgångar.
2)
	Ej allokerade tillgångar består huvudsakligen av kassa och likvida medel, kortfristiga placeringar och uppskjutna skattefordringar.
3)
	Segmentsskulder består av leverantörsskulder, avsättningar, upplupna kostnader, förutbetalda intäkter, förskott från kunder och övriga kortfristiga skulder.
4)
	Ej allokerade skulder består av upplupna räntor, skatteskulder, räntebärande skulder och ersättningar efter avslutad anställning.
5)
	Ej allokerat rörelseresultat inkluderar realisationsvinst från försäljningen av försvarsverksamheten med SEK 2 963 miljoner.
1)

Övrig segmentsinformation
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar/balanseringar av immateriella
anläggningstillgångar
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar
Omstruktureringskostnader
Vinst/förlust vid avyttringar

3 462

291

74

–

–

–

3 827

16 403
–2 689
–4 015
–303
31
–2 400
–

1 512
–271
–116
–
–
–402
–

404
–47
–68
–
–
–106
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–38
–
–
–
2 945

–
–
–
–
–
–
–

18 319
–3 007
–4 237
–303
31
–2 908
2 945

marknadsområden (sekundära)

2006
Västeuropa
– varav Sverige
Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika
Asien och Oceanien
– varav Kina
Nordamerika
– varav USA
Latinamerika
Totalt
– varav EU 2)
1)
2)

Fakturering
53 182
7 809
46 413
47 884
11 776
15 862
13 878
16 480
179 821
58 983

1)

Summa
tilllgångar
158 773
125 578
8 139
24 853
9 088
10 893
10 231
12 282
214 940
160 074

Investeringar/
balanseringar
av anläggningstillgångar
20 704
17 819
147
419
206
798
739
78
22 146
20 763

	Intäkter för produkträttigheter rapporteras som ingående i Fakturering istället för Övriga rörelseintäkter.
Justerat för Bulgarien och Rumänien som ingår i EU fr o m 2007.

För information om personal, se not K29 "Information angående anställda, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare".
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affärssegment (primära)

2005
Extern fakturering
Intern fakturering
Total fakturering
Andelar i JV och intresseföretags resultat
Rörelseresultat
Rörelsemarginal (%)
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatter
Årets resultat
Tillgångar 1) 2)
Kapitalandelar i JV och intresseföretag
Summa tillgångar
Skulder 3) 4)

Networks
114 134
750
114 884
92
26 583
23%

Professional
Services
26 324
178
26 502
57
4 355
16%

Multimedia
10 496
5
10 501
–11
229
2%

Phones
–
–
–
2 257
2 257
–

Ej
allokerade
2 268
155
2 423
–
–340
–

79 703
879
80 582
58 938

12 905
140
13 045
6 938

3 891
256
4 147
1 255

–
5 038
5 038
–

106 524
–
106 524
39 733

5)

Eliminerade
–
–1 088
–1 088
–
–
–

Koncernen
153 222
0
153 222
2 395
33 084
22%
2 653
–2 402
33 335
–8 875
24 460

–
–
–
–

203 023
6 313
209 336
106 864

	Segmentstillgångar består av materiella/immateriella anläggningstillgångar, kort- och långfristiga kundfinansiering, kundfordringar, varulager,
förutbetalda kostnader, upplupna intäkter, derivatinstrument och övriga kortfristiga tillgångar.
	Ej allokerade tillgångar består huvudsakligen av kassa och likvida medel, kortfristiga placeringar och uppskjutna skattefordringar.
3)
	Segmentsskulder består av leverantörsskulder, avsättningar, upplupna kostnader, förutbetalda intäkter, förskott från kunder och övriga kortfristiga skulder.
4)
	Ej allokerade skulder består av upplupna räntor, skatteskulder, räntebärande skulder och ersättningar efter avslutad anställning.
5)
Fakturering inkluderar försvarsverksamheten.
1)

2)

Övrig segmentsinformation
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar/balanseringar av immateriella
anläggningstillgångar
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar
Vinst/förlust vid avyttringar

2 769

491

105

–

–

–

3 365

2 250
–2 468
–3 282
–109
380
–

–
–258
–63
–
–
–

–
–77
–8
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–1
84
–
–
56

–
–
–
–
–
–

2 250
–2 804
–3 269
–109
380
56

marknadsområden (sekundära)

2005
Västeuropa
– varav Sverige
Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika
Asien och Oceanien
– varav Kina
Nordamerika
– varav USA
Latinamerika
Totalt
– varav EU 2)
1)
2)

Fakturering
42 554
6 724
39 948
32 212
11 544
19 432
17 904
19 076
153 222
47 342

1)

Summa
tilllgångar
154 159
133 448
7 891
20 290
8 964
13 754
12 988
13 242
209 336
154 075

Investeringar/
balanseringar
av anläggningstillgångar
4 576
3 502
113
285
123
552
453
89
5 615
4 639

	Intäkter för produkträttigheter rapporteras som ingående i Fakturering istället för Övriga rörelseintäkter.
Justerat för Bulgarien och Rumänien som ingår i EU fr o m 2007.

För information om personal, se not K29 "Information angående anställda, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare".
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K4 Fakturering
Majoriteten av Ericssons produkter och tjänster säljs som delar av
kontrakt innehållande flertalet delar. De sålda produkternas och
tjänsternas beskaffenhet, samt kontraktsvillkoren i sin helhet, bestämmer den tillämpbara metoden för intäktsredovisning. Kontrakten
finns i fyra huvudtyper:
			
2007
2006
2005
Försäljning av utrustning
och installation		
	Varav:
– Leveranskontrakt 		
– Entreprenadkontrakt 		
Professionella Tjänster1)		
Licenser 2)		
Fakturering		
Export från Sverige		

138 011 137 758 123 010
130 890 123 206 104 998
7 121 14 552
18 012
42 892 36 813 26 324
6 877
5 250
3 888
187 780 179 821 153 222
102 486 98 694 93 879

2006 och 2005 har omarbetats för att reflektera den nya organisationen. I noten K1
"Väsentliga redovisningsprinciper" redogörs definitionen av de olika kontraktstyperna.
2)
	Intäkter för produkträttigheter rapporteras ingående i Nettoomsättning istället för
bland Övriga rörelseintäkter. År 2006 omklassificerades SEK 2 038 miljoner (2005
SEK 1 400 miljoner).

1)

K5 Kostnader per kostnadsslag
			

2007

2006

2005

Varor och tjänster		 113 195 108 033 86 630
Avskrivningar		
8 554
7 244
6 073
Nedskrivningar, netto
efter reverseringar		
1 435
876
508
Ersättningar till anställda		 44 771 42 821 34 458
Räntekostnader		
1 695
1 789
2 402
Skatter		
8 594
9 557
8 875
Totala havda kostnader		 178 244 170 320 138 946
Reducerade med:			
802
3 791
2 872
Lagerförändringar 1)		
Aktivering av utvecklingskostnader		
1 053
1 353
1 174
Totala kostnader
i resultaträkningen		 176 389 165 176 134 900
1)

Lagerförändringarna baseras på förändringar av lagervärden före nedskrivningar
(bruttovärden).

Nedskrivningar, netto efter reverseringar består huvudsakligen av
inkuransavdrag.

K6 Övriga rörelseintäkter
och kostnader
			

Vinst vid försäljning av immateriella
och materiella anläggningstillgångar		
Förlust vid försäljning av immateriella
och materiella anläggningstillgångar		
Vinst vid försäljning av aktier, andelar
och verksamheter 1)		
Förlust vid försäljning av aktier, andelar
och verksamheter		
Vinster/förluster vid avyttringar, netto		
Övriga rörelseintäkter 2)		
Totalt övriga rörelseintäkter		
och kostnader		

2007

2006

2005

78

27

29

–104

–158

–120

296

3 038

205

–16
254
1 480

–93
2 814
1 089

–149
–35
1 125

1 734

3 903

1 090

	Vinst vid försäljning av aktier, andelar och verksamheter för 2006 hänförs främst till
försäljningen av Ericsson Microwave Systems i tredje kvartalet.
2)
	Intäkter för produkträttigheter rapporteras ingående i Nettoomsättning istället för
bland Övriga rörelseintäkter. År 2006 omklassificerades SEK 2 038 miljoner (2005
SEK 1 400 miljoner).

1)

K7 Finansiella intäkter
och kostnader
			
2007		
2006
		
FinanFinan- FinanFinan		
siella
siella
siella
siella
		
intäkter kostnader intäkter kostnader
Avtalsenlig ränta på
finansiella tillgångar
2 293
Varav finansiella tillgångar
till verkligt värde över
resultaträkningen
1 094
Avtalsenlig ränta på
finansiella skulder
Varav finansiella skulder
till verkligt värde över
resultaträkningen
Nettovinst/nettoförlust på:
	Instrument till verkligt värde
–181
över resultaträkningen 1)
		 Varav instrument som
		 ingår i säkringsrelationer
Finansiella tillgångar som
kan säljas
–
Lånfordringar och kundfordringar
–342
Fiansiella skulder redovisade till upplupet
anskaffningsvärde
–
Övriga finansiella kostnader
8
Total
1 778
1)

1 952

1 190
–1 543		

–1 416

–		

–

–60

–366

–60

–7		

–414

–

–

–

–

–

–160

11
–103
–1 695

–
62
1 954

383
–230
–1 789

	Exklusive nettoförlust på tillgångar och skulder i rörelsen vilka rapporterades
såsom Kostnader för fakturerade varor dessa tjänser och uppgick till SEK 762
miljoner (1 748).

IFRS 7 implementerades den 1 januari 2007. Jämförelsesiffror för
2005, specificerade enligt ovan, är inte tillgängliga. Finansiella intäkter och kostnader för 2005 var SEK 2 653 miljoner respektive
SEK –2 402 miljoner.
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K8	Skatter

Förändringar i uppskjuten sk att		

Sammanfattningsvis uppgår koncernens inkomstskattekostnader för
året till SEK 8 594 (9 557) miljoner eller 28,0 % (26,6) av årets resultat
efter finansiella poster.

Inkomstskatter redovisade i resultaträkningen
Följande komponenter ingår i Skatter:
			
Aktuell skattekostnad 		
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
Uppskjuten skatteintäkt/kostnad (-)		
Andel i joint ventures och intresse/
företags skatt		
Skatter		

2007

2006

2005

–4 115
–294
–2 227

–4 565
–169
–3 582

–3 635
138
–4 753

–1 958
–8 594

–1 241
–9 557

–625
–8 875

Avstämning av verklig inkomstsk attesats för
koncernen jämfört med svensk inkomstsk attesats:

			

2007

2006

2005

Inkomstskattesats i Sverige		 –28,0%
Effekter av utländska skattesatser		
0,2%
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år		 –1,0%
Redovisning av outnyttjade/
omvärderade underskottsavdrag
hänförliga till tidigare år		 –0,7%
Redovisning av outnyttjade/omvärderade temporära skillnader
hänförliga till tidigare år		
1,5%
Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader 		 –2,6%
Skatteeffekt av ej skattepliktiga
intäkter 		
2,8%
Skatteeffekt av förändrad skattesats		 –0,2%
Verklig inkomstskattesats
i koncernen
–28,0%

–28,0%
–0,4%
–0,5%

–28,0%
–1,5%
0,4%

1,2%

–

0,2%

1,1%

–3,7%

–1,5%

4,5%
0,1%

2,8%
0,0%

–26,6%

–26,7%

				
Ingående balans, netto			
Redovisat i årets resultat			
Redovisat i eget kapital			
Förvärv/avyttring av koncernföretag			
Omräkningsdifferenser			
Utgående balans,netto			

2007
13 182
–2 227
–73
–2 120
129
8 891

2006
18 128
–3 582
–769
–124
–471
13 182

Skatter redovisade direkt mot eget kapital uppgår till SEK –73 miljoner, varav säkringsredovisning SEK 255 miljoner och aktuariella
vinster/förluster på pensioner SEK –328 miljoner.
Uppskjutna skattefordringar redovisas aktiverade i de länder och
med de belopp där vi förväntar oss att kunna generera tillräcklig
beskattningsbar inkomst i framtiden för att kunna dra nytta av dessa
skatteavdrag.
Merparten av underskottsavdragen är hänförliga till länder med
lång eller obegränsad nyttjandetid, framför allt Sverige och USA. Av
de uppskjutna skattefordringarna avseende underskottsavdrag, SEK
5 219 miljoner, avser SEK 2 911 miljoner Sverige med obegränsad tid
för nyttjande. Med vår starka ekonomiska ställning och goda lönsamhet har vi kunnat utnyttja delar av våra underskottsavdrag under året
och är övertygade om att Ericsson kommer att generera tillräcklig
vinst de kommande åren för att kunna fortsätta att utnyttja även
resterande belopp.
Tidigare inte redovisad skatt avseende skattefordringar som hänför
sig till outnyttjade skatteavdrag avseende tidigare perioder som
använts för att minska uppskjuten skattekostnad uppgår till SEK 465
miljoner.

Investeringar i dotterbolag

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
Skatteeffekt av temporära skillnader inklusive outnyttjade underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder enligt nedan:

Till följd av underskott i vissa koncernföretag är redovisat värde av
investeringar i dotterbolag lägre än skattemässigt värde för dessa
investeringar. Då uppskjuten skattefordran redovisas avseende
underskott i dessa företag, och på grund av osäkerheten kring vilka
avdrag som kan göras i framtiden på ovan nämnda skillnader mellan
redovisat och skattemässigt värde, har inga ytterligare skattefordringar redovisats för dessa skillnader.

Inkomstsk atteeffekt av temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag

				
2007			
2006
		
Uppskjuten
Uppskjuten		
Uppskjuten
Uppskjuten
		
skattefordran
skatteskuld Nettobalans skattefordran
skatteskuld	Nettobalans
Immateriella tillgångar och
materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Ersättningar efter avslutad anställning
Avsättningar
Eget kapital
Övrigt
Underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran/skuld
Kvittning fordringar /skulder
Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto
1)

66

438
1 878
1 121
1 693
708
3 647
5 219
14 704
–3 014
11 690

1)

4 044		
14		
100		
5		
97		
1 553		
–		
5 813		
–3 014		
2 799
8 891

312
2 146
1 229
2 277
1 036
2 197
6 756
15 953
–2 389
13 564

855
5
96
40
352
1 423
–
2 771
–2 389
382

13 182

Avser huvudsakligen R&D credits och immateriella rättigheter.
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Underskottsavdrag
Uppskjutna skattefordringar avseende outnyttjade underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att dessa kan utnyttjas mot skattepliktiga inkomster under utnyttjandeperioder enligt
nedan.
Den 31 december 2007 uppgick dessa outnyttjade underskottsavdrag till SEK 17 734 (23 137) miljoner. Skatteeffekten av dessa
outnyttjade underskottsavdrag redovisas som en tillgång. De slutliga
år dessa underskottsavdrag kan utnyttjas visas nedan:
		
Förfalloår

Underskottsavdrag	Skatteeffekt

2008 		
2009		
2010		
2011 		
2012
		
2013 eller senare		
Totalt		

29		
32		
8		
287		
152		
17 226		
17 734		

8
9
1
79
33
5 089
5 219

K9	Vinst per aktie
Vinst per aktie före utspädning beräknas genom att nettovinsten
hänförlig till moderbolagets aktieägare divideras med medelantalet
utestående aktier (totalt antal aktier med avdrag för aktier i eget
förvar) under året.
Vinst per aktie före utspädning

			
Årets resultat
hänförligt till moderbolagets
aktieägare (SEK miljoner)		
Medelantal utestående aktier
före utspädning (miljoner)		
Vinst per aktie före
utspädning (SEK)		

2007

2006

2005

21 836

26 251

24 315

15 891

15 871

15 843

1,37

1,65

1,53

Vinst per aktie efter utspädning beräknas genom att nettovinsten
hänförlig till moderbolagets aktieägare divideras med summan av
medelantalet ordinarie aktier och potentiella aktier. Utspädning
avseende potentiella aktier beaktas endast då detta skulle minska
nettovinsten per aktie efter skatt.
vinst per aktie efter utspädning

		
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (SEK miljoner)		
Medelantal utestående aktier
före utspädning (miljoner)		
Utspädningseffekt
avseende aktieoptionsplaner 1)		
Utspädningseffekt avseende
aktiesparplaner		
Medelantal utestående aktier
efter utspädning (miljoner)		
Vinst per aktie efter
utspädning (SEK)		
1)

ericsson årsredovisning 2007

2007

2006

2005

21 836

26 251

24 315

15 891

15 871

15 843

10

17

25

63

55

39

15 964

15 943

15 907

1,37

1,65

1,53

Under 2007 hade Ericsson utestående aktieoptionsplaner för vilka inlösenpriset
översteg det genomsnittliga marknadspriset. Dessa aktieoptionsplaner har därför
inte haft någon utspädningseffekt och har således inte tagis med i utspädningsberäkningen. Skulle det genomsnittliga marknadspriset i framtiden överstiga
inlösenpriset kommer dessa utestående aktieoptionsplaner att medtagas i
utspädningsberäkningen.
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K10	Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader

2007
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
Investeringar/balansering
Poster avseende förvärvade och
avyttrade bolag
Försäljning/utrangering
Omräkningsdifferens
Utgående balans
Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Avskrivningar
Försäljning/utrangering
Omräkningsdifferens
Utgående balans
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående balans
Nedskrivningar
Utgående balans
Netto bokfört värde
1)

För
Köpta för Interna för
försäljning internt bruk internt bruk

Totalt

12 388
989

1 602
38

1 070
26

15 060
1 053

6 824
–

5 317
178

–
–899
–
12 478

–
–
–
1 640

–
–
–
1 096

–
–899
–
15 214

16 917
–1
–914
22 826

5 132
–57
–198
10 372

–6 439
–2 371
899
–
–7 911

–1 562
–
–
–
–1 562

–1 042
–
–
–
–1 042

–9 043
–2 371
899
–
–10 515

–
–
–
–
–

–1 180
–913
41
–20
–2 072

–1 953
–2 149
–
16
–4 086

–3 133
–3 062
41
–4
–6 158

–958
–16
–974
3 593

–38
–
–38
40

–26
–
–26
28

–1 022
–16
–1 038
3 661

–
–
–
22 826

–
–
–
8 300

–14
–
–14
15 658

–14
–
–14
23 958

13 479
63
1)

6 495
–1
–278
19 758

18 796
241
1)

11 627
–58
–476
30 130

Under 2007 förvärvade Ericsson företagen Redback, Tandberg och LHS. Förvärven består av produkträttigheter, SEK 6,4 miljarder, varumärken och kundrelationer, SEK 4,8
miljarder, samt goodwill, SEK 16 miljarder. Avskrivningstiden hänförlig till förvärven av produkträttigheter, varumärken och övriga immateriella anläggningstillgångar för Redback,
Tandberg och LHS är mellan fem och tio år.

Goodwill är allokerad till affärssegmenten Networks (SEK 14,3 miljarder), Professional Services (SEK 2,3 miljarder) och Multimedia (SEK
6,2 miljarder). Till en stor utsträckning erbjuder dessa tre segment ett
kombinerat utbud, vilket resulterar i att alla segmenten har likvärdig
risk. Enligt IFRS får en kassagenererande enhet fastställd för nedskrivningstest av goodwill inte vara större än ett affärssegment. De
tre segmenten defineras som kassagenererade enheter vid nedskrivningstestet av goodwill.
De bedömningar som har använts för att mäta återvinningsvärden
för goodwill per kassagenererande enhet innefattar följande huvudantaganden
försäljningstillväxt,
utveckling av rörelsemarginal,
investeringsbehov, inkluderande behov av rörelsekapital.

•
•
•

Företagets huvudsakliga antaganden, godkända av ledningen och
samtliga ledningar för affärssegmenten, har gjorts baserade på
antagande som överenstämmer med tillgängliga branschkällor avseende bedömningar om globalt antal mobilanvändare, internetanvändare och TV/video apparater och som en konsekvens av detta, utvecklingen av nätverkstrafiken. Efterfrågan av multimedia lösningar är
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Goodwill

Varumärken, produkträttigheter
och övriga immateriella
anläggningstillgångar
Licenser,
Patent
varu
samt köpt
märken
forskning
och
och
liknande
utveckling
Totalt
rättigheter

noter till koncernens bokslut

också väl driven, vilket skapar möjligheter för nya typer av lösningar
som IP teknik och bredband med hög hastighet.
Efterfrågan av professional services drivs också av en ökad affärs
och teknologisk komplexitet och en större efterfrågan från konsumenterna för operatörerna. Detta medför att operatörerna granskar
sina affärsmodeller och letar efter leverantörer som kan ta sig an ett
större ansvar.
Antalet globala mobilanvändare beräknas att öka från 3,2 miljarder
till mer än 5 miljarder under de närmaste fem åren och volymen av
mobiltrafik kommer under samma period att öka från 700 till 4500
Petabyte årligen. Testet av nedskrivningsbehov baseras på att förändringar av huvudantagandena för företaget sker i enlighet med de
globala abonnenttillväxten, baserat på detaljerade antagande för de
följande fem åren, med en nominell minskning därefter med i genomsnitt en tillväxttakt av BNP på 3 till 4 procent årligen. Nedskrivningstestet för goodwill har inte resulterat i något behov av nedskrivning.
Ett antal känslighetsanalyser har gjorts, till exempel effekten av en
lägre tillväxttakt. Effekten av att använda ledande analytikers estimat
av lönsamhet, gjorda under fjärde kvartalet 2007, baserat på en
framtida tillämpning av deras 2-åriga prognos, har också använts vid
känslighetsanalysen. Även när dessa mer försiktiga prognoser har
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använts finns det inga indikationer på nedskrivningsbehov.
Företagets börsvärde vid 2007 års slut, översteg väl värdet av
rörelsens nettotillgångar i företaget.
En diskonteringsränta efter skatt på 13 procent har använts för
diskontering av det prognosticerade kassaflödet.

Användningen av en diskonteringsränta har gjorts eftersom hänsyn
till skillnaden i risk mellan kassagenererande enheter redan har tagits
vid bedömningen av kassaflödet.
I noten K1 ”Väsentliga redovisningsprinciper” finns redovisningsprincipen för nedskrivningstestet av goodwill redogjord.

Balanserade utvecklingskostnader

2006
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
Investeringar/balansering
Poster avseende förvärvade och
avyttrade bolag
Försäljning/utrangering
Omräkningsdifferens
Utgående balans
Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Avskrivningar
Försäljning/utrangering
Omräkningsdifferens
Utgående balans
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående balans
Nedskrivningar
Utgående balans
Netto bokfört värde
1)

Goodwill

Varumärken, produkträttigheter
och övriga immateriella
anläggningstillgångar
Licenser,
Patent
varu
samt köpt
märken
forskning
och
och
liknande
utveckling
Totalt
rättigheter

För
försäljning

Köpta för
internt bruk

Interna för
internt bruk

Totalt

11 983
1 353

1 638
–

1 094
–

14 715
1 353

7 362
163

1 065
792

–
–948
–
12 388

–
–36
–
1 602

–
–24
–
1 070

–
–1 008
–
15 060

–
–
–701
6 824

3 711
–173
–78
5 317

–5 192
–2 195
948
–
–6 439

–1 549
–49
36
–
–1 562

–1 033
–33
24
–
–1 042

–7 774
–2 277
1 008
–
–9 043

–
–
–
–
–

–882
–452
110
44
–1 180

–603
–1 508
155
3
–1 953

–1 485
–1 960
265
47
–3 133

–716
–242
–958
4 991

–38
–
–38
2

–26
–
–26
2

–780
–242
–1 022
4 995

–
–
–
6 824

–
–
–
4 137

–14
–
–14
11 512

–14
–
–14
15 649

1 373
363
1)

11 937
–188
–6
13 479

2 438
1 155
1)

15 648
–361
–84
18 796

Den 1 januari 2006 förvärvade Ericsson tillgångar inom Marconis telekommunikationsverksamhet. Förvärvet består av produkträttigheter, SEK 11,7 miljarder, och varumärken
och kundrelationer, SEK 3,6 miljarder. Den återstående avskrivningstiden hänförlig till förvärvet av varumärken och produkträttigheter för Marconi är nio år.
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K11 Materiella anläggningstillgångar
Maskiner
och andra
tekniska
anläggningar

Inventarier,
verktyg och
installationer

Pågående
nyanläggningar
och betalda
förskott

Byggnader
Totalt
2007
och mark
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
4 551
5 005
15 135
457
25 148
Investeringar
471
617
2 111
1 120
4 319
Poster avseende förvärvade samt avyttrade företag
10
170
104
–
284
Försäljning/utrangering
–200
–311
–1 795
–77
–2 383
Omklassificeringar
–186
135
864
–813
–
Omräkningsdifferens
–35
81
253
–12
287
Utgående balans
4 611
5 697
16 672
675
27 655
Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
–1 212
–3 679
–11 738
–
–16 629
Avskrivningar
–246
–573
–2 302
–
–3 121
Poster avseende avyttrade företag
4
7
17
–
28
Försäljning/utrangering
14
294
1 759
–
2 067
Omklassificeringar
–
–8
8
–
–
Omräkningsdifferens
–30
–54
–229
–
–313
Utgående balans
–1 470
–4 013
–12 485
–
–17 968
Ackumulerade nedskrivningar netto
Ingående balans
–306
–154
–178
–
–638
Nedskrivningar
–84
–
–6
–
–90
Återföring av nedskrivningar
263
9
25
–
297
Försäljning/utrangering
1
27
10
–
38
Omräkningsdifferens
9
–
1
–
10
Utgående balans
–117
–118
–148
–
–383
Netto bokfört värde
3 024
1 566
4 039
675
9 304
Kontraktsenliga åtagande om investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till SEK 176 (190) miljoner per den 31 december 2007.
Återföring av nedskrivningar har redovisats som kostnader för sålda varor och tjänster.
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2006
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
Investeringar
Poster avseende förvärvade samt avyttrade företag
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Omräkningsdifferens
Utgående balans
Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Avskrivningar
Poster avseende avyttrade företag
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Omräkningsdifferens
Utgående balans
Ackumulerade nedskrivningar netto
Ingående balans
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar
Omräkningsdifferens
Utgående balans
Netto bokfört värde

Byggnader
och mark

Maskiner
och andra
tekniska
anläggningar

Inventarier,
verktyg och
installationer

Pågående
nyanläggningar
och betalda
förskott

Totalt

3 512
772
624
–47
21
–331
4 551

5 200
931
8
–1 036
59
–157
5 005

17 146
1 264
–337
–2 448
552
–1 042
15 135

287
860
11
–45
–632
–24
457

26 145
3 827
306
–3 576
–
–1 554
25 148

–1 119
–206
–
40
28
45
–1 212

–4 285
–706
156
1 043
2
111
–3 679

–13 106
–2 095
542
2 178
–30
773
–11 738

–
–
–
–
–
–
–

–18 510
–3 007
698
3 261
–
929
–16 629

–359
–
–
53
–306
3 033

–145
–11
–
2
–154
1 172

–165
–50
31
6
–178
3 219

–
–
–
–
–
457

–669
–61
31
61
–638
7 881

K12 Finansiella anläggningstillgångar, långfristiga
K apitalandelar i joint ventures och intresseföretag

Ingående kapitalandel
Resultatandel
Skatt
Omräkningsdifferenser
Förändring i säkringsreserv
Ersättning efter avslutad anställning
Utdelningar
Aktieägartillskott
Aktiespar- och aktieoptionsplaner
Omklassificeringar
Avyttringar
Utgående kapitalandel
1)

Joint ventures
2007
2006
8 041
5 038
7 108
5 852
–1 957
–1 237
304
–422
4
–33
–2
3
–3 949
–1 160
–
–
–
–
–
–
–
9 549

–
8 041

Intresseföretag
2007
2006
1 368
1 275
124
82
–1
–4
55
–9
–
–
–
–
–273
–102
103
201
–19
–
–
–8

2007
9 409
7 232
–1 958
359
4
–2
–4 222
103
–19
–

2006
6 313
5 934
–1 241
–431
–33
3
–1 262
201
–
–8

–67
1 368

–3
10 903

–67
9 409

–3
1 354

1)

Total

Av investeringarna utgör goodwill SEK 19 miljoner (SEK 18 miljoner) netto.
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ericssons Andel av tillgångar, skulder och resultat i

ericssons Andel av tillgångar, skulder och resultat i

joint venture, Sony Ericsson Mobile Communications

intresseföretag, Ericsson Nikola Tesla d.d. 1)

Anläggningstillgångar				
Omsättningstillgångar				
Långfristiga skulder				
Kortfristiga skulder				
Nettotillgångar				
Fakturering				
Resultat efter finansiella poster				
Skatt på årets resultat				
Årets resultat				
Årets resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare				
minoritet 				
Ställda säkerheter				
Ansvarsförbindelser				

Anläggningstillgångar				
Omsättningstillgångar				
Långfristiga skulder				
Kortfristiga skulder				
Nettotillgångar				
Fakturering				
Resultat efter finansiella poster				
Skatt på årets resultat				
Årets resultat				
Årets resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare				
minoritet				
Ställda säkerheter				
Ansvarsförbindelser				

2 701
22 714
121
15 745
9 549
59 700
7 276
–1 957
5 319
5 151
168
–
12

1)

Båda företagen tillämpar IFRSs i sin rapportering till Ericsson.

363
728
1
263
827
1 100
124
–1
123
123
–
5
64

	Ericssons ägarandel är 49,07 procent.

övriga finansiella tillgångar, långfristiga

Övriga investeringar
i aktier och andelar
2007
2006
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
Inköp/kreditgivning/ökning
Balanser rörande förvärvade/avyttrade företag
Avyttring/amortering/minskning
Omklassificeringar
Omvärderingar
Omräkningsdifferens
Utgående balans
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående balans
Nedskrivningar
Balanser rörande förvärvade/avyttrade företag
Avyttring/amortering/minskning
Omklassificeringar
Omräkningsdifferens
Utgående balans
Netto bokfört värde
1)
2)
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Långfristig
kundfinansiering
2007
2006

Derivat med
positiva
värden som
säkrar långfristiga
skulder
2007
2006

Övriga långfristiga fodringar
2007
2006

1 999
–
–
–
–
–
20
2 019

2 336
82
–
–286
–
–
–133
1 999

2 270
892
–
–1 940
–
–
–1
1 221

2 372
1,760
–
–1 755
–35
–
–72
2 270

116
–
–
–
–
–20
–
96

716
–
–
–
–
–600
–
116

3 447
622
166
–245
–
–
102
4 092

–1 278
2
–
–
–
–5
–1 281
738

–1 531
–8
–
155
–
106
–1 278
721

–349
41
–
98
–
1
–209
1 012

–1 050
–84
–
727
31
27
–349
1 921

–
–
–
–
–
–
–
96

–
–
–
–
–
–
–
116

–1 154
–58
–
–
–
–58
–1 270
2 822

1)

2)

3 199
617
–84
–149
–
–
–136
3 447
–1 119
–81
–
–
–
46
–1 154
2 293

Marknadsvärdet den 31 december 2007 för börsnoterade aktier var SEK 11(6) miljoner för vilka bokfört värde uppgick till SEK 11 (6) miljoner.
Inköp/kreditgivning/ökning inkluderar pensionsplaner med nettotillgångar om SEK 447 (381) miljoner. Se not K17, "Ersättning efter avslutad anställning för mer information".
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K13	Varulager

				
Råvaror, komponenter och
förbrukningsmaterial			
Varor under tillverkning			
Färdiga varor och handelsvaror			
Pågående arbete för annans räkning			
Avdrag för förskott från kund			
Varulager, netto			

pågående entreprenadkontrakt

2007
7 161
315
5 338
10 338
–677
22 475

2006
6 902
213
3 781
11 171
–597
21 470

Pågående arbete för annans räkning inkluderar både entreprenadkontrakt och andra typer av kontrakt med pågående arbete.
Reserver avseende inkurans av varulager är avdragna i redovisade
belopp och uppgår till SEK 2 752 (2 578) miljoner.
Rörelser avseende inkuransreserv i varulager

				

2007

2006

Ingående balans			
Ökning 			
Upplösning av reserver			
Omräkningsdifferens			
Balanser avseende förvärvade
och avyttrade bolag			
Utgående balans			

2 578
1 276
–1 114
17

2 519
857
–693
–81

–5
2 752

–24
2 578

				
För pågående entreprenadkontrakt,
sammanlagda belopp av kostnader			
Sammanlagt belopp av redovisade vinster
(minus redovisade förluster) 			
Total fordran på kunder 1)			
Totalt belopp kunder tillgodo 2)			
1)

2)

2007

2006

9 599

12 255

2 007
733
1 643

1 735
1 537
785

För alla pågående kontrakt för vilka kostnader plus redovisade vinster (minus
redovisade förluster) överstiger pågående fakturering.
För alla pågående kontrakt för vilka pågående fakturering överstiger upplupna
kostnader plus redovisade vinster (minus redovisade förluster).

Det sammanlagda beloppet för kostnader för pågående entreprenadkontrakt hänförs till alla icke slutförda entreprenadkontrakt per 31
december 2007, och kostnader sedan starten av dessa projekt,
innefattande kostnader före 1 januari 2007. Försäljning av entreprenadkontrakt för 2007 uppgick till SEK 7 121 miljoner, se not K4, "Fakturering".

Värdet av varulager realiserat och inkluderat i kostnad för sålda
varor uppgår till SEK 52 864 (52 615) miljoner.
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K14 Kundfordringar och
kundfinansiering

				

Rörelser avseende reserver för osäkra
fordringar
2007

2006

60 669
–1 351
59 318

51 846
–1 372
50 474

1 174
60 492

596
51 070

Kundfinansiering			
Reserv för osäkra kundfinansieringskrediter
Kundfinansiering, netto			
Varav kortfristig			

3 649
–275
3 374
2 362

4 074
–418
3 656
1 735

Åtaganden för kundfinansiering			

4 185

6 795

Kundfordringar, exklusive
intresseföretag och joint ventures			
Reserv för osäkra kundfordringar			
Kundfordringar, netto			
Kundfordringar hos intresseföretag
och joint ventures		
Kundfordringar, totalt			

		
 	 	

Kundfordringar
2007
2006

Ingående balans
Ökning
Ianspråktagande under
perioden
Periodens återföringar
av outnyttjade belopp
Omklassificeringar
Omräkningsdifferens

1 372
564

1 382
686

418
49

1 755
79

–554

–139

–43

–284

–137
56
50
1 351

–527
56
–86
1 372

–141
–
–8
275

–1 082
–5
–45
418

Utgående balans

Kundfinansiering
2007
2006

Genomsnittligt antal kreditdagar var 102 (85) dagar i december 2007.
åldersanalys per 31 december 2007

		Varav		Varav	Varav både
		
ej		
förfallna i följande
förfallna och nedskrivna
		 nedskriv-	Varav nedtidsintervaller
i följande tidsintervaller
		 na eller
skrivna, ej mindre än
90 dagar mindre än
90 dagar
Totalt förfallna
förfallna 90 dagar
eller mer
90 dagar
eller mer
Kundfordringar, exklusive intresseföretag
och joint ventures
Reserv för osäkra kundfordringar
Kundfinansiering
Reserv för osäkra kundfinansieringskrediter

60 669
52 560
–
3 723
1 577
–1 351					
3 649
2 476
305
410
293
–275		
–110			

773
–422
1
–1

2 036
–929
164
–164

åldersanalys per 31 december 2006

		Varav		Varav	Varav både
		
ej 		
förfallna i följande
förfallna och nedskrivna
		 nedskriv-	Varav nedtidsintervaller
i följande tidsintervaller
		 na eller
skrivna, ej mindre än
90 dagar mindre än
90 dagar
Totalt förfallna
förfallna 90 dagar
eller mer
90 dagar
eller mer
Kundfordringar, exklusive intresseföretag
och joint ventures
Reserv för osäkra kundfordringar
Kundfinansiering
Reserv för osäkra kundfinansieringskrediter

51 846
45 085
–
2 714
1 222
–1 372					
4 074
3 342
473
–
7
–418		
–166			

400
–397
32
–32

2 425
–975
220
–220

Kreditrisk
Kreditrisk är uppdelad i tre kategorier; kreditrisk i kundfordringar,
kredit avseende kundfinansiering samt finansiell kreditrisk (se K20).

•	Säkerställa övervakning samt vidta åtgärder mot kunder i händelse

Kreditrisk i kundfordringar

och därigenom minska genomsnittliga antalet kreditdagar samt
förbättra likviditeten.
	Säkerställa att betalningsvillkoren är kommersiellt acceptabla.
Fastställa eskaleringsväg samt processer för godkännande av
betalningsvillkor och kreditlimiter.
Samtliga kunder genomgår en regelbunden kreditbedömning där
kreditlimit beslutas. Genom systemfunktionaliteten för kredithante-

Kreditrisk i kundfordringar regleras genom ett internt regelverk som
är obligatoriskt att följa för samtliga bolag inom Ericssonkoncernen.
Syftet med det interna regelverket är att:
Undvika kreditförluster genom att etablera standardrutiner för
kredithantering hos alla Ericssonbolag.

•
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av uteblivna eller försenade betalningar.

•	Säkerställa en effektiv kredithantering inom Ericssonkoncernen
•
•
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ring görs en automatisk kreditkontroll varje gång en försäljningsorder
eller en faktura skapas. Denna kontroll baseras på den kreditlimit
som är definierad för varje kund. Kreditspärrar uppkommer om kreditlimiten överskrids eller om andelen förfallna kundfordringar är
högre än godkänd nivå. För att upphäva en kreditspärr krävs vederbörlig attest.
Kundfordringar uppgick till SEK 60 669 (51 846) miljoner per 31
december 2007. Reserver för osäkra kundfordringar uppgick per
samma datum till SEK 1 351 (1 372) miljoner. Ericssons kreditförluster
har dock historiskt varit små. Kundfordringarnas storlek och geografiska spridning är tätt sammankopplad till fördelningen av Ericssons
försäljning och innehåller ej någon markant koncentrering av kreditrisk till enskilda kunder eller marknader.

Kreditrisk avseende kundfinansiering
Samtliga större åtaganden om kundkrediter är föremål för godkännande av styrelsens finanskommitté i enlighet med gällande beslutsordning för kreditbeslut.
En kreditriskvärdering görs för varje enskild kredit i syfte att fastställa en kreditvärdering (för politisk och kommersiell risk) innan
beslut fattas om att godkänna ett nytt kundfinansieringsåtagande.
Kreditriskanalysen genomförs med hjälp av en värderingsmodell och
därmed fastställs den politiska kreditrisknivån på samma sätt som av
kreditgarantiinstituten inom OECD. Den kommersiella kreditrisken
värderas genom att analysera ett stort antal parametrar, vilka kan
antas ha en påverkan på nivån för den framtida kommersiella kreditriskexponeringen. Den använda modellen för att fastställa en kreditvärdering genererar även ett förslag till prissättning av risk, uttryckt
som en risk marginal per annum utöver refinansieringskostnaden.
Den referensprissättning, som modellen är baserad på, verifieras
regelbundet med hjälp av information från exportgarantiinstituten och
den gällande prissättningen i banklånemarknaden för strukturerade
finansieringar. Målet är att den internt bestämda riskmarginalen alltid
skall motsvara den faktiska bedömda risken och att denna prissättning ska ligga så nära som möjligt en aktuell marknadsprissättning.
Riskreserveringar för kundfinansieringsexponeringar görs bara vid
uppkomna händelser som bedöms kunna på ett signifikant sätt ha en
negativ påverkan på låntagarens möjligheter och/eller vilja att sköta
det utestående lånets återbetalning. Dessa händelser kan vara av
politisk (normalt utanför låntagarens kontroll) eller av kommersiell
karaktär t ex en försämring av låntagarens kreditvärdighet.
Per den 31 december 2007 uppgick Ericssons totala utestående
exponering avseende kundfinansiering till SEK 3 679 (4 109) miljoner i
enlighet med nedanstående tabell. Vidare hade Ericsson vid årsskiftet outnyttjade kreditåtaganden uppgående till SEK 4 185 (6 795)
miljoner. Utestående kundkrediter och finansiella garantier hänför sig
till infrastruktur-projekt på olika geografiska marknader och till ett
stort antal kunder. Per den 31 december 2007 hade Ericsson totalt
75 (66) utestående kundkrediter som arrangerats eller garanterats av
Ericsson. De fem största kundkreditåtagandena utgjorde 48 (60)
procent av den totala kreditexponeringen.
Säkerheter för kundkrediter består vanligtvis av pantsatt utrustning, pantsättningar avseende vissa av låntagarens tillgångar och
pantsättning av aktier i operatörsbolaget. Omstrukturering av nödlidande krediter kan leda till tillfälliga innehav av aktieposter.
Nedanstående tabell visar utestående kundkrediter per den 31
december 2007 och 2006:
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UTESTÅENDE KUNDFINANSIERING

			

2007

2006

Kundfinansiering i egen balansräkning		
Kundfinansiering utanför balansräkningen		
Total kundfinansiering			
Upplupen ränta			
Avgår risktäckning från tredje part 1)			
Ericssons riskexponering			
Netto bokfört värde i egen balansräkning		
Omklassificeringar 2)			
Kundfinansiering, netto bokfört värde,
i egen balansräkning			
	Varav kortfristig			
Åtaganden för kundfinansiering			

3 649
30
3 679
63
–511
3 231
3 374
–

4 074
35
4 109
89
–50
4 148
3 778
–122

3 374
2 362
4 185

3 656
1 735
6 795

Med ”tredje parts risktäckning” avses att en finansiell betalningsgaranti har lämnats
av en bank, ett exportgarantiinstitut eller någon annan finansiell institution med
täckning för kreditrisken. Det kan också vara en transferering av kreditrisken
genom ett s k ”sub participation arrangement” med en bank, varvid kreditrisken
och refinansieringen övertas av en bank för den del som banken täcker.
Kreditrisktäckning kan även erhållas från försäkringsbolag.
2)
	Omklassificering på grund av konsolidering i enlighet med SIC 12.

1)

Av Ericssons totala kreditexponering kopplad till kundkrediter per
den 31 December 2007 hänförde sig 47 (52) procent till Central- och
Östeuropa, Mellanöstern och Afrika, 23 (36) procent till Latinamerika,
14 (7) procent till Västeuropa, 14 (4) procent till Asien och 2 (1) procent till Nordamerika.
Nettoeffekten av gjorda reserveringar och upplösningar för kreditförluster, vilka påverkade årets resultat positivt, uppgick till SEK 92
miljoner under 2007, jämfört med SEK 1 003 miljoner under 2006.
Under åren 2007 och 2006 redovisade Ericsson realiserade kreditförluster på respektive SEK 43 miljoner och SEK 284 miljoner.

K15 Övriga kortfristiga fordringar
				

2007

2006

Förutbetalda kostnader			
Upplupna intäkter			
Förskott till leverantörer			
Derivat med positivt värde			
Skatter			
Övrigt			
Totalt			

2 527
1 661
679
1 530
4 610
4 055
15 062

2 212
1 124
666
3 802
2 596
4 612
15 012

K16	Eget kapital
Aktiekapital 2007
Den 31 december 2007 hade aktiekapitalet följande sammansättning:
		
Moderbolaget
A-aktier
B-aktier
Totalt

Antal utestående aktier
1 308 779 918
14 823 478 760
16 132 258 678

Aktiekapital
1 309
14 823
16 132

Bolagets aktiekapital är indelat i två serier: A-aktier (kvotvärde SEK
1,00 per aktie) och B-aktier (kvotvärde SEK 1,00 per aktie). A- och
B-aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst,
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men vid omröstning på bolagsstämma medför A-aktier en röst per
aktie och B-aktier en tiondels röst per aktie.
Totalt antal aktier i eget förvar per 31 december 2007 uppgick till
231 991 543 (251 013 892 år 2006, 268 065 241 år 2005) B-aktier.
Minskningen av antal aktier i eget förvar är hänförlig till leverans och
försäljning av aktier avseende aktiespar- och aktieoptionsplaner.

avstämning av antal aktier

		
Antal
		
utstående aktier
Antal utstående aktier 1 jan 2007
16 132 258 678
Antal utstående aktier 31 dec 2007 16 132 258 678

Aktiekapital
16 132
16 132

Förslag till utdelning
Styrelsen kommer att föreslå stämman en utdelning om SEK 0,50
per aktie.
								
Eget
								 kapital
						Ackumu-		 hänför						 lerade		
ligt till
				OmvärdeKassa- omräkBalan- moder-		
			
Tillring av
flödes
ningsserade bolagets MinoriTotalt
		
Aktieskjutet
aktier och
säkdiffevinstaktie
tetseget
2007
kapital
kapital
andelar
ringar
renser
medel
ägare intressen kapital
1 januari 2007
16 132
24 731
3
877 –5 569
83 939 120 113
782 120 895
Aktuariella vinster och förluster avseende
pensioner
		 Koncern
–
–
–
–
–
1 210
1 210
–
1 210
		Intresseföretag
–
–
–
–
–
–2
–2
–
–2
Omvärdering av aktier och andelar
	Värdering till verkligt värde redovisat
i eget kapital
–
–
2
–
–
–
2
–
2
Kassaflödessäkringar
	Omvärdering av derivat redovisat
i eget kapital
		 Koncern
–
–
–
580
–
–
580
–
580
		Intresseföretag
–
–
–
4
–
–
4
–
4
Överfört till resultaträkningen
för perioden
–
–
–
–1 390
–
–
–1 390
– –1 390
Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser
–
–1 155
–1 –1 156
		 Koncern
–
–
–
–
–1 155 1)
		Intresseföretag
–
–
–
–
359
–
359
–
359
Skatt på poster redovisade direkt i/överförda
–329
–73
–
–73
från eget kapital
–
–
–
236
20 2)
Summa transaktioner redovisade direkt
i eget kapital
–
–
2
–570
–776
879
–465
–1
–466
Årets resultat
		 Koncern
–
–
–
–
–
16 562
16 562
299 16 861
		Intresseföretag
–
–
–
–
–
5 274
5 274
–
5 274
Totalt redovisade intäkter och
kostnader för perioden
–
–
2
–570
–776
22 715
21 371
298 21 669
Försäljning av egna aktier
–
–
–
–
–
62
62
–
62
Aktiespar- och aktieoptionsplaner
		 Koncern
–
–
–
–
–
528
528
–
528
		Intresseföretag
–
–
–
–
–
–19
–19
–
–19
Betald utdelning
–
–
–
–
–
–7 943
–7 943
–189 –8 132
Företagsförvärv
–
–
–
–
–
–
–
49
49
31 december 2007
16 132
24 731
5
307 –6 345
99 282 134 112
940 135 052
	I förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser ingår förändring avseende omvärdering av goodwill i lokal valuta med SEK –914 miljoner (SEK –701 miljoner 2006, SEK
1 084 miljoner 2005), vinst/förlust netto avseende säkring av investeringar i utländska bolag med SEK –52 miljoner (SEK 123 miljoner 2006, SEK –142 miljoner 2005) samt SEK
–70 miljoner (SEK –1 miljoner 2006, SEK 127 miljoner 2005) i realiserad vinst/förlust, netto, avseende sålda/likviderade bolag.
2)
Uppskjuten skatt på vinster från säkringar av investeringar i utländska bolag, SEK –72 miljoner före skatt.

1)
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Tillskjutet kapital

Ackumulerade omräkningsdifferenser

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkurser
som betalats i samband med emissioner.

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksam
heter, i förändring aseende omräkning av goodwill i lokal valuta,
omvärdering av skulder som upptagits som säkringsinstrument av en
nettoinvestering i en utländsk verksamhet.

Omvärdering av aktier och andelar
Verkligtvärdereserven inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas fram
till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen.

Balanserade vinstmedel

Kassaflödessäkringar

I balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, ingår intjänade
vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag, samt andel i joint
venture företag och intresseföretag.

Kassaflödessäkringar innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument
hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte
								
Eget
har
inträffat.
								
kapital
						Ackumu-		 hänför						 lerade		
ligt till
				OmvärdeKassa- omräkBalan- moder-		
			
Tillring av
flödes
ningsserade bolagets MinoriTotalt
		
Aktieskjutet
aktier och
säkdiffevinstaktie
tetseget
2006
kapital
kapital
andelar
ringar
renser
medel
ägare intressen kapital
1 januari 2006
16 132
24 731
5
–704 –2 493
63 951 101 622
850 102 472
Aktuariella vinster och förluster avseende
pensioner
Koncern
–
–
–
–
–
437
437
–
437
Intresseföretag
–
–
–
–
–
3
3
–
3
Omvärdering av aktier och andelar
	Värdering till verkligt värde redovisat
i eget kapital
–
–
–2
–
–
–
–2
1
–1
Kassaflödessäkringar
	Omvärdering av derivat redovisat
i eget kapital 	 
Koncern
–
–
–
4 133
–
–
4 133
–
4 133
Intresseföretag
–
–
–
–33
–
–
–33
–
–33
Överfört till resultaträkningen
för perioden
–
–
–
–1 990
–
–
–1 990
– –1 990
Överfört till balansräkningen
för perioden
–
–
–
99
–
–
99
–
99
Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser
Koncern
–
–
–
– –2 597
–
–2 597
–91 –2 688
Intresseföretag
–
–
–
–
–431
–
–431
–
–431
Skatt på poster redovisade direkt i/överförda
från eget kapital
–
–
–
–628
–48
–93
–769
–
–769
Summa transaktioner redovisade direkt
i eget kapital
–
–
–2
1 581 –3 076
347
–1 150
–90 –1 240
Årets resultat
Koncern
–
–
–
–		
–20 317
20 317
185 20 502
Intresseföretag
–
–
–			
5 934
5 934
–
5 934
Totalt redovisade intäkter och
kostnader för perioden
–
–
–2
1 581 –3 076
26 598
25 101
95 25 196
Försäljning av egna aktier
–
–
–
–
–
58
58
–
58
Aktiespar- och aktieoptionsplaner
–
–
–
–
–
473
473
–
473
Betald utdelning
–
–
–
–
–
–7 141
–7 141
–202 –7 343
Nyemission netto
–
–
–
–
–
–
–
70
70
Företagsförvärv
–
–
–
–
–
–
–
–31
–31
31 december 2006
16 132
24 731
3
877 –5 569
83 939 120 113
782 120 895
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Eget
								 kapital
						Ackumu-		 hänför						 lerade		
ligt till
				OmvärdeKassa- omräkBalan- moder-		
			
Tillring av
flödes
ningsserade bolagets MinoriTotalt
		
Aktieskjutet
aktier och
säkdiffevinstaktie
tetseget
2005
kapital
kapital
andelar
ringar
renser
medel
ägare intressen kapital
1 januari 2005
16 132
24 731
–
– –6 530
45 372
79 705
1 057 80 762
Effekt av byte av redovisningsprincip
–
–
155
1 155
–
179
1 489
–
1 489
Justerad ingående balans
16 132
24 731
155
1 155 –6 530
45 551
81 194
1 057 82 251
Aktuariella vinster och förluster avseende
pensioner
–
–
–
–
–
–3 221
–3 221
– –3 221
Omvärdering av aktier och andelar
	Värdering till verkligt värde redovisat
i eget kapital
–
–
–3
–
–
–
–3
–
–3
Överfört till resultaträkningen vid
försäljning
–
–
–147
–
–
–
–147
–
–147
Kassaflödessäkringar
	Omvärdering av derivat redovisat
i eget kapital
		 Koncern
–
–
–
–3 968
–
–
–3 968
– –3 968
		Intresseföretag
–
–
–
7
–
–
7
–
7
Överfört till resultaträkningen
för perioden
–
–
–
1 404
–
–
1 404
–
1 404
Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser
		 Koncern
–
–
–
–
3 740
–
3 740
147
3 887
		Intresseföretag
–
–
–
–
378
–
378
–
378
Skatt på poster redovisade direkt i/överförda
från eget kapital
–
–
–
698
–81
906
1 523
–
1 523
Summa transaktioner redovisade direkt
i eget kapital
–
–
–150
–1 859
4 037
–2 315
–287
147
–140
Årets resultat
		 Koncern
–
–
–
–
–
21 920
21 920
145 22 065
		Intresseföretag
–
–
–
–
–
2 395
2 395
–
2 395
Totalt redovisade intäkter och
kostnader för perioden
–
–
–150
–1 859
4 037
22 000
24 028
292 24 320
Försäljning av egna aktier
–
–
–
–
–
117
117
–
117
Aktiespar- och aktieoptionsplaner
–
–
–
–
–
242
242
–
242
Betald utdelning
–
–
–
–
–
–3 959
–3 959
–174 –4 133
Nyemission, netto
–
–
–
–
–
–
–
17
17
Företagsförvärv
–
–
–
–
–
–
–
–342
–342
31 december 2005
16 132
24 731
5
–704 –2 493
63 951 101 622
850 102 472
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K17	Ersättning efter avslutad
anställning
Ericsson har flera planer för ersättningar efter avslutad anställning
som är anpassade till varje lands marknadspraxis. År 2007 steg
diskonteringsräntorna över hela världen och en ökning av livslängden
i Sverige.

Denna not är indelad i följande avsnitt:
1. Belopp som redovisas i koncernens balansräkning
2. Totala pensionskostnader som redovisas i resultaträkningen.
3. Förändring i förmånsbestämda förpliktelser
4. Förändring i förvaltningstillgångar
5. Aktuariella vinster och förluster som redovisas direkt mot eget
kapital (SORIE)
6. Aktuariella antaganden
7.	Information i sammandrag om pensionsplaner i olika geografiska
områden

Avsnitt 1: Belopp som redovisas i koncernens balansräkning
Sverige

	Stor- 	Eurobritannien
området

USA

Övriga

2007						
12 512
5 606
3 079
2 238
1 791
Förmånsbestämda förpliktelser 1)
9 463
4 854
2 104
1 779
2 036
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde 2)
Underskott/Överskott(+/–)
3 049
752
975
459
–245
Oredovisade förmåner för tidigare tjänstgöring
–
–
–
–
–83
Utgående balans
3 049
752
975
459
–328
–
39
426
99
717
Planer med nettoöverskott 3)
3 049
791
1 401
558
389
Avsättning för ersättningar efter avslutad anställning 4)
2006						
11 772
5 713
3 241
2 399
1 487
Förmånsbestämda förpliktelser 1)
9 141
3 897
1 959
1 818
1 580
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde 2)
Underskott/Överskott(+/–)
2 631
1 816
1 282
581
–93
Oredovisade förmåner för tidigare tjänstgöring
–
–
–
–6
–77
Utgående balans
2 631
1 816
1 282
575
–170
–
–
310
41
483
Planer med nettoöverskott 3)
2 631
1 816
1 592
616
313
Avsättning för ersättningar efter avslutad anställning 4)
1)
2)
3)

4)

Totalt
25 226
20 236
4 990
–83
4 907
1 281
6 188
24 612
18 395
6 217
–83
6 134
834
6 968

För närmare information om förmånsbestämda förpliktelser, se avsnitt 3 i denna not.
För närmare information om förvaltningstillgångar, se avsnitt 4 i denna not.
Planer med ett nettoöverskott, dvs. där förvaltningstillgångarna överstiger de förmånsbestämda förpliktelserna, redovisas under Övriga långfristiga fordringar (se Not K12
Finansiella anläggningstillgångar). Ingen av koncernens planer med nettoöverskott påverkas av restriktionerna för tillgångsredovisning.
Planer med nettoskulder redovisas i balansräkningen under Ersättningar efter avslutad anställning Långfristiga skulder.

Avsnitt 2: Totala pensionskostnader som redovisas i resultaträkningen.
Ericssons kostnader för ersättningar efter avslutad anställning är fördelade mellan avgiftsbestämda planer och förmånsbestämda planer, där
utvecklingen går mot avgiftsbestämda planer.
	Stor- 	EuroSverige britannien
området
USA
Övriga
Totalt
2007						
Pensionskostnader för avgiftsbestämda planer
1 166
265
370
105
148
471
279
128
42
100
Pensionskostnader för förmånsbestämda planer 1)
Totalt
1 637
544
498
147
248
Totala pensionskostnader uttryckta i procent av löner						
2006						
Pensionskostnader för avgiftsbestämda planer
1 350
–
195
93
82
347
249
300
49
44
Pensionskostnader för förmånsbestämda planer 1)
Totalt
1 697
249
495
142
126
Totala pensionskostnader uttryckta i procent av löner						
2005						
Pensionskostnader för avgiftsbestämda planer
929
–
198
83
59
417
71
200
101
107
Pensionskostnader för förmånsbestämda planer 1)
Totalt
1 346
71
398
184
166
Totala pensionskostnader uttryckta i procent av löner						
1)

2 054
1 020
3 074
9,0%
1 720
989
2 709
8,4%
1 269
896
2 165
8,5%

	Se tabellen nedan för närmare kostnadsuppgifter.
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Närmare kostnadsuppgifter beträffande förmånsbestämda planer som redovisas i resultaträkningen

Sverige

	Stor- 	Eurobritannien
området

USA

Övriga

2007						
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år
473
257
186
33
140
Räntekostnad
435
307
135
139
109
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar
–412
–285
–125
–135
–163
Redovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år
–
–
–
3
8
Reduceringar och regleringar
–25
–
–68
2
6
Totalt
471
279
128
42
100
2006						
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år
431
228
279
47
92
Räntekostnad
406
177
133
146
104
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar
–352
–169
–103
–140
–145
Redovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år
–
31
–
5
13
Reduceringar och regleringar
–138
–18
–9
–9
–20
Totalt
347
249
300
49
44
2005						
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år
275
62
200
78
81
Räntekostnad
407
169
93
148
61
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar
–267
–160
–93
–128
–63
Redovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år
2
–
–
3
14
Reduceringar och regleringar
–
–
–
–
14
Totalt
417
71
200
101
107

Totalt
1 089
1 125
–1 120
11
–85
1 020
1 077
966
–909
49
–194
989
696
878
–711
19
14
896

De förmånsbestämda planerna behandlas i avsnitt 3–6.

Avsnitt 3: Förändring i förmånsbestämda förpliktelser
Sverige

80

	Stor- 	Eurobritannien
området

Övriga

Totalt

2007						
Ingående balans
11 772
5 713
3 241
2 399
1 487
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år
473
257
186
33
140
Räntekostnad
435
307
135
139
109
Inbetalningar från anställda
–
59
4
–
15
Utbetalda ersättningar
–72
–119
–89
–195
–68
Aktuariella vinster och förluster (–/+)
–71
–777
–482
–12
83
Regleringar
–
–
–
–2
–40
Reduceringar
–25
–
–68
2
6
–
440
20
–
–6
Rörelseförvärv 1)
Övrigt
–
–8
–9
22
–42
Årets omräkningsdifferens
–
–266
141
–148
107
Utgående balans
12 512
5 606
3 079
2 238
1 791
	Varav sjukvårdsförsäkringar
–
–
–
533
–

24 612
1 089
1 125
78
–543
–1 259
–42
–85
454
–37
–166
25 226
533
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Sverige

	Stor- 	Eurobritannien
området

Övriga

Totalt

2006						
Ingående balans
11 632
3 795
2 475
2 863
1 549
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år
431
228
279
47
92
Räntekostnad
406
177
133
146
104
Inbetalningar från anställda
–
54
4
–
13
Utbetalda ersättningar
–69
–150
–60
–189
–69
Aktuariella vinster och förluster(–/+)
–208
767
–244
–159
–28
Regleringar
–209
–18
–
–
–48
Reduceringar
–211
–
–9
–9
–19
–
909
781
45
20
Rörelseförvärv 1)
Övrigt
–
29
–
37
1
Årets omräkningsdifferens
–
–78
–118
–382
–128
Utgående balans
11 772
5 713
3 241
2 399
1 487
	Varav sjukvårdsförsäkringar
–
–
–
579
–

22 314
1 077
966
71
–537
128
–275
–248
1 755
67
–706
24 612
579

1)

USA

Med rörelseförvärv avses förvärvet av Tandberg Television ASA för året 2007, och förvärvet av Marconi för året 2006.

Fonderingsstatus
Fonderingsgraden, d v s de totala förvaltningstillgångarna i förhållande till de totala förmånsbestämda förpliktelserna, uppgick 2007 till 80,2
procent jämfört med 74,7 procent 2006.
Följande tabell sammanfattar det totala värdet av DBO per geografiska områden i förhållande till om det finns, eller ej, tillgångar som helt eller
delvis fonderar varje pensionsplan.
	Stor- 	EuroSverige britannien
området
USA
Övriga
Totalt
2007						
Förmånsbestämda förpliktelser, Utgående balans
12 512
5 606
3 079
2 238
1 791
Varav helt eller delvis fonderade
12 043
5 606
1 945
1 680
1 440
varav ofonderade
469
–
1 134
558
351
2006						
Förmånsbestämda förpliktelser, Utgående balans
11 772
5 713
3 241
2 399
1 487
Varav helt eller delvis fonderade
11 284
5 713
1 995
1 794
1 269
	Varav ofonderade
488
–
1 246
605
218

25 226
22 714
2 512
24 612
22 055
2 557

Avsnitt 4: Förändring i förvaltningstillgångar
Sverige

	Stor- 	Eurobritannien
området

Övriga

Totalt

2007						
Ingående balans
9 141
3 897
1 959
1 818
1 580
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar
412
285
125
135
163
Aktuariella vinster och förluster (+/–)
–89
–
–173
73
130
Inbetalningar från arbetsgivaren
–1
622
128
13
83
Inbetalningar från anställda
–
59
4
–
15
–19
Utbetalda ersättningar
–
–127
–142
–55
Regleringar
–
–
–
–2
–41
–
349
–
–
3
Rörelseförvärv 1)
Övrigt
–
–
–10
–
–18
Årets omräkningsdifferens
–
–231
90
–116
176
Utgående balans
9 463
4 854
2 104
1 779
2 036

18 395
1 120
–59
845
78
–343
–43
352
–28
–81
20 236
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Sverige

	Stor- 	Eurobritannien
området

Övriga

Totalt

2006						
Ingående balans
8 809
2 754
1 821
1 880
1 520
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar
352
169
103
140
145
Aktuariella vinster och förluster (+/–)
261
26
38
–24
56
Inbetalningar från arbetsgivaren
–
191
99
211
61
Inbetalningar från anställda
–
54
4
–
13
Utbetalda ersättningar
–
–151
–17
–136
–62
Regleringar
–281
–
–
–
–48
–
909
–
17
13
Rörelseförvärv 1)
Övrigt
–
–
–11
–
–1
Årets omräkningsdifferens
–
–55
–78
–270
–117
Utgående balans
9 141
3 897
1 959
1 818
1 580

16 784
909
357
562
71
–366
–329
939
–12
–520
18 395

1)

USA

Med rörelseförvärv avses förvärvet av Tandberg Television ASA för året 2007, och förvärvet av Marconi för året 2006.

Verklig avk astning på förvaltningstillgångar

	Sverige 	Stor- 	Euro		 britannien området

USA

Övriga

Totalt

2007
2006

–48
141

208
116

293
201

1 061
1 266

	Sverige 	Stor- 	Euro		 britannien området

USA

Övriga

Totalt

323
613

285
195

Tillgångsallokering

2007						
Aktier
2 943
1 874
1 159
1 442
479
Räntebärande värdepapper
6 520
2 387
847
316
1 381
Övrigt
–
593
98
21
176
Totalt
9 463
4 854
2 104
1 779
2 036
Varav Ericssons värdepapper
–
–
–
–
–
2006						
Aktier
2 377
1 802
1 142
1 058
353
Räntebärande värdepapper
6 764
1 914
714
696
1 087
Övrigt
–
181
103
64
140
Totalt
9 141
3 897
1 959
1 818
1 580
Varav Ericssons värdepapper
–
–
–
–
–

7 897
11 451
888
20 236
–
6 732
11 175
488
18 395
–

Inbetalningar till förmånsbestämda planer under 2008 förväntas ha varit något högre än 2007.
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Avsnitt 5: Aktuariella vinster och förluster som
redovisas direkt mot eget kapital (SORIE)
Ackumulerad vinster och förluster
(–/+) vid årets början
Redovisade vinster och förluster
(–/+) under året
Årets omräkningsdifferens
Effekter relaterade till rörelseförvärv 1)
Ackumulerad vinster och förluster
(–/+) vid årets slut 2)

Flerårsöversikt

		

2007

2006

3 065

3 483

–1 200
–55
–4

–230
8
–196

1 806

3 065

Med rörelseförvärv avses förvärvet av Tandberg Television ASA under 2007.
Rörelseförvärv under 2006 avser avyttringen av försvarsverksamheten.
2)
	Inga aktuariella vinster och förluster avser avslutade pensionsplaner

1)

2007

2006

2005

2004

Förvaltningstillgångar
20 236 18 395 16 784
5 764
Förmånsbestämda
förpliktelser
25 226
24 612 22 314 16 820
Underskott/Överskott (-/+)
–4 990
–6 217 –5 530 –11 056
Aktuariella vinster och
förluster (-/+)				
Erfarenhetsbaserade justeringar
av pensionsåtaganden
–76
232
–415
–56
Erfarenhetsbaserade justeringar
av förvaltningstillgångar
59
–358
–706
–146

Ericsson redovisar från och med den 1 januari 2006 aktuariella vinster och förluster direkt mot eget kapital såsom framgår av sammanställningen över redovisade intäkter och kostnader (SORIE). Aktuariella vinster och förluster kan uppstå till följd av förändringar i
aktuariella antaganden eller avvikelser mellan förväntat och verkligt
utfall.

Avsnitt 6: Aktuariella antaganden
	Sverige	Storbritannien	Euroområdet1)
2007
Diskonteringsränta
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar under året
Förväntad löneökningstakt
Förväntad ökningstakt för sjukvårdskostnader, innevarande år
Förväntad livslängd efter 65 års ålder, män
Förväntad livslängd efter 65 års ålder, kvinnor
2006
Diskonteringsränta
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar under året
Förväntad löneökningstakt
Förväntad ökningstakt för sjukvårdskostnader, innevarande år
Förväntad livslängd efter 65 års ålder, män
Förväntad livslängd efter 65 års ålder, kvinnor

USA

Övriga1)

4,4%
4,55%
3,25%
ej tillämpligt
21
24

5,6%
6,75%
4,6%
ej tillämpligt
21
24

5,42%
6,14%
3,08%
ej tillämpligt
22
25

6,25%
8,84%
7,5%
9,75%
4,5%
6,76%
9,5% ej tillämpligt
18
18
20
22

3,7%
4,0%
3,0%
ej tillämpligt
18
22

5,0%
6,2%
4,5%
ej tillämpligt
21
24

4,5%
5,75%
3,0%
ej tillämpligt
20
24

6,0%
8,25%
8,0%
9,5%
4,5%
6,0%
10,0% ej tillämpligt
18
17
20
20

1) Vägt genomsnitt

• Aktuariella antaganden revideras varje kvartal.
•	Diskonteringsräntan för respektive land fastställs på grundval av marknadsräntan på förstklassiga företagsobligationer. I länder där det inte
finns någon fungerande marknad för sådana obligationer används marknadsräntan på statsobligationer.

•	Den totala förväntade långsiktiga avkastningen på förvaltningstillgångar är ett vägt genomsnitt av respektive tillgångsslags förväntade avkast•
•

ning. Den förväntade avkastningen på räntebärande värdepapper fastställs på grundval av marknadsräntan i respektive land. Den förväntade
avkastningen på aktier beräknas på grundval av respektive lands riskfria ränta med tillägg för en riskpremie.
Löneökningar påverkas delvis av inflationsförändringar.
	Årets pensionskostnad och nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser för nuvarande och tidigare anställda beräknas enligt Projected Unit
Credit Method (PUC). Utifrån aktuariella antaganden genomförs beräkningarna årligen av certifierade aktuarier.
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Känslighetsanalys för hälsovårdsförsäkringar
Förändring (i SEK miljoner) av 1 procent förväntad ökningstakt av
hälsovårdskostnader
1 procents 1 procents									
ökning minskning
Kostnader avseende hälsovård
efter avslutad anställning
Nuvärdesberäknad förpliktelse avseende
Hälsovård efter avslutat anställning

4

–3

48

–42

Avsnitt 7: Information i sammandrag om
Pensionsplaner i olika geografiska områden
Gäller alla länder: Under 2007 har en uppgång i diskonteringsräntorna lett till en minskning av de förmånsbestämda förpliktelserna,
och därmed en aktuariell vinst.
Utvecklingen går på det hela taget mot en ökad användning av
avgiftsbestämda planer. En del förmånsbestämda planer har stängts
för nya deltagare och kommer gradvis att bytas ut mot avgiftsbestämda planer.

Specifik information per geografiskt område:
Sverige:
År 2007 publicerade Finansinspektionen nya dödlighetstabeller som
har legat till grund för beräkningen av de förmånsbestämda förpliktelserna per den 31 december 2007. Livslängden för män ökade med
tre år och för kvinnor med ett år, vilket har lett till en ökning av de
förmånsbestämda förpliktelserna och en aktuariell förlust. Utvecklingen mot avgiftsbestämda pensionslösningar gäller även Sverige,
eftersom den kollektivavtalade ITP-planen, som tidigare har varit
förmånsbestämd, har omförhandlats och parterna enats om att från
och med den 1 juli 2007 lansera en ny ITP-plan. Den nya planen är
avgiftsbestämd och kommer att vara öppen för nya deltagare i ITPsystemet, medan gamla deltagare fortsätter att omfattas av den
gamla planen.
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Ericsson har precis som tidigare finansierat den del av ITP-planen
som rör sjuk- och efterlevandepension genom en försäkringslösning
hos försäkringsbolaget Alecta. Denna del klassificeras som en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Det har dock
inte varit möjligt för Ericsson att få den information som behövs för
att planen ska kunna redovisas som en förmånsbestämd plan. Dessa
delar har därför redovisats som en avgiftsbestämd plan. I slutet av
2007 rapporterade Alecta ett överskott på 52 procent (43 procent
2006). Detta överskott speglar det verkliga värdet för Alectas förvaltningstillgångar i procent av åtagandena enligt planen, mätt i enlighet
med Alectas aktuariella antaganden, som skiljer sig från dem i IAS 19.
Alectas överskott får fördelas mellan medlemmarna i planen eller
planens deltagare.

Storbritannien:
Förvärvet av Tandberg Television ASA 2007 ledde till att de förmånsbestämda förpliktelserna steg med SEK 440 miljoner och förvaltningstillgångarna med SEK 349 miljoner.

Euroområdet:
Tyskland, Italien och Irland är de länder som har de mest betydande
förmånsbestämda pensionsplanerna. År 2007 påverkade förvärvet
av LHS inte de förmånsbestämda förpliktelserna eftersom koncernen
bara har avgiftsbestämda planer.
Italien har antagit ny lagstiftning om pensioner ”TFR” per 1 januari
2007, där förmånsbestämda planer är stängda per 31 december
2006 och allt ny intjäning klassificeras som en premiebaserad plan.
Livslängden i Irland ökade med två år för både män och kvinnor.

USA & Övriga:
Inga nyheter förutom uppgången i diskonteringsräntorna.
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K18 Avsättningar
2007
Ingående balans
Årets avsättningar
Periodens återföringar av outnyttjade belopp
Negativ effekt på resulaträkningen
Inspråktagande under perioden/utbetalt
Företagsförvärv/avyttringar
Omklassificeringar
Årets omräkningsdifferens
Utgående balans
2006
Ingående balans
Årets avsättningar
Periodens återföringar av outnyttjade belopp
Negativ effekt på resulaträkningen
Inspråktagande under perioden/utbetalt
Företagsförvärv/avyttringar
Omklassificeringar
Årets omräkningsdifferens
Utgående balans

Kommersiella
garantier

Omstrukturering

Projektrelaterat

Övriga

2 961
1 472
–861

2 277
676
–400

3 272
1 795
–1 080

5 372
1 216
–1 409

–1 755
22
–24
–1
1 814

–1 680
–
123
55
1 051

–1 383
–
–5
20
2 619

–1 490
–11
510
54
4 242

4 821
2 561
–1 100

2 314
2 765
–416

5 007
2 544
–872

6 526
2 876
–2 359

–3 471
224
15
–89
2 961

–2 308
20
19
–117
2 277

–3 352
76
25
–156
3 272

–1 209
–100
–146
–216
5 372

1)

Totalt

2)

13 882
5 159
–3 750
1 409
–6 308
11
604
128
9 726

18 668
10 746
–4 747
5 999
–10 340
220
–87
–578
13 882

Kundfinansiering utanför balansen ingår i övriga avsättningar.
2)
Varav SEK 368 (602) miljoner är långfristiga.
Posten övriga avsättningar har fördelats i två olika kategorier, projektrelaterat och övriga. 2006 års siffror har därför omarbetats.

1)

Avsättningar

Omstrukturering

Riskbedömning av den löpande verksamheten görs varje månad för
att identifiera behovet av nya avsättningar eller att återföra belopp.
Med utgångspunkt från denna analys använder ledningen sitt bästa
omdöme för att uppskatta beloppet på avsättningar. Under 2007
utnyttjandes avsättningar för SEK 6,3 miljarder, jämfört med de förväntade SEK 8,3 miljarder. Under vissa omständigheter behövs inte
längre avsättningen med anledning av ett bättre utfall, vilket påverkar
återföringen av avsättningarna. I andra fall är utfallet negativt vilket
resulterar i att kostnaden bokas direkt i resultaträkningen. Under
2007 har nya eller tillägg till tidigare gjorda avsättningar på SEK 5,2
miljarder lagts upp och SEK 3,8 miljarder har återförts. Under 2008
förväntas cirka SEK 6 miljarder att utnyttjas.
Mer information finns i noten K1 ”Väsentliga redovisningsprinciper
och noten K2 "Väsentliga redovisningsprinciper, uppskattningar och
bedömningar".

Under 2007 har inga nya stora avsättningar för omstrukturering lagts
upp. Utnyttjade avsättningar under 2007 uppgåt till SEK 1,7 miljarder,
vilket är i linje med det förväntade utnyttjandet om SEK 1,6 miljarder.
Integrationen av Marconi och Karriärsomställningsprogrammet i
Sverige utgör större delen av det utnyttjade avsättningarna. Under
2008 förväntas omstruktureringsavsättningar om cirka SEK 1 miljard
att utnyttjas.

Produktionsgarantier
Kommersiella garantier avser både faktiska och beräknade fel på nya
produkter. Uppskattningen baseras på försäljningen, kontraktsenliga
garantitider och historisk felstatistik på sålda produkter. Under 2007
utnyttjades avsättningar om SEK 1,8 miljarder, jämfört med det
uppskattade om SEK 2,2 miljarder. Nya avsättningar om SEK 1,5
miljarder har lagt upp och SEK 0,9 miljarder har återförts under året
med anledning av ett bättre utfall än förväntat. Det förväntade utnyttjandet av kommersiella garantier för 2008 uppgår till cirka SEK 1
miljard.

ericsson årsredovisning 2007

Projektrelaterat
Projektrelaterade avsättningar inkluderar avsättningar för förlustkontrakt, kontraktsböter och kontraktsåtaganden. Utnyttjandet av projektrelaterade avsättningar var SEK 1,4 miljarder, jämfört med de
förväntade SEK 1,7 miljarder. Nya avsättningar om SEK 1,8 miljarder
har lagts upp och SEK 1,1 miljarder har återförts med anledning av ett
mer fördelaktigt utfall än förväntat. Under 2008 förväntas cirka SEK 2
miljarder att utnyttjas.

Övriga
Övriga avsättningar omfattar avsättningar för moms- och skatterelaterade åtaganden, övriga tvister, tvister med leverantörer och underleverantörer, kundfinansiering och övriga avsättningar. Under 2007
utnyttjades 1,5 miljarder, jämfört med de förväntade SEK 2,8 miljarder. Under 2007 har nya avsättningar om SEK 1,2 miljarder lagts upp
och SEK 1,4 miljarder har återförts med anledning av ett bättre utfall
än förväntat. Under 2008 förväntas avsättningar om cirka SEK 2
miljarder att utnyttjas.
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K19	Räntebärande skulder
Ericssons utestående räntebärande skulder uppgick till SEK 27,2
(14,6) miljarder per den 31 december 2007.
räntebärande skulder

1)

				

2007

2006

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig upplåning 1)		
Övriga kortfristiga skulder			
Totala kortfristiga räntebärande skulder		

3 065
2 831
5 896

88
1 592
1 680

Långfristiga skulder
Certifikat och obligationslån			
Övriga långfristiga skulder			
Totala långfristiga räntebärande skulder		
Totala räntebärande skulder			

19 380
1 940
21 320
27 216

11 204
1 700
12 904
14 584

ränta med hjälp av ränteswappar, vilket resulterar i en vägd genomsnittlig ränta på 5,48 procent per den 31 december 2007. Dessa
obligationer omvärderas på grundval av förändringar I benchmarkräntor enligt den metod för säkring av verkligt värde som föreskrivs i
IAS 39.
I juni 2007 emitterade Ericsson obligationer under dess EMTN
program. Transaktionen bestod dels av en obligation på EUR 875
miljoner i två trancher, dels en sjuårig obligation på EUR 375 miljoner
med rörlig ränta, en tioårig obligation på EUR 500 miljoner, samt en
femårig obligation på SEK 3 miljarder. Emissionen kommer att väsentligt förlänga genomsnittlig löptid på Ericssons skuldportfölj.
Senast Ericsson emiterade en obligation var 2004.

	Redovisade värden inkluderar certifikat och obligationslån om SEK 2 898 (0)
miljoner.

Alla utestående certifikat och obligationslån emitteras av moderbolaget inom ramen för dess obligationsprogram (Euro Medium Term
Note program). Obligationer emitterade till fast ränta ändras till rörlig
Certifik at och obligationslån

Emission–förfall
1999–2009
2001–2008
2003–2010
2004–2012
2007–2012
2007–2012
2007–2017
2007–2014
Totalt

Nominellt
belopp
483
226
471
450
1 000
2 000
500
375

1)
2)

Kupong
6,500%
7,375%
6,750%
3,935%
5,100%
3,710%
5,380%
4,459%

Valuta
USD
GBP
EUR
SEK
SEK
SEK
EUR
EUR

Redovisat
värde
(SEK m.)
3 166
2 898
4 462
450
1 002
2 000
4 757
3 543
22 278

3)
3)
3)

3)

3)

Förfallodag
(ÅÅ-MM-DD)
09-05-20
08-06-05
10-11-28
12-12-07
12-06-29
12-06-29
17-06-27
14-06-27

Orealiserad vinst/
förlust av säkring
(inkluderad i
redovisat värde)
–61
8
–14
4)

–4
5)

–65
6)

–136

	Obligationen om GBP 226 miljoner har en ränta som är knuten till koncernens kreditbetyg. Räntan stiger/sjunker med 0,25 procent per år för varje ändring i betygsnivå per
kreditvärderingsinstitut (Moody’s och Standard & Poor’s). Räntan på denna obligation kan inte var lägre än den ursprungliga räntan i låneavtalet.
2)
	Obligationslånet om EUR 471 miljoner kan återköpas av Ericsson efter år 2007. Det verkliga värdet för det inbäddade derivatet ingår i obligationens redovisade värde.
3)
	Ränteswappar klassificeras som säkringar av verkligt värde.
4)
Ränteförfallodag 2008-06-09.
5)
Ränteförfallodag 2008-03-29.
6)
Ränteförfallodag 2008-03-27.
1)
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K20 Finansiell riskhantering och
finansiella instrument
Ericssons hantering av finansiella risker regleras i en policy godkänd
av styrelsen. Styrelsens finanskommitté övervakar koncernens kapitalstruktur och finansförvaltning, godkänner vissa ärenden som rör
förvärv, investeringar, kundfinansieringsåtaganden, garantier och
upplåning, samt övervakar löpande exponeringen mot finansiella
risker.
Ericsson definierar sitt förvaltade kapital som eget kapital i koncernen. Det är nödvändigt för Ericsson att ha en robust ekonomisk
ställning med en stark soliditet, ett kreditbetyg motsvarande ”Investment Grade”, en låg skuldsättningsgrad och god likviditet. Detta ger
oss det ekonomiska handlingsutrymme och oberoende som krävs för
att vi ska kunna bedriva verksamhet och hantera variationer i behovet
av sysselsatt kapital samt dra nytta av affärsmöjligheter.
Vår övergripande kapitalstruktur ska främja våra finansiella mål: att
växa snabbare än marknaden, uppnå branschledande rörelsemarginaler och generera ett positivt kassaflöde. Förvaltningen av kapitalstrukturen syftar till att skapa balans mellan eget kapital, lånefinansiering och likviditet så att vi säkrar finansiering av verksamheten till
en rimlig kapitalkostnad. Vanlig upplåning kompletteras med bindande kreditlöften för att skapa större handlingsutrymme att hantera
oförutsedda finansieringsbehov. Vi strävar efter att finansiera vår
tillväxt, normala investeringar och utdelningar till aktieägarna genom
att generera ett tillräckligt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.
Vi har följande kapitalmål:
soliditet över 40 procent
kassagenerering från vinsten på över 70 procent
bibehålla en positiv nettokassa
bibehålla ett starkt ”Investment Grade”-betyg från Moody’s och
Standard & Poor’s.

•
•
•
•

				

2007

2006

Förvaltat kapital (miljarder SEK)			
Kapitalmål
Soliditet (procent)			
Kassagenerering från vinster (procent)		
Positiv nettokassa (miljarder SEK)			
Kreditbetyg
Moody's			
Standard & Poor's			

135

121

55
66
24,3

56
57
40,7

Baa1
BBB+

Baa2
BBB–

Ericsson har en koncernfunktion för finansförvaltning vars huvudsakliga uppgift är att säkerställa lämplig finansiering genom lån och
kreditlöften, att aktivt förvalta koncernens kassalikviditet, finansiella
tillgångar och skulder, samt att hantera och kontrollera att exponeringen mot finansiella risker är förenlig med underliggande affärsrisker och finansiella riktlinjer. Säkringar, cash management och försäkringsförvaltning har i stor utsträckning centraliserats till internbanken i
Stockholm.

Ericsson har även en koncernfunktion för kundfinansiering vars
huvudmål är att skaffa lämplig extern finansiering för kunder och
minimera Ericssons åtaganden. Om kundlån inte beviljas direkt av
banker erbjuder eller garanterar moderbolaget lån till Ericssons
kunder. Koncernfunktionen för kundfinansiering övervakar exponeringen till följd av utestående kundfinansiering och kreditlöften.
Ericsson klassificerar finansiella risker som:
valutarisk
ränterisk
kreditrisk
likviditets- och refinansieringsrisk
marknadsprisrisk i egna och andra noterade eget kapitalinstrument.

•
•
•
•
•

Styrelsen har fastställt risklimiter för exponering mot valuta- och
ränterisker samt mot politiska risker.
Förvidare information om redovisningsprinicperna för finansiella
instrument se not K1 – "Väsentliga redovisningsprinciper".

Valutarisk
Ericsson är en multinationell koncern med huvudsakliga intäkter
utanför Sverige. Intäkter och kostnader är till stor del i andra valutor
än SEK. Koncernens resultat påverkas därför av valutafluktuationer.
Ericsson har en obalans mellan intäkter och kostnader i olika
valutor. Koncernen är därför exponerad mot en mängd olika valuta
kombinationer. Vilka kombinationerna är varierar över tiden.
Koncernens presentationsvaluta är SEK och förändringar i valutakurserna kommer därför att påverka:
	Enskilda rader så som Fakturering och Rörelseresultat
Möjligheterna att jämföra resultat mellan olika perioder
Bokfört värde på tillgångar och skulder

•
•
•

Resultatet från verksamheten och den finansiella ställningen hos
icke-svenska dotterbolag rapporteras i andra valutor än SEK, dessa
omräknas till SEK i samband med konsolideringen.
			
Transaktionsexponering
		
Total exponering
i SEK bolag
				
Intern
Valuta
Försäljning	Inköp
försäljning 2)	Inköp 3)
USD 1)
EUR	
GBP
SEK
JPY
AUD	
INR	
CNY
Other

41%
27%
4%
3%
3%
3%
2%
7%
10%

32%
25%
5%
20%
1%
2%
2%
5%
8%

44%
33%
2%
2%
5%
3%
0%
0%
11%

38%
21%
1%
38%
1%
0%
0%
0%
1%

	Inklusive USD-relaterade valutor men exklusive CNY
	Elimineras vid konsolidering. Posten ger dock en nettoeffekt på Kostnad såld vara
då interna inköp i normalfallet är i det köpande bolagets funktionella valuta.
3)
39% av totala inköp, motverkar intern försäljning
1)

2)

Fakturering och rörelsemarginalen påverkas av valutakurser från två
typer av exponeringar;
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UTESTÅENDE DERIVAT								

Valuta

Nominell
valuta

2007
Tillgång
SEK

Skuld
SEK

Nominell
valuta

783
20
42

558
531
–78

6 764
2 062

845
131
13
1

1 011
15
78
–10

2006
Tillgång
SEK

Skuld
SEK

2 281
370
456

726
70
–40

3 107
63
90
58

756
29
0
–17

211
17

12
0

17
3 335

0
768

1 239

58

2006
Tillgång
SEK

Skuld
SEK

Valutaderivat
Löptid upp till ett år

Utestående valutaderivat med löptid
upp till ett år, totalt
Löptid ett till tre år

USD
EUR
Övriga

3 786
2 546

USD
EUR
Övriga

575
1 026

1)

109
1 043
1)

Utestående valutaderivat med löptid
ett till tre år, totalt
145
83
Löptid upp till tre till fem år
EUR
–
471
Utestående valutaderivat med löptid
tre till fem år, totalt
–
–
Valutaderivat, totalt
990
1 094
(varav derivat som används för kassaflödessäkringar)
416
13
1)
Negativa siffror beror på att derivatets ena exponering är en tillgång/skuld medan derivatet som helhet är det omvända.

Valuta

Nominell
valuta

2007
Tillgång
SEK

Skuld
SEK

Nominell
valuta

16
42
21
1
114
–
194
24
–
26
13
163
–
226
5
–
27
32
5
179
184
636
478

15
7
30
1
1
–
54
21
–
18
14
–
3
56
4
–
–1
3
3
–
3
116
–

260
24 289
42 820

–
12
119
–
–
–
131

2
23
63
–
–
4
92

226
25 275

115
43

–
–2

483

180
5
343
94
6
–
100
9
–
9
583
385

8
6
12
–
–
–
–
11
–
11
115
–

1)

1)

Räntederivat
Löptid upp till ett år

Löptid upp till ett år, totalt
Löptid ett till tre år

EUR
NOK
SEK
USD
GBP
Övriga

1 500
10 120
24 157
–
276

SEK
GBP
NOK
EUR
USD
Övriga

30 823
–
9
1 112
483

EUR
USD
SEK

107
–
2 000

SEK
EUR

1 305
526

Löptid ett till tre år, totalt
Löptid upp till tre till fem år

Löptid upp till tre till fem år, totalt
Löptid mer än fem år
Löptid mer än fem år, totalt
Räntederivat, totalt
(varav derivat som används för säkringar av verkligt värde)
1)
2)

1 428
–

1)

Av vilka 96 (116) miljoner rapporterats som långfristiga tillgångar
Negativa siffror beror på att derivatets ena exponering är en tillgång/skuld medan derivatet som helhet är det omvända

Transaktionsexponering

• Fakturering och kostnader för fakturerade varor och tjänster i
•
88

1)

2)

434
50
–

andra valutor än det individuella bolagets funktionella valuta. Denna exponering är i huvudsak koncentrerad till det svenska dotterbolaget Ericsson AB
	Dessa exponeringar adresseras med säkringsaktiviteter
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Omräkningsexponering

• Fakturering och kostnader för fakturerade varor och tjänster räknas om till SEK

•	Dessa exponeringar kan inte adresseras med säkringsaktiviteter
Nuvarande säkringspolicy och på grund av att omräkningsexpone-
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ringen inte kan säkras resulterar i att ungefär en femtedel av koncernens valutarisk exponering i faktureringen säkras. Effekten i rörelsemarginalen är något större eftersom det är ett netto av fakturering
och kostnader för fakturering och tjänster.

Transaktionsexponering
Valutarisken är i den mån det är möjligt koncentrerad till svenska
koncernföretag, i huvudsak Ericsson AB. Försäljning till utländska
dotterbolag faktureras normalt i deras funktionella valuta. För att
begränsa exponeringen mot växelkursförändringar beträffande framtida intäkter och kostnader säkras nettoexponering per period av
kontrakterad och prognostiserad försäljning och köp i större valutor
enligt riktlinjer för de kommande 6–12 månaderna. Under 2007 var
det bara Ericsson AB som tillämpade säkringsredovisning avseende
prognostiserade transaktioner.
I enlighet med policy skall transaktionsexponeringen i dotterbolagens balansräkningar vara helt säkrade.
Koncernfunktionen för finansförvaltning har ett mandat att låta
valda transaktionsexponeringar i lokala företags balansräkningar vara
osäkrade upp till en sammantagen VaR (value-at-risk) om SEK 20
miljoner med en konfidensgrad på 99 procent utgående från en
tidshorisont på en dag.
Externa terminskontrakt klassificeras som kassaflödessäkringar av
nettoexponering för större valutor och företag inom koncernen.
Andra växelkursexponeringar i balansräkningsposter säkras med
hjälp av utjämnande balansposter eller derivatinstrument.
Per den 31 december 2007 hade utestående valutaderivat som
hänför sig till säkring av transaktionsexponering ett positivt marknadsvärde om SEK 0,1 (2,3) miljarder. Marknadsvärdet har delvis
redovisats mot säkringsreserven i eget kapital för att möta vinster/
förluster på framtida försäljning i utländsk valuta. Resterande positiv
balans motsvaras av nedskrivningar av kundfordringsbalanserna som
omvärderats till lägre växelkurser jämfört med dem som gällde vid
faktureringstillfället.

Kassaflödessäkringar
Syftet med att säkra framtida kassaflöden är att skydda rörelsemarginalen och minska volatiliteten i resultaträkningen genom att säkra
prognostiserade transaktioner, försäljning och köp i utländsk valuta.
Säkring sker genom försäljning eller köp av utländsk valuta mot
företagets funktionella valuta med hjälp av valutaterminer.
Säkring görs utifrån en rullande 12-månadersprognos avseende
exponeringen.
Ericsson använder en säkringsmetod som innebär att de kvartal
som ligger närmast i tiden säkras i högre grad än efterföljande kvartal. Varje kvartal säkras därmed vid flera tillfällen och omfattas av flera
säkringsavtal som har ingåtts vid olika tidpunkter. Denna lösning
bidrar till målet att minska volatiliteten i resultaträkningen till följd av
växelkursförändringar.

Omräkningsexponering
Ericsson har många dotterbolag utanför Sverige med andra funktionella valutor än SEK. Nettoresultatet för sådana företag och värdet av
dessa innehav är exponerade för växelkursförändringar som påverkar
koncernens resultat- och balansräkning när de räknas om till SEK.
Omräkningsexponeringen i utländska dotterbolag säkras enligt
följande policy fastställd av styrelsen:

ericsson årsredovisning 2007

Omräkningsrisken beträffande innehaven i utländska dotterbolag
säkras upp till 20 procent i utvalda bolag. Omräkningsdifferenserna
redovisade mot eget kapital under 2007 var negativa och uppgick till
SEK 0,8 miljarder, inklusive vinster avseende kurssäkringar om SEK
0,1 miljarder. Omräkningsrisken beträffande utländska verksamheters
prognostiserade resultat säkras inte.

Säkringar av nettoinvesteringar
Syftet med säkringar av nettoinvesteringar är att skydda värdet i SEK
av nettoinvesteringar i utländska verksamheter mot förändringar i de
relevanta växelkurserna. Säkring sker genom att den relevanta valutan säljs mot SEK med hjälp av valutaterminer.

Ränterisk
Ericsson är exponerat för ränterisker på grund av att vissa balansräkningsposters marknadsvärde fluktuerar och på grund av förändringar
av räntekostnader och ränteintäkter. Nettokassan uppgick i slutet av
2007 till SEK 24,3 (40,7) miljarder och bestod av likvida medel och
kortfristiga placeringar om SEK 57,7 (62,3) miljarder och räntebärande skulder och ersättningar efter avslutad anställning om SEK
33,4 (21,6) miljarder.
Ericsson hanterar ränterisken genom att i) matcha räntebärande
poster i balansräkningen med fast respektive rörlig ränta mot varandra och ii) undvika en betydande exponering till fast ränta i Ericssons
nettokassa. Ericssons policy är att räntebärande tillgångar ska ha en
genomsnittlig räntebindning på mellan 6 och 18 månader och räntebärande skulder en genomsnittlig räntebindning på högst 6 månader,
med hänsyn tagen till derivatinstrument. Koncernfunktionen för finansförvaltning har ett mandat att avvika från styrelsens riktmärke för
tillgångsförvaltningen och ta valutapositioner upp till en sammantagen risk om VaR (value-at-risk) SEK 30 miljoner med en konfidensgrad på 99 procent utgående från en tidshorisont på en dag.
Per den 31 december 2007 hade 92 (100) procent av Ericssons
räntebärande skulder och 100 (99) procent av Ericssons räntebärande tillgångar rörlig ränta, d v s en räntebindning som var kortare
än 12 månader.
För att hantera ränteexponeringen använder Ericsson derivatinstrument, t ex ränteswappar. Derivatinstrument som används för att
omvandla lån till fast ränta till lån till rörlig ränta klassificeras som
säkringar av verkligt värde.

Säkringar av verkligt värde
Syftet med säkringar av verkligt värde är att säkra det verkliga värdet
för lån till fast ränta (emitterade obligationer) mot förändringar i den
relevanta benchmarkräntekurvan under hela löptiden genom att
omvandla betalningar i fast ränta till rörlig ränta (t ex STIBOR eller
LIBOR) med hjälp av ränteswappar. Kreditrisken/spreaden säkras
inte.
Den fasta delen av ränteswappen matchas mot den säkrade obligationens kassaflöde. På detta sätt omvandlas obligationen/lånet
med fast ränta till ett lån till rörlig ränta i enlighet med koncernens
policy.

Känslighetsanalys
Ericsson använder VaR-metoden (value-at-risk) för att mäta valutarisk
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och ränterisk i de portföljer som förvaltas av koncernfunktionen för
finansförvaltning. Med hjälp av denna statistiska metod beräknas den
maximala potentiella förlust med en viss sannolikhetsgrad under en
bestämd tidsperiod. För VaR-mätningen har Ericsson valt en konfidensgrad på 99 procent och en tidshorisont på 1 dag. Den dagliga
VaR-mätningen görs på grundval av marknadsvolatilitet och korrelationer baserade på historiska dagsuppgifter (ett år).
Genomsnittligt VaR för 2007 var för ränteriskmandatet 16,1 (12,3)
och för transaktionsexponeringsmandatet 13,5 (detta är ett nytt
mandat från 1 januari 2007). Inga VaR-limiter bröts under 2007.

Finansiell kreditrisk
Finansiella instrument medför en risk att motparten inte har möjlighet
att fullgöra sina betalningsåtaganden. Denna exponering uppstår vid
investeringar i likvida medel, kortfristiga placeringar och i samband
med derivatpositioner med ett positivt orealiserat resultat mot banker
och andra motparter.
Ericsson minskar dessa risker genom att placera likviditet främst i
företagscertifikat utgivna av företag med högt kreditbetyg, statsskuldväxlar och obligationer med rörlig ränta och ett kortfristigt
kreditbetyg om lägst A-2/P-2 eller ett långfristigt kreditbetyg om lägst
A-/A3, samt i likvida medel med ett kreditbetyg om lägst A. Separata
kreditlimiter har tilldelats varje motpart för att minska riskkoncentrationen. Ericsson har under året inte haft några sub-prime exponeringar. Alla derivattransaktioner omfattas av ISDA-avtal för att begränsa kreditrisken. Inga kreditförluster uppkom 2007 på vare sig
externa investeringar eller derivatpositioner.
Per den 31 december 2007 var kreditrisken i avistainstrument lika
stor som instrumentens bokförda värde. Kreditexponeringen i derivatinstrument uppgick till SEK 1,6 (3,9) miljarder.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är att Ericsson inte kan fullgöra sina kortfristiga
betalningsskyldigheter p g a otillräcklig eller illikvid kassareserv.
Ericsson säkerställer tillräcklig likviditet genom centraliserad cash
management, placeringar i mycket likvida räntebärande instrument
och genom att ha tillräckliga bindande kreditlöften för att täcka potentiella finansieringsbehov. För information om avtalsenliga skyldigheter, se Förvaltningsberättelsen. Den nuvarande kassan anses vara
tillräcklig för att täcka alla kortfristiga likviditetsbehov.
Under 2007 minskade likvida medel, banktillgodohavanden och
kortfristiga placeringar med SEK 4,6 miljarder till SEK 57,7 miljarder
trots upptagande av nya lån. Minskningen berodde främst på investeringar i nya rörelseförvärv. Minskningen uppvägdes delvis av ett
positivt kassaflöde från rörelsen.

likvida medel och kortfristiga placeringar

		Återstående löptid
<3
<1
1–5
(SEK miljarder) månader
år
år

>5
år

Totalt
2007

2007
29,8
18,0
8,9
1,0
57,7
2006
33,0
9,0
20,3
–
62.3
Instrumenten klassificeras såsom handelstillgångar och därför som
kortfristiga placeringar.

Refinansieringsrisk
Refinansieringsrisken är risken att Ericsson inte kan refinansiera sina
utestående skulder till acceptabla villkor, eller överhuvudtaget, vid en
given tidpunkt.
förfallostruktur för långfristig upplåning

1)

Kortfristig		
Nominellt
del av lång-	Certifikat och	Skulder till
belopp
fristiga obligationslån
kreditinstitut
(miljarder SEK)
skulder
(långfristiga)
långfristiga
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Totalt
1)

2,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,9

–
3,1
4,5
–
3,5
–
3,5
–
–
4,7
19,3

–
–
0,1
–
0
0,1
0,1
0
0
0,2
0,5

Totalt
2,9
3,1
4,6
–
3,5
0,1
3,6
0
0
4,9
22,7

	Exklusive finansiell leasing som redovisas i Not K27 "Leasing".

Lånefinansiering sker i huvudsak genom upplåning på de svenska
och internationella kapitalmarknaderna.
Bankfinansiering används för viss finansiering av dotterbolag och
för att få bindande kreditlöften.
finansieringsprogram

Belopp
Obligationslåneprogram
EMTN (USD miljoner)
Företagscertifikatprogram
(USD miljoner)
Svenskt företagscertifikatsprogram (SEK miljoner)
Långfristigt bindande kreditlöfte (USD miljoner)
Indiskt företagscertifikatprogram (INR miljoner)
Kortfristiga bindande kreditlöften (USD miljoner)

Utnyttjat	Outnyttjat

5 000

3 051

1 949

1 500

–

1 500

5 000

–

5 000

2 000

–

2 000

3 000

–

3 000

273

–

273

Den 16 juli 2007, ersatte Ericsson facilieten på USD 1 miljard med en
ny facilitet på USD 2 miljarder. Den nya faciliteten är inte kopplad till
kreditrating eller prestationer.
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Både Moody’s och Standard & Poor’s (S&P) höjde Ericssons kreditbetyd under 2007. Vid årsskiftet var Ericssons kreditvärdighet
Baa1 (Baa2) hos Moody’s och BBB+ (BBB-) hos S&P. Båda kreditbetygen är ”Solid Investment Grade”.

Finansiella instrument bokfört värde

		
		
Kundfinansiering
SEK miljarder
K14

Kund-					
fordKort		Certifikat
Levering- fristiga
Kassa och obliga- rantörs
ar placeroch
tionslån skulder
K14
ingar
bank
K19
K22

FinanÖvriga
siella ankortläggningsfristiga
tillgångar fordringar
K12
K15

Övriga
kortfristiga
skulder
K21

2007

Tillgångar värderade till
verkligt värde via
resultaträkningen			
29,0
9,8				
1,5
–1,2
39,1
Lånefordringar och
kundfordringar
3,4
60,5		
1,6			
2,3			
67,8
Finansiella tillgångar
som kan säljas			
0,3
0,1			
0,7			
1,1
Finansiella skulder till
upplupet anskaffningsvärde					
–27,2
–17,4				 –44,6
Total
3,4
60,5
29,3
11,5
–27,2
–17,4
3,0
1,5
–1,2
63,4

Finansiella instrument redovisade till annat än verkligt värde
I tabellerna nedan visas redovisade respektive verkliga värden för
finansiella instrument som i bokslutet har tagits upp till annat än
verkligt värde. Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen har en nettovinst på SEK 987 miljoner. För mer information om
värderingsprinciper, se Not K1 Väsentliga redovisningsprinciper.
Finansiella instrument redovisade till annat än
verkligt värde

(miljarder SEK)
Kortfristig del av långfristig
upplåning
Certifikat och obligationer
Totalt

Redovisat värde	Verkligt värde
2007
2006
2007
2006
2,9
19,4
22,3

0,1
11,2
11,3

3,1
19,4
22,5

2006

46,5
57,8
0,7
–32,8
72,2

Kursrisk avseende egna och andra noterade
egetkapitalinstrument.
Kursrisk i Ericssonaktien
Genom aktieoptions- och aktiesparprogrammen för anställda är
Ericsson exponerat mot utvecklingen av sin egen aktiekurs. Åtagandet att leverera aktier i enlighet med dessa program säkras genom
eget innehav av B-aktier och teckningsrätter för emission av nya
B-aktier. Om aktiekursen stiger medför detta socialförsäkringsavgifter, som utgör en risk för både resultat och kassaflöde. Kassaflödesexponeringen är fullt säkrad genom eget innehav av B-aktier, som
kan säljas för att täcka socialförsäkringskostnader, och genom innehav av köpoptioner avseende B-aktier.

0,1
11,7
11,8

Finansiella instrument som inte ingår i tabellerna, t ex kundfordringar
och leverantörsskulder, redovisas till upplupet anskaffningsvärde
som anses motsvara verkligt värde. Om en marknadskurs inte finns
tillgänglig och den ränteexponering som påverkar värdet är obetydlig
anses det redovisade värdet utgöra en rimlig uppskattning av det
verkliga värdet.
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K21 Övriga kortfristiga skulder

K25 Kassaflödesanalys

				

2007

2006

Skatteskuld			
Förskott från kunder			
Skulder till intresseföretag 			
Upplupen ränta			
Upplupna kostnader, varav 			
personalrelaterade			
övriga			
Förutbetalda intäkter			
Derivat med ett negativt värde			
Andra övriga kortfristiga skulder			
Totalt			

1 126
3 419
49
466
21 369
9 443
11 926
5 961
1 210
11 395
44 995

1 969
1 441
31
365
19 040
8 042
10 998
4 583
883
8 866
37 178

Under 2007 uppgick betalda räntor till SEK 1 513 miljoner (SEK 1 353
miljoner 2006, SEK 2 577 miljoner 2005) och erhållna räntor till SEK 1
864 miljoner (SEK 1 539 miljoner 2006, SEK 2 142 miljoner 2005).
Betald inkomstskatt, inklusive källskatt, uppgick till SEK 5 116 miljoner (SEK 3 649 miljoner 2006, SEK 2 010 miljoner 2005).
För mer information om kassa och likvida medel samt outnyttjade
kreditlöften se Not K20 – ”Finansiell riskhantering och finansiella
instrument”.
Likvida medel ej tillgängliga på grund av valutarestriktioner eller
andra legala restriktioner i vissa länder uppgår till SEK 5 797 miljoner
(SEK 5 794 miljoner 2006, SEK 3 773 miljoner 2005).
Justeringar för poster som inte ingår i

K22 Leverantörsskulder

k assaflödet m m

			

				

2007

2006

Leverantörsskulder till intresseföretag
och joint ventures			
Övriga			
Totalt			

90
17 337
17 427

730
17 453
18 183

K23	Ställda säkerheter
				

2007

2006

Ställda säkerheter			
Företagsinteckningar			
Banktillgodohavanden			
Totalt			

1 639
130
230
1 999

–
114
171
285

K24 Ansvarsförbindelser
				

2007

2006

Ansvarsförbindelser			
Totalt			

1 182
1 182

1 392
1 392

Av koncernens ansvarsförbindelser är SEK 73 (95) miljoner för lån
som tagits upp av andra bolag. Ericsson har SEK 492 (496) miljoner i
kommersiella garantier för tredje parts åtagande.
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Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar		
Nedskrivningar/återläggning
av nedskrivningar		
Totalt 		
Immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Balanserade utvecklingskostnader		
	Varumärken/produkträttigheter och		
övriga immateriella tillgångar
Totala avskrivningar		
	Nedskrivningar
Balanserade utvecklingskostnader		
	Varumärken/produkträttigheter
och övriga immateriella tillgångar		
Totala nedskrivningar		
Totalt 		
Totala avskrivningar och nedskrivningar på materiella och
immateriella anläggningstillgångar		
Skatter		
Utdelningar från joint ventures/
associerade bolag		
Ej utdelad vinst i joint ventures/
associerade bolag		
Nedskrivningar i aktier, andelar och
realisationsvinst (–)/förlust på sålda
anläggningstillgångar, exklusive
kundfinansiering, netto		
Övriga ej kassapåverkande poster		
Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet m m		

2007

2006

2005

3 121

3 007

2 804

–207
2 914

30
3 037

–366
2 438

2 371
3 062

2 277
1 960

3 009
260

5 433

4 237

3 269

16

242

95

–
16
5 449

–
242
4 479

–
95
3 364

8 363
1 119

7 516
4 282

5 802
5 518

4 223

1 262

31

–5 636

–4 233

–2 154

–254
–643

–2 815
48

35
1 468

7 172

6 060

10 700
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K26 Företagsförvärv/avyttringar

• Redback: Den 23 januari förvärvade Ericsson alla aktier i Redback

Förvärv och avyttringar
Förvärv
			

2007

2006

2005

Immateriella tillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Goodwill		
Övriga tillgångar		
Avsättningar, inklusive ersättning
efter avslutad anställlning		
Övriga skulder		
Köp av minoritetsintressen		
Kassa och likvida medel		
Totalt anskaffningsvärde		
Avgår:
Kassa och likvida medel		
Tilläggsköpeskilling		
Kassaflödeseffekt		

11 627
325
16 917
4 266

15 648
1 257
163
4 422

404
15
512
124

–127
–6 227
45
2 387
29 213

–812
–2 689
89
1 781
19 859

–135
–55
345
16
1 226

2 387
534
26 292

1 781
–
18 078

16
–
1 210

Under år 2007 har Ericsson gjort företagsförvärv med kassaflödeseffekt på SEK 26 292 miljoner (SEK 18 078 miljoner 2006).

Inc., baserat i Santa Clara i USA, i syfte att stärka portföljen för
multitjänster över IP-nätet. Redbacks produkter, multi-tjänst routrar
ger den intelligens som behövs för att anpassa kvalitet av en tjänst
till den skärm och upplösning som användaren just då når med sin
uppkoppling. Redback har över 500 operatörskunder i fler än 80
länder och har cirka 800 anställda. Redbacks nettoomsättning
uppgick till cirka SEK 1 600 miljoner för perioden 23 januari till 31
december 2007. Hade förvärvets gjort per den 1 januari 2007
skulle ytterligare fakturering om SEK 57 miljoner ha redovisats och
rörelseresultatet skulle reducerats med SEK 141 miljoner. Huvudsakliga skäl till varför delar av köpeskillingen har allokerats till
goodwill, utgörande 53 procent av totala tillgångars värde, är
förväntade starka framtida synergier samt värdet för till förvärvet
hänförlig personal. Förvärvets transaktionskostnader uppgår till
SEK 82 miljoner.

redback-verksamheten

			
Justerat
		
Bokfört
verkligt	Verkligt
Förvärvade nettotillgångar
värde
värde
värde
Immateriella tillgångar		
Produkträttigheter
–
3 272
3 272
	Varumärken
–
609
609
Kundrelationer
–
1 575
1 575
	Goodwill
–
9 354
9 354
Övriga tillgångar och skulder
	Varulager
96
–
96
Materiella anläggningstillgångar
153
–
153
Övriga tillgångar
2 625
–
2 625
Övriga skulder
–768
–2 122
–2 890
Totalt anskaffningsvärde			
14 794
Avgår:
Kassa och likvida medel
952
–
952
Tilläggsköpeskilling
–
275
275
Kassaflödeseffekt			
13 567
Allokeringen av köpeskillingen och verkliga värden för tillgångar och beräknade
skulder baseras på preliminära bedömningar, varför dessa kan komma att bli föremål
för smärre justeringar.
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• Tandberg: Den 1 maj förvärvade Ericsson alla aktier i Tandberg

Television ASA i Norge. Målet var att ytterligare stärka ställningen
som helhetsleverantör inom IPTV, som bedöms bli den centrala
punkten i det framtida digitala hemmet. Tandbergs styrka är kodning och kompression av tv-signalen för att optimalt utnyttja den
tillgängliga bandbredden samtidigt som man behåller högsta
möjliga bildkvalitet. Tandberg har cirka 870 anställda och huvudkontor i Southampton, Storbritannien och Atlanta, USA.
Tandbergs nettoomsättning uppgick till cirka SEK 1 400 miljoner
för perioden 1 maj – 31 december 2007. Hade förvärvets gjort per
den 1 januari 2007 skulle ytterligare fakturering om SEK 586 miljoner ha redovisats och rörelseresultatet skulle reducerats med SEK
389 miljoner.
Huvudsakliga skäl till varför delar av köpeskillingen har allokerats
till goodwill, utgörande 45 procent av totala tillgångars värde, är
förväntade starka framtida synergier samt värdet för till förvärvet
hänförlig personal. Förvärvets transaktionskostnader uppgår till
SEK 69 miljoner.

tandberg-verksamheten

			
Justerat
		
Bokfört
verkligt	Verkligt
Förvärvade nettotillgångar
värde
värde
värde
Immateriella tillgångar		
Produkträttigheter
–
2 712
2 712
	Varumärken
–
276
276
Kundrelationer
–
1 486
1 486
	Goodwill
–
5 442
5 442
Övriga tillgångar och skulder
	Varulager
227
–
227
Materiella anläggningstillgångar
124
–
124
Övriga tillgångar
1 938
–
1 938
	Ersättning efter avslutad
anställning
–62
–
–62
Övriga skulder
–924
–1 432
–2 356
Totalt anskaffningsvärde			
9 787
Avgår:
Kassa och likvida medel
742
–
742
Kassaflödeseffekt			
9 045

• LHS: Den 1 oktober förvärvade Ericsson 87,47 procent av aktierna
i LHS AG i Tyskland. Företaget tillhandahåller lösningar till teleoperatörer för kundadministration och för efterskottsdebitering av
kunder (post-paid) inom mobilnät och fasta nät, inklusive IP-baserade. LHS har cirka 550 anställda och huvudkontor i Frankfurt.
LHS nettoomsättning uppgick till cirka SEK 250 miljoner och rörelseresultatet uppgick till SEK 40 miljoner för perioden 1 oktober –
31 december 2007. Hade förvärvet gjorts per den den 1 januari
2007 skulle ytterligare fakturering om SEK 657 miljoner ha redovisats och rörelseresultatet skulle ha reducerats med SEK 17 miljoner.
Huvudsakliga skäl till varför delar av köpeskillingen har allokerats
till goodwill, utgörande 38 procent av totala tillgångars värde, är
förväntade starka framtida synergier samt värdet för till förvärvet
hänförlig personal. Förvärvets transaktionskostnad uppgår till SEK
26 miljoner.

LHS-verksamheten

			
Justerat
		
Bokfört
verkligt	Verkligt
Förvärvade nettotillgångar
värde
värde
värde
Immateriella tillgångar		
Produkträttigheter		
367
367
	Varumärken
–
43
43
Kundrelationer
–
777
777
	Goodwill
–
1 293
1 293
Övriga tillgångar och skulder
Materiella anläggningstillgångar
32
–
32
Övriga tillgångar
866
–
866
Minoritetsintresse
–82
–
–82
Övriga skulder
–252
–380
–632
Totalt anskaffningsvärde			
2 664
Avgår:
Kassa och likvida medel
249
–
249
Kassaflödeseffekt			
2 415
Allokeringen av köpeskillingen och verkliga värden för tillgångar och beräknade
skulder baseras på preliminära bedömningar, varför dessa kan komma att bli föremål
för smärre justeringar.

Allokeringen av köpeskillingen och verkliga värden för tillgångar och beräknade
skulder baseras på preliminära bedömningar, varför dessa kan komma att bli föremål
för smärre justeringar.
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• Entrisphere: Den 12 februari annonserade Ericsson förvärvet av

Avyttringar

Entrisphere Inc. som är verksamt inom fiberacces och baserat i
Santa Clara, USA. Förvärvet stärker Ericssons produktportfölj
inom fast bredband och bolagets ställning inom konvergerade nät.
Fiberteknik är avgörande för nästa generations accessnät och för
High Definition IPTV och andra IP-baserade tjänster som ställer
höga krav på bandbredd och kostnadseffektivitet. Entrisphere har
cirka 140 anställda.

• Mobeon: Den 15 mars annonserade Ericsson förvärvet av verk-

samheten och tillgångarna i svenska Mobeon AB. Mobeon är
världsledande inom komponenter för IP-messaging i mobila och
fasta nät. Ericsson ägde redan 21 procent av företaget och Mobeon har också varit Ericssons partner för meddelandetjänster
som IP-baserade voicemail och videomail för både mobilnät och
fasta nät. Med förvärvet blir Ericsson mer konkurrenskraftigt på
marknaden och kan accellerera utvecklingen av ny arkitektur för
meddelandetjänster. Mobeon har cirka 130 anställda.

• Drutt: Den 28 juni förvärvade Ericsson Drutt Corporation. Drutt är
den ledande leverantören i världen av Service Delivery Platformlösningar, som gör det möjligt för mobilnätsoperatörer att leverera
och ta betalt av sina kunder för olika typer av innehåll, oavsett
vilken typ av terminal abonnenten använder. Drutt har cirka 85
anställda.

1)

2006

2005

Materiella anläggningstillgångar		
Övriga tillgångar		
Avsättningar, inklusive ersättning
efter avslutad anställning		
Övriga skulder		
			
Resultat från avyttringar		
Avgår:
Kassa och likvida medel		
Kassaflödeseffekt		

13
498

253
2 946

3
76

–19
–234
258
280

–89
–2 079
1 031
2 945

–8
–30
41
16

454
84

890
3 086

27
30

1)

	Summan avser huvudsakligen försäljningen av försvarsverksamheten.

Leasingåtaganden
Tillgångar som koncernen hyr genom finansiell leasing och som
redovisas som materiella anläggningstillgångar utgörs av:
Finansiell leasing

				
Anskaffningsvärde
Byggnader 			
Maskiner			
Inventarier			
				
Ackumulerade avskrivningar
Byggnader 			
Maskiner			
Inventarier			
				
Ackumulerade nedskrivningar
Byggnader 			
Netto bokfört värde			

dande spanskt företag som är verksamt inom TV-konsulttjänster
och systemintegration. Förvärvet stärker Ericssons position inom
service och multimedia som systemintegratör av IPTV-lösningar.
HyC har cirka 110 anställda.

övrigt

ericsson årsredovisning 2007

2007

K27 Leasing

• HyC: Den 20 december förvärvade Ericsson HyC Group, ett le-

			
Justerat
		
Bokfört
verkligt	Verkligt
Förvärvade nettotillgångar
värde
värde
värde
Immateriella tillgångar		
	Varumärken, produkträttigheter och övriga imateriella
tillgångar
–
510
510
	Goodwill
–
828
828
Övriga tillgångar och skulder
	Varulager
34
–
34
Materiella anläggningstillgångar
16
–
16
Övriga tillgångar
868
–
868
Avsättningar, inklusive ersättningar efter avslutad anställning –65
–
–65
Köp av minoritetsintresse
45
–
45
Övriga skulder
–121
–147
–268
Totalt anskaffningsvärde			
1 968
Avgår:
Kassa och likvida medel
444
–
444
Tilläggsköpeskilling
–
259
259
Kassaflödeseffekt			
1 265

Avyttrade nettotillgångar		

2007

2006

1 743
4
–
1 747

1 767
–
5
1 772

–589
–2
–
–591

–544
–
–1
–545

–80
1 076

–349
878

Framtida minimileasingavgifter i koncernen per 31 december 2007 för
leasingkontrakt fördelar sig enligt följande:

2008
2009
2010
2011
2012
2013 och senare
Totalt
Framtida finansieringskostnader 1)
Nuvärde för leasingförpliktelser
1)

Finansiell	Operationell
leasing
leasing
171
3 147
146
2 026
138
1 682
118
1 293
92
1 015
1 210
2 732
1 875
11 895
–748
n/a
1 127
11 895

Effektiv räntesats för leasingskulder är 5,80 procent.

2007 års kostnader för leasing av tillgångar uppgick till SEK 2 878
(2 873) miljoner varav SEK 8 (11) miljoner avser variabel del. Leasingavtalen varierar i längd från 1 till 21 år.
Koncernens leasingavtal innehåller normalt inga variabla avgifter. I
de fall de finns gäller det värmetillägg kopplade till oljeprisindex. De
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flesta leasarna avseende lokaler innehåller villkor som ger rätt att
förlänga avtalet ifråga under en förutbestämd tidsperiod. Alla koncernens finansiella leasingavtal avseende fastigheter ger rättighet att
förvärva leasad fastighet. Endast ett fåtal av koncernens leasingavtal
innehåller restriktioner avseende eget kapital eller finansieringsmöjligheter, varav ett materiellt avtal innehåller en klausul som stadgar att
moderbolaget måste bibehålla ett eget kapital om minst SEK 25 miljarder.

Leasingintäkter

K29	Information angående
anställda, styrelse
medlemmar och ledande
befattningshavare
Antal anställda
Medelantal anställda

Leasingintäkterna består främst av hyresintäkter för andrahandsuthyrning av lokaler. Dessa hyresavtal varierar i längd från 1 till 13 år.
Framtida minimileasingersättningar per den 31 december 2007
fördelar sig enligt följande:
”Sales-type lease”	Operationell
Koncernen
och finansiell leasing
leasing
2008
–
147
2009
–
107
2010
–
77
2011
–
45
2012
–
12
2013 och senare
–
67
Totalt
–
455
Ej intjänade finansiella intäkter
–
n/a
Avsättning
–		
n/a
Nettoinvesteringar i finansiell leasing
–
n/a
2007 års intäkter för leasing uppgick till SEK 160 (149) miljoner.

K28 Taxeringsvärden i Sverige
				

2007

2006

Mark och markanläggningar			
Byggnader			
Totalt			

58
265
323

60
235
295

			 2007			
Män Kvinnor Totalt
Män Kvinnor
Västeuropa1)
32 118 8 961 41 079
Central- och
Östeuropa, Mellanöstern och Afrika
5 483 1 596 7 079
Nordamerika
4 329 1 225 5 554
Latinamerika
4 779 1 058 5 837
Asien och
Oceanien
10 952 2 844 13 796
57 661 15 684 73 345
Totalt 2)
1)
Varav Sverige
14 128 4 618 18 746
2)
Varav EU
33 563 9 351 42 914

31 212

2006
Totalt

8 697 39 909

4 063
3 252
3 324

1 128
998
740

5 191
4 250
4 064

8 298 2 774 11 072
50 149 14 337 64 486
14 517 4 792 19 309
32 133 8 989 41 122

Antal anställda vid året slut

Anställda per region			

2007

2006

Västeuropa 			
Central- och Östeuropa,
Mellanöstern och Afrika 			
Nordamerika			
Latinamerika			
Asien och Oceanien			
Totalt 2)			
1)
Varav Sverige			
2)
Varav EU			

41 517

38 432

7 329
5 498
6 547
13 120
74 011
19 781
42 387

6 063
4 138
4 498
10 650
63 781
19 094
39 991

Anställda per segment			

2007

2006

Nätutrustning			
Professionella Tjänster			
Multimedia			
Totalt			

44 661
19 790
9 560
74 011

40 761
15 697
7 323
63 781

1)

antal anställda fördelat på kön och ålder
i slutet av 2007

					 Andel av
			 Kvinnor
Män totalen
Under 25 år		
26–35 år		
36–45 år		
46–55 år		
Över 55		
Andel av totalen		
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667
5 850
6 360
2 374
711
22%

2 275
20 275
22 763
9 733
3 003
78%

4%
35%
39%
17%
5%
100%
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antal anställda fördelat på kostnad för sålda varor

könsfördelning bland st yrelseledamöter,

och tjänster samt rörelseomkostnader

verkställande direktörer och i koncernledningen

			

2007

2006

2005

Kostnad för sålda varor och tjänster		
Rörelseomkostnader		
Totalt		

33 904
40 107
74 011

27 682
36 099
63 781

22 477
33 578
56 055

personalförfly ttningar

				

2007

2006

Antal anställda vid året slut			
Antal anställda som lämnat företaget			
Antal anställda som tillkommit i företaget		
Tillfälliga anställningar			

74 011
6 657
16 887
1 415

63 781
6 432
14 158
1 219

Ersättningar

2007		
2006
Kvinnor
Män Kvinnor
Män

Moderbolaget				
Styrelseledamöter och
verkställande direktör
38%
62%
31%
Koncernledning
10%
90%
8%
Dotterbolag				
Styrelseledamöter och
verkställande direktör
11%
89%
10%

69%
92%

90%

Ersättningspolicy samt ersättningar till
styrelseledamöter och koncernledningen
Ersättningspolicy för koncernledningen
Följande riktlinjer beträffande ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen godkändes på årsstämman 2007.

Löner och andra ersättningar
och sociala kostnader

				

2007

2006

Löner och andra ersättningar			
Sociala kostnader			
Varav pensionskostnader			

34 111
10 660
3 074

32 219
10 602
2 709

Ersättningar avseende verkställande direktören och ledande befattningshavare är inkluderade.
Löner och andra ersättningar per marknadsområde

				

2007

2006

Västeuropa 			
Central- och Östeuropa,
Mellanöstern och Afrika 			
Nordamerika 3)			
Latinamerika			
Asien och Oceanien			
Totalt 2)			
1)
Varav Sverige		
2)
Varav EU			
3)
Varav USA			

22 278

22 296

2 520
4 168
1 431
3 714
34 111
11 025
22 603
2 904

1 914
3 503
1 333
3 173
32 219
11 467
22 531
2 244

1)

		
Per den 31 december

Löner och ersättningar betalda i utländsk valuta har omräknats till
SEK enligt genomsnittlig växelkurs för året.
Ersättningar avseende st yrelseledamöter och

Ersättningspolicy för koncernledningen 2007
Denna policy behandlar ersättningar och andra anställningsvillkor för
koncernledningen inklusive verkställande direktören, nedan gemensamt kallade ledande befattningshavare.
Ersättningar till ledande befattningshavare inom Ericsson är baserade på principerna om prestation, konkurrenskraftighet och skälighet. Olika ersättningskomponenter är i varierande grad lämpade att
återspegla dessa principer. Därför användes en blandning av flera
komponenter för att återspegla ersättningsprinciperna på ett balanserat sätt.
Ledande befattningshavares totala ersättning består av fast lön,
rörliga komponenter i form av årlig rörlig ersättning och långsiktig
rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Tillsammans utgör
dessa komponenter ett sammanhängande ersättningspaket. Om
storleken på någon av dessa komponenter skulle öka eller minska,
måste åtminstone en annan komponent minska eller öka såvida den
konkurrenskraftiga nivån av den totala ersättningen ska förbli oförändrad.
Årsrapporten för 2007 beskriver detaljerna i den totala ersättningen till ledande befattningshavare under 2007, inklusive tidigare beslutade långsiktiga rörliga ersättningar, som ännu inte har utfallit till
betalning.

verkställande direktörer i dotterbolag

		
Löner och andra ersättningar
Varav årliga rörliga ersättningar
Pensionskostnader

ericsson årsredovisning 2007

2007

2006

266
43
28

222
38
20

Förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt
sambandet mellan prestation och ersättning
Kompensationskommittén följer utvecklingen av löner och andra
ersättningar inom och utom Sverige för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga och prestationsrelaterade kompensationspaket till ledande befattningshavare.
Den fasta lönen är fastställd med utgångspunkt från att den skall
vara konkurrenskraftig. Den absoluta nivån är beroende av storleken
av och komplexiteten i den aktuella befattningen samt den enskildes
prestation från år till år.
Prestationen återspeglas speciellt i de rörliga komponenterna –
både vad gäller den årliga rörliga lönen och den långsiktiga rörliga
ersättningen. Även om det kan variera över tiden med hänsyn till
utvecklingen av marknaden för kompensation, är målnivån för den
årliga rörliga lönedelen för ledande befattningshavare i Sverige för
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närvarande 30–40 procent av den fasta lönen. Den långsiktiga lönedelen är konstruerad för att uppnå en målnivå omkring 30 procent av
den fasta lönen. I båda fallen är utfallet relaterat till uppfyllelse av
specifika verksamhetsmål, som återspeglar styrelsens bedömning av
en rimlig balans mellan fasta och rörliga ersättningsdelar och gällande marknadspraxis för högre chefer.
Bolagets kostnad för de kortsiktiga och långsiktiga rörliga ersättningskomponenterna för gruppen ledande befattningshavare kan vid
oförändrad aktiekurs uppgå till 0–125 procent av kostnaden för den
fasta lönen.

Rörliga ersättningar i huvuddrag
Den årliga rörliga lönen är kontantbaserad och relaterad till direkta
verksamhetsmål med utgångspunkt från den årliga affärsplanen som
godkänts av styrelsen. Målen varierar med hänsyn till befattning men
kan inkludera finansiella mål, antingen på koncernnivå eller på enhetsnivå, operativa mål samt mål för medarbetarmotivation och
kundnöjdhet.
Aktiebaserade långsiktiga rörliga ersättningsplaner föreläggs
årsstämman varje år för godkännande. Utfallet av planerna är beroende av tre olika variabler, den enskildes investering i aktier, långsiktigt finansiellt mål och aktiekursutvecklingen

Pension
Pensionsförmåner skall motsvara konkurrenskraftig nivå i hemlandet.
För ledande befattningshavare i Sverige tillämpas en premiebaserad
plan för ålderspension utöver basplanerna på den svenska arbetsmarknaden.
Pensionsåldern är normalt 60 år men kan variera i enskilda fall.

Andra förmåner
Den grundläggande regeln är att andra förmåner, t ex förmånsbil och
läkarvårdsplaner, skall vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden.

Ytterligare ersättning
Utöver de här beskrivna ersättningarna kan i undantagsfall överenskommelse om ytterligare ersättningar träffas när det bedöms nödvändigt för att kunna attrahera och behålla nyckelkompetens eller för
att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning skall vara tidsbegränsad och inte överstiga
en tid av 36 månader och två gånger den ersättning som vederbörande skulle ha erhållit om någon sådan överenskommelse om ytterligare ersättning inte hade träffats.

Uppsägning och avgångsvederlag
För ledande befattningshavare i Sverige är den ömsesidiga uppsägningstiden sex månader. Vid uppsägning från företagets sida utbetalas ett avgångsvederlag uppgående till maximalt 18 månadslöner.
Med uppsägning från företagets sida jämställs uppsägning från den
anställde vid sådana väsentliga strukturella förändringar eller andra
händelser som på ett avgörande sätt påverkar arbetsinnehållet eller
förutsättningarna för dennes befattning.
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Ersättningar till Styrelsen
Ersättningar till St yrelseledamöter under 2007

				 Arbets			
tagar			
Komrepre-		
		StyrelsemittésentanSEK
arvode
arvode
ter
Totalt
Styrelseledamot
Michael Treschow 3 750 000
250 000
–
4 000 000
Marcus Wallenberg
750 000
125 000
–
875 000
Sverker Martin-Löf
750 000
250 000
–
1 000 000
Peter L. Bonfield
750 000
250 000
–
1 000 000
Börje Ekholm
750 000
125 000
–
875 000
Katherine Hudson
750 000
–
–
750 000
Ulf J. Johansson
750 000
350 000
–
1 100 000
Nancy McKinstry
750 000
125 000
–
875 000
Anders Nyrén
750 000
125 000
–
875 000
Carl-Henric
Svanberg
–
–
–
–
Jan Hedlund
–
400
16 500
16 900
Monica Bergström
–
100
19 500
19 600
Torbjörn Nyman
–
200
19 500
19 700
Karin Åberg
–
–
16 500
16 500
Anna Guldstrand
–
–
18 000
18 000
Kristina Davidsson
–
–
18 000
18 000
Per Lindh
–		
2 000
2 000
Totalt
9 750 000 1 600 700 110 000 11 460 700
Sociala avgifter				
3 715 559
Totalt			
15 176 259

Kommentarer till tabellen

•	Styrelsens ordförande erhöll ett styrelsearvode av SEK 3 750 000.
•

•
•

Styrelsens ordförande erhöll även ett arvode av SEK 125 000 för
varje styrelsekommitté han ingick i.
Övriga styrelseledamöter valda av stämman erhöll ett arvode av
SEK 750 000 vardera. Därutöver har varje ledamot som ingår i en
styrelsekommitté erhållit SEK 125 000. Ordförande i Revisions
kommittén erhöll dock ett arvode av SEK 350 000 och de två
övriga medlemmarna i Revisionskommittén SEK 250 000 vardera.
	Styrelseledamöter som ej är anställda i koncernen har inte erhållit
någon annan särskild ersättning än styrelsearvode.
	Styrelseledamöter och suppleanter som är anställda i koncernen
har inte erhållit ersättningar eller förmåner utöver dem som är
förenade med anställningen. Från och med årsstämman 2007 har
dock en en ersättning av SEK 1 500 för varje sammanträde utgått
till var och en av arbetstagarrepresentanterna. För sammanträden i
styrelsen och kommittéer under tiden fram till årsstämman har
arbetstagarrepresentanter erhållit tidigare gällande ersättningar
med SEK 1 000 respektive SEK 100 för varje sammanträde.
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Ersättningar till koncernledningen

Kommentarer till tabellen

• Avsättningar för årlig rörlig ersättning intjänad 2007 motsvarar för

Utbetalda ersättningar till den verkställande
direktören och övriga medlemmar i
koncernledningen under 2007

		
Övriga
		 medlemmar
	Verkställande i koncernSEK
direktören
ledningen

•
Totalt

Lön
15 472 998 45 141 977 60 614 975
Årlig rörlig ersättning intjänad
2006 och utbetald 2007
8 940 002 17 958 448 26 898 450
Långsiktig rörlig ersättning
1 399 040
3 131 011
4 530 051
Övriga förmåner
52 946
659 612
712 558
Totalt
25 864 986 66 891 048 92 756 034

•

Kommentarer till tabellen

•	Verkställande direktörens fasta lön justerades från SEK 14 900 000
•

•

•

till SEK 15 200 000 per år fr o m den 1 januari 2007. I beloppet för
lön i tabellen ingår semesterlön.
	Styrelsen har utsett fem vice verkställande direktörer, varav en
avgått under året. Ingen av dessa har under året inträtt som ställföreträdare för den verkställande direktören. Samtliga vice verkställande direktörer ingår i gruppen ”Övriga medlemmar i koncernledningen”
	Gruppen "Övriga medlemmar i koncernledningen" omfattar följande personer: Hans Vestberg, Kurt Jofs, Bert Nordberg, Björn
Olsson, Carl Olof Blomqvist, Håkan Eriksson, Marita Hellberg,
Henry Sténson, Joakim Westh, Jan Wäreby och Karl-Henrik Sundström. Karl-Henrik Sundström avgick från koncernledningen den
25 oktober 2007 men är inkluderad för hela året eftersom han
fullföljer sin uppsägningstid på 6 månader.
”Långsiktig rörlig ersättning” avser värdet av matchningsaktier som
erhållits under 2007 enligt Aktiesparplanen 2003 och Resultataktieplanen 2004 (den första av fyra kvartalsvisa matchningstillfällen).
Ovanstående värde av matchningsaktier motsvarar för verkställande direktören 74 220 B-aktier och för övriga medlemmar i koncernledningen 164 269 B-aktier. Värdet av matchningsaktierna
baseras på aktiekursen vid respektive matchning.

•

•
•

verkställande direktören 8% av hans fasta lön och för övriga medlemmar i koncernledningen 20,3%.
Kompensationskostnaden under 2007 för aktiebaserade rörliga
planer motsvarar koncernledningens andel av den totala kompensationskostnaden som redovisas i ”Aktier till samtliga planer”.
Enligt IFRS skall bolag redovisa kostnader för aktierelaterade
ersättningar till anställda som ett mått på värdet på de tjänster som
bolaget erhåller från de anställda enligt planerna.
För verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen tillämpas en premiebestämd ålderspensionsplan. Dessutom är de berättigade till tjänstepension enligt ITP-planen från 60
års ålder. Dessa pensionsplaner är inte villkorade av framtida
anställning vid Ericsson.
Enligt den premiebestämda planen betalar Ericsson för ålderspension en premie mellan 25 och 35 procent per år på lönedelar överstigande 20 basbelopp av den pensionsgrundande lönen (ett
basbelopp var 2007 SEK 45 900). För verkställande direktören är
den årliga premien 35 procent av den pensionsgrundande lönen
över 20 basbelopp. Under 2007 uppgick denna premie till SEK
7 250 833 och avgiften till ITP-planen SEK 1 243 722. I pensionspremier ingår även förändringar i åtagandena beträffande förmånsbestämda temporära sjuk- och efterlevandepensioner till uppnådd
pensionsålder för verkställande direktören och övriga medlemmar i
koncernledningen.
Den pensionsgrundande lönen utgörs av fast lön samt målnivån för
den årliga rörliga lönedelen.
	Ericssons åtaganden för förmånsbestämda pensioner per den 31
december 2007 enligt IAS19 uppgick till SEK 940 700 för verkställande direktören, vilket avsåg ITP-planen. För övriga medlemmar i
koncernledningen uppgick företagets åtaganden till SEK
30 012 100, varav SEK 19 278 500 avsåg ITP-planen och resterande SEK 10 733 600 temporär sjuk- och efterlevandepension till
uppnådd pensionsålder.
	I sociala avgifter ingår löneskatt på pensionspremier.
För tidigare verkställande direktörer har koncernen gjort avsättningar för förmånsbestämda pensionsplaner i anslutning till deras
aktiva tjänstgöringsperioder inom koncernen.

Kostnader för ersättningar till den verkställande
direktören och övriga medlemmar i

Utestående optioner och matchningsrätter

koncernledningen under 2007

Per 31 december 2007	Verkställande
Antal B-aktier
direktören

		
Övriga
		 medlemmar
Totala	Verkställande
i koncernkostnader, SEK
direktören
ledningen

Totalt

Lön
15 472 998 45 141 977 60 614 975
Avsättningar för årlig rörlig
ersättning intjänad 2007
att utbetalas 2008
1 216 000
8 781 785
9 997 785
Långsiktig rörlig ersättning 7 281 922 14 325 283 21 607 205
Övriga förmåner
52 946
659 612
712 558
Pensionspremier
8 494 555 26 940 453 35 435 008
Sociala avgifter
9 027 952 27 284 569 36 312 521
Totalt
41 546 373 123 133 679 164 680 051

Optionsplanen 2001
– majtilldelningen
–
Optionsplanen 2002
–
Aktiesparplanerna 2003 (två årig)
2005, 2006 och 2007 samt
Resultataktieplanerna 2004,
2005, 2006 och 2007
1 153 937

Övriga medlemmar
i koncernledningen
595 000
520 000

2 207 712

Kommentarer till tabellerna

• För definition av matchningsrätter, se beskrivning i ”Långsiktig
rörlig ersättning”

• Antal optioner förutsätter fullt utnyttjande av tillämpliga optionsplaner.
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• För inlösenpris för optionsplaner se ”Långsiktig rörlig ersättning”
• Antal matchningsrätter förutsätter maximal resultatmatchning
enligt Resultataktieplanerna 2004, 2005, 2006 och 2007.

Långsiktig rörlig ersättning
Aktiesparplanen
Aktiesparplanen är utformad för att, där det är möjligt, vara ett incitament för alla anställdas delaktighet i bolaget, vilket är i linje med
branschpraxis och vårt sätt att arbeta. Under planen kan anställda
spara upp till 7,5 procent (verkställande direktören och koncernchefen 9 procent) av fast bruttolön för köp av B-aktier till marknadspris
på OMX Nordiska Börs Stockholm eller ADR på NASDAQ (sparaktier)
under en tolvmånaders-period (sparperioden). Om de inköpta sparaktierna behålls av den anställde under tre år efter investeringen och
anställningen inom Ericssonkoncernen fortsätter under den tiden,
kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal B-aktier eller
ADR vederlagsfritt. Anställda i 88 länder deltar i planen.
I nedanstående tabell redovisas sparperioderna och uppgifter om
deltagande.
			
Antal
Procent
			
deltagare
av samtliga
Plan	Sparperiod
vid start
anställda
Aktiesparplan
Augusti 2004
2003 andra året
– juli 2005
15 000
30%
Aktiesparplan
Augusti 2005
2005
– juli 2006
16 000
29%
Aktiesparplan
Augusti 2006
2006
– juli 2007
17 000
29%
Aktiesparplan 2007
Augusti 2007
		
– juli 2008
19 000
26%
Deltagarna sparar varje månad, första gången från augustilönen, för
kvartalsvisa investeringar. Dessa investeringar (i november, februari,
maj och augusti) matchas på tredje årsdagen efter varje investering,
och följaktligen löper matchningsperioden över två redovisnings- och
beskattningsår.
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Plan för nyckelpersoner
Planen för nyckelpersoner är utformat för att ge erkännande till nyckelpersoners prestationer och potential och behålla dem inom bolaget.
Under programmet väljs cirka 10 procent av de anställda (2004: upp
till 4 500, 2005: upp till 5 000, 2006: upp till 6 040 och 2007: upp till
6.300) ut i en nomineringsprocess där individer identifieras med
utgångspunkt från prestation, kompetens och potential. Deltagarna
tilldelas en extra matchningsaktie utöver den ordinarie matchningsaktien för varje sparaktie som köpts under Aktiesparplanen under en
tolvmånadersperiod. Programmet infördes 2004 och upprepades
2005, 2006 och 2007.

Resultataktieplan för högre chefer och ledande
befattningshavare
Resultaktieplanen infördes 2004 och upprepades 2005, 2006 och
2007 och är utformad för att fokusera högre chefer på lönsamhet och
för att utgöra en konkurrenskraftig ersättning. Under programmet har
högre chefer, inklusive koncernledningen (2004: upp till 200 chefer,
2005 och 2006: upp till 220 chefer) valts ut för att tilldelas upp till fyra
eller sex extra aktier (resultatmatchningsaktier), utöver den ordinarie
matchningsaktien för varje sparaktie inköpt under Aktiesparplanen
under en tolvmånadersperiod. I 2006 och 2007 års planer får verkställande direktören och koncernchefen investera upp till 9 procent
av sin lön i aktier och kan tilldelas upp till åtta resultatmatchningsaktier utöver den ordinarie matchningsaktien. Resultatmatchningen är
beroende av uppfyllandet av ett resultatmål.
Användningen nu och tidigare av den genomsnittliga årliga ökningen av vinsten per aktie (eng. Earnings Per Share EPS) i förhållande till utmanande och ambitiösa mål som ett resultatmått återspeglar koncernens fortsatta strategi att öka aktieägarvärdet genom
en långsiktig förbättring av lönsamheten. Genom att ett konstant och
grundläggande mått på finansiellt resultat används vid sidan om det
fokus på aktiekursen som ligger i principen om medarbetarnas delägande, säkerställs en inriktning på aktieägarnas långsiktiga intressen,
samtidigt som deltagarna får en tydlig hållpunkt. Kompensationskommittén har förvissat sig om att den nuvarande metoden är bättre
än andra mått, bl a mått på relativt resultat, men tar kontinuerligt
ställning till andra alternativ.
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Plan
Basår EPS1)

Mål för		
genomsnittlig		
årlig ökning
Tilldelning av
av EPS2)
matchningsaktier 3)

Resultataktieplan 2004 5
0.69
5–25 % eller
			
0,76–1,10
Resultataktieplan 2005		
1.34
3–15 % eller
			
1,42–1,78
Resultataktieplan 2006		
1.53
3–15 % eller
			
1,62–2,04
				
Resultataktieplan 2007		
1.77
5–15 % eller
			
1,95–2,36
				

0–4
0–6
0–4
0–6
0–4
0–6
0–8
0,67–4
1–6
1,33–8

Maximal
tilldelning
i procent av
fast lön4)
30%
45%
30%
45%
30%
45%
72%
30%
45%
72%

	Summa för fyra kvartal fram till den 1 juli planåret.
	EPS-intervall fastställt utifrån genomsnittligt EPS under tre år och likvärdiga tillväxtmål.
Motsvarar EPS intervallet (ingen resultatmatchning under intervallet). Matchningsaktier per investerad aktie utöver matchning enligt aktiesparplanen, enligt planen högst 4, 6 eller
8 matchningsaktier.
4)
	Vid maximal investering, maximal matchning och konstant aktiekurs. Innefattar inte matchning under Aktiesparplan.
5)
Fullt intjänad 2007, matchas fullt ut på tredje årsdagen av kvartalsinvesteringarna, dvs i november 2007, februari 2008, maj 2008 och augusti 2008. Genomsnittlig årlig EPS
under den treåriga mätperioden fram t o m andra kvartalet 2007 uppgick till 1,55.
1)

2)

3)

Det är styrelsens avsikt att nästa år upprepa Aktiesparplanen inklusive Programmet för Nyckelpersoner och Resultatmatchningsprogrammet.
Aktieoptionsplaner

			Utnyttjandeperiod
Pågående planer
Tilldelnings-/	Inlösenpris1)(giltighetsperiod) fr o m
december 2007
förfallodatum
(SEK) tilldelningsdatum
Optionsplanen 2001 14 maj 01/14 maj 08
30,50
– majtilldelningen			
			
Optionsplanen 2001 19 nov 01/19 nov 08
25,70
– novembertilldelningen 2)			
			
7,80
Optionsplanen 2002 2) 11 nov 02/11 nov 09
			
			
1)
2)

1/3 efter 1 år,
1/3 efter 2 år,
1/3 efter 3 år
1/3 efter 1 år,
1/3 efter 2 år,
1/3 efter 3 år
1/3 efter 1 år,
1/3 efter 2 år,
1/3 efter 3 år

Antal
deltagare vid
tilldelning

Antal
deltagare vid
slutet av 2007

15 000

7 423

900

493

12 800

5 933

Marknadspris på tilldelningsdagen – begränsade möjligheter till omräkning, huvudsakligen till följd av förändringar i Ericssons kapitalstruktur.
För aktieoptioner inlösta under 2007 var det viktade genomsnittliga priset SEK 24,74.
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Aktier till samtliga planer
Egna aktier för alla planer har utgivits i en riktad nyemission av Caktier till ett nominellt belopp om SEK 1, återköpts genom ett offentligt erbjudande till ett pris av SEK 1 med ett tillägg av tecknarnas
finansieringskostnad, samt därefter omvandlats till B-aktier.
För samtliga planer har aktier och teckningsoptioner avsatts för att
täcka sociala avgifter. Egna aktier säljs på OMX Nordic Exchange
Stockholm för att täcka utgifter för sociala kostnader som uppkommer på grund av inlösen av optioner eller matchning av aktier. Under
2007 såldes 2 786 761 aktier till ett genomsnittligt pris om SEK 21,76.
Om samtliga per den 31 december 2007 utestående optioner
utnyttjades, och samtliga aktier avsatta för framtida matchning under
aktiesparplanen överfördes samt samtliga aktier avsedda för att

täcka sociala avgifter utnyttjades, skulle cirka 283 miljoner B-aktier
överföras. Detta motsvarar 1,8 procent av det totala antalet utestående aktier, 15 900 miljoner. Per den 31 december 2007 fanns 231
miljoner B-aktier i det egna innehavet.
Tabellen ovan visar antal aktier avsatta för varje pågående plan
(representerande options- och matchningsrätter exklusive aktier
avsatta för sociala kostnader) och förändringar under 2007. Den visar
också kompensationskostnaden för varje plan. Den totala kompensationskostnaden för långsiktiga rörliga ersättningsplaner under 2007
uppgår till SEK 496 miljoner.
För en beskrivning av lönekostnader relaterade till aktierelaterade
program, innefattande redovisningsbehandling, se not K1, Väsentliga
Redovisningsprinciper, Aktierelaterade ersättningar till anställda.

			
Ute-		Inlösta/
Ursprung-		
stående Tilldelade matchade
ligen 		 vid början
under
under
Plan (miljoner aktier)
avsatta 1)
av 2007
2007
2007
1999 års optionsplan
1,4
0,7
–
–
Millenniumplanen
71,6
28,4
–
–
2001 års optionsplan
– majtilldelningen
44,9
23,6
–
–
2001 års optionsplan
– novembertilldelningen
2,6
1,3
–
0,1
2002 års optionsplan
53,9
24,7
–
3,9
2003 års aktiesparplan (två-årig),
2004 års program för nyckelpersoner
och resultatmatchningsprogram,
151,7
27,0
–
11,3
2005 års aktiesparplan, program för
nyckelpersoner och resultatmatchningsprogram
31,5
23,6
–
0,6
2006 års aktiesparplan, program för nyckelpersoner och resultatmatchningsprogram
31,8
5,8
19,6
0,4
2007 års aktiesparplan, program för nyckelpersoner och resultatmatchningsprogram
35,0
–
9,9
–

För-		
UteAntal
verkade Förfallna stående		 inlösenunder
under vid slutet 		
bara
2007
2007 av 2007 2) optioner
–
0,7
–		
–
–
28,4
–		
–

Kostnad
under
2007
–
–

1,3

–

22,3		

22,3

–

0,1
0,1

–
–

1,1		
20,7		

1,1
20,7

–
–

1,2

–

14,5 3)

–

1824)

0,9

–

22,1 3)

–

1784)

0,7

–

24,3 3)

–

1314)

–

–

9,9 3)

–

54)

	I förkommande fall justerat för fondemission, split och nyemission.
Alla utestående aktier i 1999- och millennieoptionsprogrammen förföll under 2007.
3)
Förutsätter maximal resultatmatchning under Resultatmatchningsprogrammet.
4)
	Verkligt värde beräknas som aktiepriset på investeringsdagen reducerat med nuvärdet av förväntad utdelning under en treårsperiod fram till matchning. Nuvärdesberäkningen är
baserad på data från en extern part. För aktier under resultatmatchningsprogrammet värderar Bolaget sannolikheten för att resultatmålen ska uppnås när kompensationskostnaden beräknas. Verkligt värde för B-aktier vid respektive investeringstillfälle under 2006 uppgick till: SEK 24,27 15 februari, SEK 24,05 15 maj, SEK 23,00 15 augusti och SEK
16,96 15 november.
1)

2)
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not K30

K30 Transaktioner med
närstående

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Transaktionerna under 2007 var baserade på normala kommersiella
villkor i branschen.

Sony Ericsson Mobile Communications AB (SEMC)
SEMC etablerades den 1 oktober 2001 som ett joint venture mellan
Sony Corporation och Ericsson. Merparten av Ericssons mobiltelefonverksamhet överläts till SEMC. Som en följd av detta joint venture
har Ericsson och SEMC slutit ett antal avtal.
De huvudsakliga transaktionerna utgörs av:
Försäljning. Ericsson säljer licenser för plattformar för mobiltelefoner till SEMC.
Royalty. Båda ägarna till SEMC, Sony Corporation och Ericsson,
erhåller royalty för SEMC nyttjande av varumärken och immateriella
tillgångar.
Inköp. Ericsson köper mobiltelefoner avsedda för kontrakt med ett
antal kunder för mobilsystem som även omfattar begränsade
kvantiteter mobiltelefoner.
Utdelning. Båda ägarna av SEMC, Sony Corporation och Ericsson, får utdelning.

•
•
•
•

				
Transaktioner med närstående
Försäljning			
Royalty			
Inköp			
Utdelning			
Balanser avseende närstående
Fordringar			
Skulder			

2007

2006

3 906
1 837
333
3 949

2 486
1 478
173
1 160

932
204

479
108

Ericsson Nikola Tesla d.d. är ett aktiebolag som tillverkar telekommunikationssystem och utrustning och är ett intresseföretag inom Ericsson. Ericsson äger 49,07 procent av aktierna i bolaget.
De huvudsakliga transaktionerna utgörs av:
Försäljning. Ericsson Nikola Tesla d.d. köper telekommunikationsprodukter från Ericsson.
Royalty. Ericsson får royalty från Ericsson Nikola Tesla d.d. för
användning av varumärken och patent.
Inköp. Ericsson köper utvecklingsresurser från Ericsson Nikola
Tesla d.d.
Utdelning. Ericsson får utdelning från Ericsson Nikola Tesla d.d.

•
•
•
•

				
Transaktioner med närstående
Försäljning			
Royalty			
Inköp			
Utdelning			
Balanser avseende närstående
Fordringar			
Skulder			

2007

2006

1 010
9
506
267

867
7
465
98

103
55

86
82

Ericsson har inga ansvarsförbindelse, panter eller garantier mot
Ericsson Nikola Tesla d.d.

Övriga transaktioner med närstående
Ericsson fortsatte samarbetet med sina ägare, Investor AB och AB
Industrivärden, i riskkapitalbolaget Ericsson Venture Partners.
För information avseende ersättning till ledande befattningshavare,
se Not K29, Information angående anställda, styrelsemedlemmar och
ledande befattningshavare.

Ericsson har inga ansvarsförbindelse, panter eller garantier mot
Sony-Ericsson Mobile Communications AB.
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not K31– K32

K31	Ersättning till bolagets
revisorer
		
Price		
waterhouse		Coopers
2007
Arvoden för revision
102
Arvoden, revisionsrelaterade
4
Arvoden för skattefrågor
13
Övriga arvoden
–
Totalt
119
2006
Arvoden för revision
98
Arvoden, revisionsrelaterade
14
Arvoden för skattefrågor
19
Övriga arvoden
1
Totalt
132
2005
Arvoden för revision
58
Arvoden, revisionsrelaterade
24
Arvoden för skattefrågor
43
Övriga arvoden
–
Totalt
125

K32 Händelser efter bokslutet
Avyttring av verksamheten för företagsväxlar (PBX)

Övriga

Totalt

7
–
12
6
25

109
4
25
6
144

11
–
3
3
17

109
14
22
4
149

9
–
2
1
12

67
24
45
1
137

Den 18 februari 2008 annonserade Ericsson ett avtal om avyttring av
sin verksamhet för företagsväxlar till det kanadensiska företaget
Aastra Technologies. Avtalet berör circa 630 anställda av vilka cirka
360 är verksamma i Sverige. Transaktionen beräknas avslutas under
april 2008.
Ericssons verksamhet för företagsväxlar har en produktportfölj
som inkluderar IP PBX, konvergerade PBX-system och kontorslösningar. År 2007 uppgick faktureringen till cirka SEK 3 miljarder. Försäljningspriset är SEK 650 miljoner exklusive nettot av tillgångar och
skulder. Reavinsten förväntas uppgå till cirka SEK 200 miljoner.

Under perioden 2005–2007 utförde PricewaterhouseCoopers utöver
sina revisionsuppdrag vissa revisionsrelaterade uppdrag och skattekonsulttjänster för bolaget. De revisionsrelaterade uppdrag som
utfördes under perioden avsåg bl a finansiell redovisning, konsultation i samband med redovisningsfrågor angående övergången till
International Financial Reporting Standards (IFRS), tjänster i samband
med förvärv och bedömningar av internkontroll. Skattekonsulttjänsterna inkluderade allmänna skattefrågor angående utlandsanställda,
tjänster rörande momsåtervinning och bolagsskattekonsultationer.
Revisionsarvoden till övriga revisorer avser legal revision för mindre
bolag.
KPMG är inte längre revisorer för Moderbolaget (effektivt från och
med bolagsstämman 2007). Arvoden till KPMG för perioden
2005–2006 ingår i Övriga.
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Riskfaktorer
Du bör noga överväga all information i denna

Vi påverkas av marknadsvillkor som inverkar på våra kunders

årsredovisning, särskilt de risker och osäkerhetsfaktorer

investeringar i anläggningstillgångar och driftskostnader,

som beskrivs nedan. Var och en av dessa faktorer, eller

vilket gör efterfrågan på våra produkter och tjänster mycket

någon annan faktor som behandlas i årsredovisningen, kan

svår att förutspå.

ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet,

Negativa ekonomiska förhållanden kan få nätoperatörer att

verksamhetsresultat, resultat efter skatt, ekonomiska

skjuta upp investeringar eller göra andra besparingar för att

ställning, kassaflöde, likviditet, kreditbetyg, anseende och/

förbättra sin ekonomiska ställning, vilket kan leda till kraftigt

eller aktiekurs. Vårt verksamhetsresultat kan dessutom

minskade investeringar i nätinfrastruktur. Om operatörernas

uppvisa större variationer än tidigare och det kan vara svårt

utgifter för nätutrustning och därmed förbundna installationstjän-

för oss att exakt förutspå den framtida utvecklingen. Se

ster sjunker avsevärt kan detta drabba vår verksamhet, och vårt

även ”Framtidsinriktad information”.

verksamhetsresultat. Vi har skapat flexibilitet för att på ett

Risker förenade med branschen och marknaden

efterfrågan. Om efterfrågan skulle sjunka i framtiden kan vi dock

Vi påverkas av politiska och ekonomiska risker och av risker

drabbas av ytterligare negativa effekter på våra intäkter som till

föranledda av ändrade bestämmelser i länderna där vi

och med kan orsaka verksamhetsförluster. Om efterfrågan skulle

kostnadseffektivt sätt kunna anpassa oss till svängningar i

bedriver verksamhet.

utvecklas betydligt svagare än förväntat skulle detta kunna få en

Vi bedriver verksamhet över hela världen och påverkas av de

påtagligt negativ inverkan på aktiekursen.

allmänna globala ekonomiska villkoren liksom av de specifika
villkoren i vissa länder eller regioner. Vi bedriver verksamhet i över

Branschkonvergensen mellan telekommunikation, data och

140 länder och en betydande andel av vår försäljning går till

media innebär möjligheter men också risker

tillväxtmarknader i Asien och Oceanien, Latinamerika, Östeuropa,

Vi påverkas av marknadsläget inom telekommunikationsindustrin.

Mellanöstern och Afrika. Försäljningen till tillväxtmarknaderna

Vi påverkas också av de alltmer konvergerande krafterna mellan

väntas utgöra en stigande andel av den totala försäljningen när

telekommunikations-, data- och mediebranscherna, som alla i

utvecklingsländer och utvecklingsregioner runt om i världen ökar

hög grad drivs på av teknikutvecklingen inom IP-baserad

sina investeringar inom telekommunikation. Vi har redan en

kommunikation. Denna förändring får betydelse för synen på vår

omfattande verksamhet i många av dessa länder, där det kan

marknad, våra konkurrenter och koncernens målformulering och

finnas risker till följd av bl.a. en instabil bruttonationalprodukt,

strategier samt behovet att överväga risken att målen inte kan

sociala oroligheter, ekonomisk och politisk instabilitet, nationali-

uppnås. Om vi inte framgångsrikt kan tolka marknadsutvecklin-

sering av privata tillgångar och valutaregleringar.

gen, skaffa nödvändig kompetens eller utveckla och saluföra

Ändringar av regelkrav, tullar och andra handelshinder, pris-

produkter och lösningar som är konkurrenskraftiga på denna

och valutaregleringar eller andra statliga åtgärder i de länder där

föränderliga marknad kommer våra framtida resultat att bli

vi är verksamma kan begränsa vår verksamhet och försvåra

lidande.

hemtagning av vinster. Det osäkra rättsliga klimatet i vissa
regioner kan dessutom begränsa våra möjligheter att hävda våra

Vår verksamhet är i hög grad beroende av fortsatt tillväxt

rättigheter. Vi måste också följa exportkontrollreglerna i länder

inom mobilkommunikation och på framgången för nya typer

där vi bedriver verksamhet och handelsembargon som är i kraft

av tjänster som erbjuds i bredbandsnät.

vid tidpunkten för försäljning. Trots att vi strävar efter att uppfylla

Större delen av vår verksamhet är beroende av en fortsatt tillväxt

alla sådana regler, kan även oavsiktliga överträdelser ha en

inom mobilkommunikation i fråga om såväl antalet abonnemang

väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, verksam-

som en ökad användning per abonnent, vilket i sin tur förutsätter

hetsresultat och anseende.

att kunderna fortsätter att bygga ut våra nät. Vi är särskilt
beroende av att operatörerna på starkt penetrerade marknader
lyckas introducera tjänster som leder till en kraftig ökning av
användningen av både tal- och datatjänster. På tillväxtmarknader
är vi i viss utsträckning beroende av att det finns billigare
telefoner och av att operatörerna erbjuder låga priser så att
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antalet mobilabonnenter kan fortsätta att öka. Om operatörerna
inte lyckas öka antalet abonnenter eller uppmuntra en ökad
användning kan detta få en väsentligt negativ inverkan på vår
verksamhet och vårt verksamhetsresultat.
Fasta nät och mobilnät konvergerar och ny teknik som IP och

ningar av företag inom ett och samma land.
En marknad med färre och större kunder kommer att göra oss
mer beroende av nyckelkunder och dessa företags ökade storlek
kan försämra vår förhandlingsposition och våra vinstmarginaler.
Om de sammanslagna företagen är verksamma på samma

bredband gör att operatörerna kan erbjuda flera nya typer av

geografiska marknad kan de dessutom dela nät, vilket innebär

tjänster i både fasta och mobila nät. Vi är beroende av

att det behövs mindre nätutrustning och därmed förbundna

marknadens acceptans av dessa tjänster, t.ex. IPTV, och av

tjänster. En annan möjlig konsekvens av att kundföretag går sam-

resultatet av regleringar och standardisering på detta område, t.

man är att det kan få dem att skjuta upp sina nätinvesteringar

ex. spektrumfördelning. Om standardisering och marknadsac-

medan de förhandlar om villkoren för samgåendet/förvärvet,

ceptans dröjer kan det ha en negativ inverkan på koncernens

skaffar nödvändiga tillstånd eller är upptagna med att integrera

verksamhet och verksamhetsresultat.

sina verksamheter. På senare tid har nätoperatörer dessutom
börjat dela nätinfrastruktur utan någon juridisk konsolidering

Förändringar av regelkraven för telekommunikationssystem

genom att ingå samarbetsavtal. Detta kan påverka efterfrågan på

och telekommunikationstjänster kan få en negativ inverkan på

nätutrustning negativt.

vår verksamhet.
Telekommunikationsindustrin är en reglerad näringsgren och

Sammanslagningar av utrustnings- och tjänsteleverantörer

ändrade bestämmelser kan påverka både våra och våra kunders

kan leda till ökad konkurrens och ett nytt konkurrensläge.

verksamheter. Ändrade bestämmelser som innebär att det krävs

Sammanslagningar av utrustningsleverantörer kan leda till att det

strängare, mer tidskrävande eller kostsam planering, lokalisering

uppstår starkare konkurrenter som konkurrerar som leverantörer

eller bygglov för konstruktion av radio basstationer och annan

av helhetslösningar och konkurrenter som är mer specialiserade

nätinfrastruktur kan till exempel ha en ogynnsam inverkan på

inom särskilda områden. Sammanslagningar kan också leda till

valet av tidpunkt och kostnader för konstruktion av nya nät eller

att det uppstår konkurrenter som har större resurser, däribland

utbyggnad av existerande nät, och på den kommersiella

teknik- och utvecklingsresurser, än vad vi har eller minska våra

lanseringen och slutliga kommersiella framgången för dessa nät.

nuvarande skalfördelar. Detta kan ha en väsentlig negativ

Likaså kan prisregleringar som påverkar prissättningen av

inverkan på koncernens verksamhet, verksamhetsresultat och

operatörernas tjänster även inverka på deras förmåga att

ekonomiska ställning.

investera i nätinfrastruktur, vilket i sin tur kan påverka försäljningen av våra system och tjänster. Fördelningen av radiofrekvens-

Vi är verksamma inom en bransch som präglas av stark

spektrum mellan olika typer av användningsområden kan bidra

konkurrens och som påverkas av priskonkurrens och en

till ökade operatörskostnader eller tvinga oss att utveckla nya

snabb teknisk utveckling.

produkter för att kunna konkurrera på en sådan marknad.
Ändringar av licensavgifter, av bestämmelser om miljö, hälsa

Marknaderna för våra produkter präglas av stark konkurrens när
det gäller prissättning, funktionalitet och tjänstekvalitet, tidpunkt

och säkerhet, integritetsskydd etc. kan leda till ökade kostnader

för utveckling och introduktion av nya produkter och tjänster

och begränsa verksamheten för operatörer och tjänsteleverantör-

samt finansieringsvillkor. Vi möter hård konkurrens från stora

er. Även ändringar av bestämmelser som inte direkt gäller oss

konkurrentföretag och särskilt kinesiska företag har på senare år

eller våra produkter kan indirekt få negativa konsekvenser för vår

har vuxit sig starkare relativt sett. Våra konkurrenter kan införa ny

verksamhet.

teknik före oss och därmed kunna erbjuda prismässigt mer
attraktiva eller bättre produkter, tjänster och lösningar eller andra
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Sammanslagningen av olika nätoperatörer kan öka vårt

incitament än vi. En del av våra konkurrenter kan ha större

beroende av ett begränsat antal nyckelkunder.

resurser än vi inom specifika affärssegment eller på vissa

Marknaden för mobilnätutrustning är starkt koncentrerad till ett

geografiska marknader. Vi kan också möta ökad konkurrens från

fåtal aktörer. De tio största operatörerna svarar för över 40

nya marknadsaktörer, alternativ teknik eller nya industristandard-

procent av den totala marknaden. Det har skett betydande

er. Den snabba tekniska utvecklingen leder också till att

sammanslagningar av nätoperatörer, vilket har resulterat i ett

produkterna får en kortare livslängd, vilket ökar risken i alla

betydande antal operatörer med verksamhet i flera olika länder.

produktinvesteringar. Vårt verksamhetsresultat är i hög grad

Denna trend förväntas fortsätta samtidigt som ett hårdare

beroende av vår förmåga att konkurrera i detta marknadsklimat,

konkurrenstryck sannolikt kommer att leda till fler sammanslag-

inte minst vår förmåga att introducera nya produkter på

riskfak torer

ericsson årsredovisning 2007

marknaden och ständigt förbättra funktionaliteten samtidigt som

Strategiska och operativa risker

vi sänker kostnaderna för nya och befintliga produkter för att

Kortsiktig volatilitet i affärsmix kan påverka försäljning och

hantera den fortsatta priserosion som är en följd av den snabba

bruttomarginaler

tekniska utvecklingen.

Vår försäljning till nätoperatörer utgörs av utrustning, programvara och tjänster, som normalt genererar olika bruttomarginaler

Vår nuvarande och tidigare verksamhet lyder under en rad
olika miljö-, hälso- och säkerhetsbestämmelser.

Nätlösningar för telekommunikation levereras på tre olika sätt:

• som nya nät, vilket innefattar utrustning, programvara och

Vi lyder under lagar och föreskrifter om miljö, hälsa och säkerhet

nätinstallationstjänster samt ofta även anläggningsarbete i

som påverkar vår verksamhet, våra anläggningar och produkter i

betydande omfattning och/eller tredjepartsprodukter med

alla rättsskipningsområden där vi har verksamhet. Vi anser att vi i
allt väsentligt följer lagar och föreskrifter om miljö, hälsa och

lägre bruttomarginaler än våra egna produkter

• som senare utbyggnader av nät (ökad geografisk täckning eller

säkerhet när det gäller våra produkter, vår verksamhet och våra

kapacitetökning) och uppgraderingar till högre funktionalitet,

affärsaktiviteter. Det finns dock en risk att vi tvingas ådra oss

vilket innefattar en större andel programvara och en mindre

utgifter för att täcka miljö- och hälsoansvar, för att även i

andel nätinstallationstjänster och därför brukar ha högre

fortsättningen följa gällande och framtida lagar och föreskrifter
om miljö, hälsa och säkerhet eller för att ombesörja eventuell
gottgörelse. Det är av flera skäl svårt att göra en bedömning av

•

marginaler
som professionella tjänster, som har lägre bruttomarginaler än
utrustning och programvara.

miljöärendens framtida konsekvenser, inklusive eventuella
skadestånd, inte minst för att det ofta tar lång tid att lösa dem.

Detta innebär att den redovisade bruttomarginalen för en viss
period påverkas av den allmänna mixen av utrustning, program-

Skadeståndsanspråk som rör eventuella hälsorisker förenade

vara och tjänster samt av det relativa innehållet i produkter från

med elektromagnetiska fält, och allmänhetens uppfattning

tredje part.

om sådana risker, kan påverka vår verksamhet negativt.

Ledtiderna är mycket kortare för utbyggnad och uppgradering

Mobiltelefonbranschen påverkas av påståenden om att mo-

av befintliga nät än för uppbyggnad av helt nya nät. Kunderna

biltelefoner och andra telekommunikationsprodukter som

brukar göra sådana beställningar med kort varsel, dvs. mindre än

genererar elektromagnetiska fält utsätter användarna för

en månad, och det är därför svårt att förutspå förändringar i

hälsorisker. I dagsläget finns ett stort antal vetenskapliga

efterfrågan. Ändringar i vår produkt- och tjänstemix kan därför

undersökningar utförda av flera oberoende forskningsinstitu-

påverka våra förmåga att göra korrekta prognoser, men de kan

tioner som har visat att elektromagnetiska fält inte skadar

också påverka vår förmåga att i förväg avgöra om faktiska

människors hälsa inom de gränsvärden som fastställs i häl-

resultat kommer att avvika från prognosen.

somyndigheters säkerhetskrav och rekommendationer. Men uppfattade risker eller nya vetenskapliga rön om mobiltelefoners och

Merparten av våra transaktioner sker med ett begränsat antal

mobiltelefonutrustningars skadliga hälsoeffekter kan påverka oss

kunder.

negativt genom minskad försäljning. Även om Ericssons

Merparten av våra transaktioner sker inom ramen för stora

produkter är framtagna för att uppfylla alla nuvarande säkerhet-

fleråriga nätutbyggnadsavtal med ett begränsat antal stora

skrav och rekommendationer när det gäller elektromagnetiska

kunder. Även om ingen enskild kund för närvarande svarar för

fält, kan vi inte garantera att vi, eller det samägda Sony Ericsson

mer än 10 procent av försäljningen, skulle förlusten av, eller en

Mobile Communications, inte i framtiden kommer att bli föremål

nedgång i försäljningen till, en nyckelkund, oavsett anledning,

för rättsliga processer om produktansvar, dömas att betala

under lång tid kunna ha en mycket negativ inverkan på försäljn-

skadestånd eller vara tvungna att följa ändrade föreskrifter i

ing, vinst och marknadsandel.

framtiden som kan ha en negativ inverkan på vår verksamhet. Se
även ”Rättsliga och skatterelaterade tvister” i Förvaltningsberät-

En del långtidskontrakt med ramavtal utsätter oss för risker

telsen.

förknippade med överenskomna framtida prisreduktioner
eller böter.
Långsiktiga avtal ingås normalt efter konkurrensutsatt upphandling. I vissa fall ingår även åtaganden om framtida prisminskningar i dessa avtal. För att kunna bibehålla bruttomarginalen även
med dessa lägre priser strävar vi ständigt efter att minska våra
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produktkostnader. Kostnaderna minskas genom förbättrad

vår förmåga att utveckla nya produkter och lösningar. Detta kan i

design och ändringar som drar nytta av ny teknisk utveckling,

sin tur skada vår konkurrensposition på marknaden. Dessutom

vilket till exempel kan resultera i lägre komponentpriser och

kan vår andel av förluster i joint ventures eller för åtaganden att

förbättrad produktivitet. Det finns däremot inga garantier för att

skjuta till ytterligare kapital ha en negativ inverkan på koncernens

våra kostnadsbesparande åtgärder kommer att vara tillräckliga

ekonomiska ställning och verksamhetsresultat.

och genomföras i tid för att bibehålla vår bruttomarginal i sådana
avtal.
I ramavtalen fastställs ofta också viten och rätt till uppsägning
vid leveransförsening eller produktfel från vår sida, vilket kan
påverka vårt resultat negativt.

Våra lösningar kan också kräva att vi får licenser för andra
företags teknik och lyckas integrera sådan teknik i våra produkter.
Det kan i framtiden bli nödvändigt att ansöka om eller förnya
licenser rörande olika aspekter av dessa produkter. Det finns
inga garantier för att de nödvändiga licenserna kommer att
finnas tillgängliga på godtagbara villkor, eller överhuvudtaget.

Vi lägger ned stora resurser på forskning och utveckling (FoU)

Om våra produkter inbegriper programvara eller annan immateri-

av produkter och teknik som kanske inte blir framgångsrika

ell egendom som omfattas av icke-exklusiva licenser beviljade av

på marknaden.

tredje man kan detta dessutom begränsa våra möjligheter att

Det krävs stora ekonomiska och andra satsningar på forskning

skydda vår äganderätt till våra produkter.

och utveckling för att ta fram nya eller uppdatera befintliga
produkter och lösningar, och det är inte säkert att satsningarna

Våra produkter innefattar immateriella rättigheter utvecklade

lyckas. Vi deltar också aktivt i utvecklingen av tekniska standard-

av oss, som kan vara svåra att skydda eller visa sig göra

er som vi införlivar i våra produkter och lösningar. För att slå

intrång på andras rättigheter.

igenom måste sådana standarder godkännas av relevanta

Även om vi har beviljats ett stort antal patent och andra patentan-

standardiseringsorgan och av branschen som helhet. Vår

sökningar för närvarande är under handläggning finns det inga

försäljning och våra intäkter kan försämras om vi satsar på att

garantier för att patenten inte kommer att ifrågasättas, ogiltig-

utveckla tekniker och tekniska standarder som inte fungerar som

förklaras eller kringgås, eller att rättigheter som beviljas enligt

väntat, inte godtas inom branschen eller på marknaden inom den

dessa patent verkligen kommer att ge oss konkurrensfördelar.

tidsram som vi räknat med, eller överhuvudtaget.
Se även ”Forskning och utveckling” i Förvaltningsberättelsen

EU övervägde nyligen ett förslag om att införa begränsningar
av patenterbarheten för programvara. Även om EU till sist

och i Bolagsinformation.

förkastade detta förslag kan vi inte garantera att frågan inte

Vi gör strategiska förvärv för att få tillgång till teknik,

många programvarupatent och eventuella begränsningar av

kompetens eller nya marknader

patenterbarheten för programvara kan ha en väsentlig inverkan

Vår bransch kräver enorma teknikinvesteringar samtidigt som

på vår verksamhet.

kommer att komma upp på nytt i framtiden. Vi är beroende av

den är utsatt för snabba förändringar av teknik och marknads-

Vi använder en kombination av affärshemligheter, regler om

förhållanden. Vi gör strategiska investeringar för att uppnå olika

tystnadsplikt, sekretessavtal och andra avtal vid sidan om lagar

fördelar, t.ex. att snabbare få ut produkter på marknaden, få

om patenträtt, upphovsrätt och varumärkesrätt för att skydda

tillgång till teknik eller kompetens, öka våra skalfördelar, bredda

våra immateriella rättigheter. Dessa åtgärder kan emellertid vara

vår produktportfölj eller utöka vår kundbas. Det finns inga

otillräckliga för att förhindra eller avvärja intrång eller annan

garantier för att sådana förvärv blir framgångsrika eller att vi

förskingring. Dessutom kanske vi inte kan upptäcka otillåten

lyckas slå samman de förvärvade företagen och uppnå de

användning eller vidta lämpliga och snabba åtgärder för att

planerade fördelarna överhuvudtaget eller inom den förväntade

hävda våra rättigheter. I en del länder där vi är verksamma ger

tidsrymden.

lagstiftningen i själva verket bara ett begränsat skydd för våra
immateriella rättigheter, om ens något.
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Vi går in i joint ventures, strategiska allianser och avtal med

Många viktiga aspekter av telekommunikation och datanät

tredje man för att kunna erbjuda kompletterande produkter

styrs av branschövergripande standarder som kan användas av

och tjänster.

alla på marknaden. När antalet aktörer på marknaden ökar och

Om dessa samarbeten inte leder till väntade resultat, oavsett om

tekniken blir alltmer komplicerad, ökar också risken för överlap-

det beror på att vi har missbedömt våra behov eller våra

pande funktioner och oavsiktliga intrång i immateriella rättigheter.

strategiska partners kapacitet, vår förmåga att samarbeta med

Tredje man har hävdat, och kan även i framtiden hävda, att vi gör

dessa partner eller någon annan anledning, kan detta begränsa

intrång i deras immateriella rättigheter. Att försvara sig mot

riskfak torer
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sådana påståenden kan bli kostsamt, tidsödande och ta
ledningens och den tekniska personalens krafter i anspråk.

Vi är beroende av att kunna anställa och behålla högt
kvalificerade medarbetare.

Rättstvister kan leda till att vi blir tvungna att betala skadestånd

Vi tror att vår framtida framgång till stor del är beroende av vår

eller annan ersättning, utveckla produkter/teknik som inte gör

fortsatta förmåga att anställa, utveckla, motivera och behålla

intrång eller ingå royalty- eller licensavtal. Vi kan emellertid inte

ingenjörer och annan kvalificerad personal som behövs för att ta

vara säkra på att sådana licenser kommer att vara tillgängliga för

fram nya framgångsrika produkter, underhålla vårt befintliga

oss på kommersiellt rimliga villkor eller överhuvudtaget.

produktutbud och tillhandahålla tjänster till våra kunder. Det
råder fortfarande stark konkurrens om utbildad personal och

Ett negativt utslag i en rättstvist kan skada koncernens

högt kvalificerade chefer inom telekommunikationsindustrin. Vi

verksamhetsresultat eller ekonomiska ställning.

utvecklar ständigt vår ersättnings- och förmånspolicy och vidtar

Vi är parter i rättsliga processer som en följd av vår normala

även andra åtgärder. Det kan emellertid hända att vi inte är lika

affärsverksamhet. Rättstvister kan vara kostsamma, utdragna

framgångsrika när det gäller att locka till oss och behålla högt

och störa den normala verksamheten. Det är dessutom svårt att

kvalificerad personal i framtiden.

förutspå utgången av komplicerade rättsprocesser. Ett negativt
utslag i ett visst mål kan ha en väsentlig negativ inverkan på

Vi är beroende av tillgång till kortsiktig och långsiktig

koncernens rykte, verksamhet, verksamhetsresultat och

finansiering

ekonomiska ställning.
Eftersom Ericsson är ett börsnoterat företag kan grupptalan

Om vi inte genererar tillräckligt mycket kapital för att finansiera
verksamhet, skuldavbetalningar, fortsatt forskning och utveckling

väckas mot bolaget där målsägarna hävdar att bolaget eller dess

samt kundfinansieringsprogram, eller om vi inte kan säkra

anställda har underlåtit att följa säkerhetslagstiftning, bestäm-

tillräcklig finansiering när och på de villkor som vi behöver,

melser på aktiemarknaden eller andra lagar, bestämmelser och

kommer vår verksamhet att påverkas negativt. Tillgången till

krav. Oavsett om det finns fog för påståendena eller inte har den

kortsiktig finansiering kan försämras eller bli mer kostsam

tid och de kostnader som avsätts för att försvara bolaget och

beroende på situationen för vår verksamhet, vår ekonomiska

dess anställda, liksom eventuell förlikning eller skadestånd till

ställning och marknadsläget, eller om vårt kreditbetyg sänks. Vi

målsägarna, en betydande inverkan på vårt redovisade resultat

kan inte garantera att finansiering kommer att finnas tillgänglig

och anseende. För mer information om vissa rättsprocesser som

eller att den kommer att finnas tillgänglig på rimliga villkor.

vi är part i, se ”Rättsliga och skatterelaterade processer” i
Förvaltningsberättelsen.

Eftersom Ericsson är ett svenskt bolag som bedriver
verksamhet globalt har koncernen en betydande

Vi är beroende av ett begränsat antal leverantörer för större

valutaexponering.

delen av vår komponentförsörjning och kontraktstillverkning

Eftersom merparten av vår kostnadsbas är i svenska kronor och

av elektronik.

en mycket stor andel av försäljningen sker i andra valutor än

Vår förmåga att leverera i enlighet med marknadens efterfrågan är
till stor del beroende av att vi har tillräcklig tillgång till material,
komponenter och produktionskapacitet i rätt tid och på
konkurrenskraftiga villkor. Om någon av våra leverantörer inte kan
leverera innebär det ett avbrott i vår produktförsörjning som kan
begränsa vår försäljning eller öka våra kostnader avsevärt. Om vi
inte lyckas förutspå kundernas efterfrågan korrekt kan det uppstå
ett över- eller underskott av komponenter och
produktionskapacitet. I många fall använder våra konkurrenter
samma kontraktstillverkare och om de har köpt kapacitet före oss

kronan, och eftersom vi har många dotterföretag utanför Sverige,
är vår valutaexponering betydande. Växelkursrörelser påverkar
vår koncernbalansräkning, vårt kassaflöde och vår resultaträkning när utländska valutor växlas mot eller räknas om till svenska
kronor. Våra försök att genom olika kurssäkringsåtgärder minska
växelkursrörelsernas effekter kanske inte är tillräckliga eller
framgångsrika och detta kan påverka vårt resultat.
En starkare kronkurs skulle generellt ha en negativ inverkan på
Ericssons förmåga att konkurrera med konkurrenter vars
kostnader är i andra valutor.

kan de blockera våra möjligheter att skaffa nödvändiga
komponenter eller öka vår kapacitet. Denna faktor kan begränsa
våra möjligheter att leverera till våra kunder eller öka våra
kostnader. Samtidigt har vi förbundit oss för vissa kapacitetsnivåer
och komponentkvantiteter som, om de inte utnyttjas, leder till
avgifter för outnyttjad kapacitet eller skrotningskostnader.
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Ett allvarligt avbrott eller annat fel i vår informationsteknik (IT)
eller kommunikationsnät kan ha betydande negativa effekter
på våra affärer och resultat.
Vår affärsverksamhet är beroende av komplexa IT-aktiviteter och

spraxis få en väsentligt negativ inverkan på vår aktiekurs.
Vår förmåga att förutspå och kommunicera vårt framtida
resultat på ett sätt som överensstämmer med investerarnas
förväntningar kan påverka våra aktiers marknadsvärde.

kommunikationsnät som är känsliga för skada eller störningar
från en rad olika källor. En stor del av vår IT-verksamhet är utlagd

Växelkursrörelser kan få en negativ inverkan på priset på våra

på entreprenad, vilket också medför att vi delvis är beroende av

B-aktier och ADS och värdet på eventuella utdelningar.

andra företags åtgärder för att uppnå säkerhet och tillförlitlighet.

Eftersom våra aktier är noterade i kronor på OMX Nordiska Börs

Oavsett vilka skyddsåtgärder vi och dessa externa leverantörer

Stockholm (vår primära fondbörs), men i lokal valuta på NASDAQ

vidtar är praktiskt taget alla IT-system och kommunikationsnät

(ASD) och Londonbörsen (B-aktier), dvs. US-dollar och pund

utsatta för störningar som utrustningsfel, skadegörelse, datavi-

sterling, kan värdet på ditt innehav påverkas av växelkursrörelser

rus, säkerhetsintrång, naturkatastrofer, elavbrott och andra

mellan den svenska kronan och dessa valutor. Eftersom

händelser. Även om vi har gjort en bedömning av dessa risker

utdelningar görs i svenska kronor kan växelkursrörelser även

och infört kontroller och valt företag med gott anseende som

påverka värdet på utdelningar om överenskommelser med din

leverantörer av utlagda tjänster, kan vi inte vara säkra på att

bank, mäklare eller depåhållare, när det gäller ADS, kräver att

avbrott inte kommer att inträffa som kan få väsentliga negativa

utdelningen till dig ska göras i annan valuta än svenska kronor.

effekter.

Risker förenade med innehav av Ericssonaktier
Ericssons aktiekurs har fluktuerat och detta kan komma att
fortsätta.
Vår aktiekurs har fluktuerat, dels på grund av de stora fluktuationerna på värdepappersmarknaderna i allmänhet och för
telekom- och teknikbolagen i synnerhet, dels på grund av
marknadsutvecklingen och våra redovisade ekonomiska resultat
samt på grund av marknadens omdömen och spekulationer om
våra framtida utsikter. Skillnader mellan vårt faktiska ekonomiska
resultat och finansanalytikers och investerares förväntningar,
samt tidpunkten för och innehållet i eventuella vinstvarningar kan
ha en betydande inverkan på vår aktiekurs. Andra faktorer än
vårt ekonomiska resultat som kan påverka aktiekursen är till
exempel, men inte enbart, en försvagning av vårt varumärke,
omständigheter som har en negativ inverkan på vårt anseende,
uttalanden av kunder, konkurrenter eller oss själva om nätoperatörers investeringsplaner, ekonomiska svårigheter för nätoperatörer som vi har beviljat finansiering eller med vilka vi har ingått
större avtal, tilldelning av stora leveranskontrakt eller kontrakt om
nätinstallationer. Andra faktorer som kan nämnas är: spekulationer i pressen eller bland investerare om verksamhetens
omfattning eller den uppfattade tillväxten på marknaden för
tjänster och utrustning för mobilkommunikation, tekniska
problem, särskilt problem i samband med införandet av nya
nätsystem (t ex 3G eller IPTV) och dess bärkraft, samt faktiska
eller förväntade utfall av pågående eller potentiella rättsprocesser
som rör oss eller de marknader där vi verkar. Även om vi inte är
direkt inblandade kan tillkännagivanden som rör konkursförfaranden eller liknande rekonstruktionsförfaranden som rör andra
telekombolag, eller utredningar av dessa bolags redovisning-
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Moderbolagets resultaträkning
Januari–december, MSEK
Nettoomsättning 1)
Kostnader för sålda varor och tjänster
Bruttoresultat

Not
M2

Försäljningskostnader 2)
Administrationskostnader
Omkostnader

2005
2 497
–621
1 876

–632
–719
–1 351

–206
–1 072
–1 278

148
–796
–648

1)

M3

2 723
4 240

2 339
3 377

1 964
3 192

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

M4
M4

13 747
–3 262
14 725

12 811
–2 549
13 639

13 535
–2 700
14 027

M15
M15

–448
183
–265

–631
543
–88

10
–57
–47

M5

–1 315
13 145

–1 189
12 362

–581
13 399

Skatter
Årets resultat
2)

2006
2 601
–285
2 316

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 1)
Rörelseresultat

Bokslutsdispositioner
Förändring i avskrivningar utöver plan
Förändring i andra obeskattade reserver

1)

2007
3 236
–368
2 868

1)

Patentlicensintäkter ingår från 2007 i Nettoomsättning i stället för i Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader och jämnförelseåren har omarbetats i enlighet med detta.
I Försäljningskostnader ingår nettoeffekten av gjorda reserveringar för kreditförluster om SEK 133 miljoner (SEK 1 262 miljoner 2006 och SEK 782 miljoner 2005).
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Moderbolagets balansräkning
31 december MSEK
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Koncernföretag
Joint ventures och intresseföretag
Andra aktier och andelar
Fordringar koncernföretag
Långfristig kundfinansiering
Uppskjutna skattefordringar
Övriga långfristiga finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Fordringar
Kundfordringar
Kortfristig kundfinansiering
Fordringar koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar
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Not

2007

2006

M6
M7, M26

2 989
443

2 800
300

M8, M9
M8, M9
M8
M12
M8, M11
M5
M8

81 406
4 466
475
18 433
751
589
358
109 910

51 124
4 469
19
16 978
1 562
403
401
78 056

M10

84

91

M11
M11
M12

42
263
25 130
278
3 160
38 891
6 717
74 565
184 475

68
366
27 099
19
5 399
43 372
10 614
87 028
165 084

M13
M19
M19
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2007

2006

16 132
20
31 472
47 624

16 132
20
31 472
47 624

22 080
13 145
35 225
82 849
1 339

20 625
12 362
32 987
80 611
1 074

M16
M17

402
655
1 057

419
1 195
1 614

M18
M12

19 372
30 921
164
50 457

11 204
32 369
145
43 718

M18
M21
M12
M20

2 906
626
41 413
3 828
48 773
184 475

–
509
35 261
2 297
38 067
165 084

Ställda säkerheter

M22

359

277

Ansvarsförbindelser

M23

9 650

7 670

31 december MSEK
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond
Reservfond
Bundet eget kapital

Not
M14

Balanserad vinst
Årets resultat
Fritt eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Pensioner
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Certifikat och obligationslån
Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder

M15

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
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Moderbolagets kassaflödesanalys
2007

2006

2005

13 145

12 362

13 399

433
13 578

–1 574
10 788

–5 966
7 433

7
1 041
–155
–442
4 182
18 211

–31
446
358
–401
–4 827
6 333

–20
757
27
–1 250
7 276
14 223

–262
6
–579
–35 918
6 189
3 053
–19
–27 530

–132
57
–3 092
–541
5 654
22 836
59
24 841

–76
–
–
–6 972
9 470
–4 127
124
–1 581

Kassaflöde före finansieringsaktiviteter

–9 319

31 174

12 642

Finansieringsaktiviteter
Förändring av kortfristiga skulder till kreditinstitut, netto
Förändring av kortfristiga skulder till koncernföretag
Upptagande av nya lån
Återbetalning av lån
Försäljning av egna aktier och utnyttjade optioner
Betald utdelning
Reglerad del av erhållna/lämnade (–) koncernbidrag
Övrigt
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter
Förändring av likvida medel

–
1 094
11 050
–
64
–7 943
–3 324
–
941
–8 378

–
–34 265
–
–9 511
63
–7 141
–1 296
–
–52 150
–20 976

–322
–2 207
–
–699
119
–3 959
–2 299
–9
–9 376
3 266

Likvida medel vid årets början

53 986

74 962

71 696

45 608

53 986

74 962

Januari–december MSEK
Rörelsen
Årets resultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Not

M24

Förändringar i rörelsens nettotillgångar
Varulager
Kort- och långfristig kundfinansiering
Kundfordringar
Avsättningar och pensioner
Övriga rörelsetillgångar och -skulder, netto
Kassaflöde från rörelsen
Investeringsaktiviteter
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i aktier och andelar
Avyttring av aktier och andelar
Utlåning, netto
Övrigt
Kassaflöde från investeringsaktiviteter

Likvida medel vid årets slut
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Förändringar i moderbolagets
eget kapital
2007
80 611
–
80 611
62
41
–4 263
1 194
–7 943

2006
76 593
–17
76 576
58
67
–1 955
548
–7 141

Omvärdering av andra aktier och andelar
Värdering till verkligt värde redovisat i eget kapital

2

–3

Säkringsreserv
Överfört till balansräkningen för perioden

–

99

13 145
82 849

12 362
80 611

31 december MSEK
Ingående balans
Justering för IAS39 netto
Justerad ingående balans
Försäljning av egna aktier
Aktiespar- och optionsplaner
Erhållna/lämnade (–) koncernbidrag
Skatt på koncernbidrag
Betald utdelning

Årets resultat
Utgående balans

Not
M14

För mer information, se Noter till Moderbolagets bokslut Not M14 ”Eget kapital”.
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M1 	Väsentliga
redovisningsprinciper
Moderbolaget, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, tillämpar RR 32
”Redovisning för juridiska personer” från och med 1 januari 2005.
Övergången till RR 32 har inte haft någon påverkan på det rapporterade resultatet för 2005. Den justerade RR 32:06 (från 2007) ställer
krav på att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper
som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RR 32:06 tillåter.
De viktigaste skillnaderna mellan redovisningsprinciperna för
koncernen och moderbolaget är:

Koncernföretag, intresseföretag och joint ventures
Investeringar redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Investeringarna redovisas till anskaffningsvärde och endast utdelningar
resultatförs. Nedskrivningstest genomförs årligen och nedskrivningar
redovisas om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med URA7
”Koncernbidrag och aktieägartillskott”. Koncernbidrag till/från
svenska koncernföretag redovisas netto efter skatt direkt i eget
kapital eftersom deras syfte är att reducera den svenska skatten.
Aktieägartillskott ökar Moderbolagets investering.

Klassificering och värdering av finansiella instrument
IAS 39 ”Finansiella instrument: Redovisning och värdering” har
tillämpats från och med 1 januari 2006, förutom avseende finansiella
garantier där det tillåtna undantaget enligt RR 32:06 har valts.
Jämförelseåret 2005 har redovisats enligt Årsredovisningslagen.
De viktigaste skillnaderna är:
Kortfristiga placeringar, räntor och valutarelaterade derivat
värderas till det lägsta av anskaffningskostnad plus upplupen ränta
och verkligt värde.
	Valutaterminskontrakt redovisas i balansräkningen till verkligt
värde i syfte att motverka värdeförändringar hos säkrade balanser.
Resultateffekten av valutaterminskontrakt hänförliga till säkring av
framtida transaktioner skjuts upp för att möta den säkrade
transaktionen. Ränterelaterade derivat hänförliga till specifika lån
och placeringar värderas på samma sätt som underliggande
positioner.
Moderbolagets obligationslån värderas till upplupet anskaffningsvärde.

•
•

•

Ändring av redovisningsprincip har inte medfört någon väsentlig
påverkan på ingående balanser eftersom derivaten hade ett negativt
verkligt värde i utgående balans per 31 december 2005. Ingående
balanser för 2006 är justerade och omfattar övriga kortfristiga
fordringar och skulder, kortfristig del av långfristiga skulder och
certifikat och obligationslån, investeringar i andra aktier och andelar
samt eget kapital. Samtliga justerade balanser, förutom investeringar
i andra aktier och andelar, avser derivat.
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Leasing
Moderbolaget har ett hyresavtal som i koncernen redovisas som en
finansiell lease och i moderbolaget som en operationell lease.

Uppskjuten skatt
Redovisning av obeskattade reserver i balansräkningen medför att
redovisningen av uppskjuten skatt skiljer sig från koncernens
redovisningsprinciper. God redovisningssed och skattelagstiftning i
Sverge kräver att bolag redovisar vissa skillnader mellan beskattningsunderlaget och bokfört värde av skatt som en obeskattad reserv i
balansräkningen i räkenskaperna för enskilda bolag. Ändringar i
dessa reserver redovisas i resultaträkningen som en avsättning till
eller en upplösning av obeskattade reserver.

Pensioner
Pensioner redovisas i enlighet med FAR 4 ”Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad”. Enligt RR 32:06 skall upplysningar
lämnas avseende tillämpliga delar av reglerna i IAS 19.

Kassaflödesanalys
Likvida medel inkluderar finansiella instrument med en löptid upp till
12 månader från balansdagen.

Väsentliga redovisningsprinciper, uppskattningar
och bedömningar
Se Noter till koncernens bokslut, Not K2 ”Väsentliga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar”. Väsentliga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar för Moderbolaget
omfattar kundfordringar och kundfinansiering och Immateriella
produkträttigheter och övriga immateriella tillgångar, exklusive
goodwill.

M2	Segmentsinformation
fakturering

			

2007

2006

2005

Västeuropa 1) 2)		
Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika		
Asien och Oceanien		
Nordamerika		
Latinamerika		
Totalt		
1)
Varav Sverige		
2)
Varav EU		

1 478

1 093

654

33
1 383
304
38
3 236
1 336
1 478

543
915
31
19
2 601
964
1 093

1 047
760
28
8
2 497
430
654

Moderbolagets nettoomsättning i Sverige är huvudsakligen relaterad till affärssegmentet Multimedia och återstående nettoomsättning hänför sig huvudsakligen till
affärssegmentet Networks.
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M3 Övriga rörelseintäkter
och rörelsekostnader
			
Royalty, licensintäkter och
övriga rörelseintäkter
Koncernföretag		
Övriga		
Förlust (–) netto vid försäljning av
materiella anläggningstillgångar		
Totalt		

2007

M5	Skatter
Inkomstskatter redovisade i resultaträkningen
2006

2 058
667

2 018
323

1 728
240

–2
2 723

–2
2 339

–4
1 964

M4 Finansiella intäkter och
kostnader
			

2005

2007

2006

Finansiella intäkter
Resultat från andelar i koncernföretag			
Utdelningar		
4 308
4 830
	Vinst vid försäljning		
2 345
3 673
Resultat från andelar i JV
och intresseföretag		
Utdelningar		
4 216
1 258
	Vinst vid försäljning		
20
–
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar			
Utdelningar		
–
–
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter
Koncernföretag		
1 641
1 611
Övriga 		
1 217
1 439
Totalt		 13 747
12 811
Finansiella kostnader
Förlust vid försäljning av andelar
i koncernföretag		
–213
–222
Nedskrivning av investeringar
i koncernföretag		 –1 061
–556
Förlust vid försäljning av andelar
i övriga bolag		
–
–
Nedskrivning av investeringar
i övriga bolag		
–
–3
Räntekostnader och liknande
resultatposter			
Koncernföretag		
–995 –1 067
Övriga		
–918
–652
Övriga finansiella kostnader		
–75
–49
Totalt		 –3 262 –2 549
Finansnetto		 10 485 10 262

Följande komponenter ingår i Skatter:
			

2007

2006

2005

Årets skatt på koncernbidrag, netto		
Årets övriga aktuella skattekostnad		
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år		
Uppskjuten skatteintäkt/kostnad (–) 		
Skatter		

–1 194
–259
–49
187
–1 315

–548
–291
124
–474
–1 189

1 254
–511
326
–1 650
–581

Avstämning av verklig inkomstskattesats jämfört med svensk
inkomstskattesats:
			
2007
2006
2005

3 804
6 774

25
–

Inkomstskattesats i Sverige 		 –28,0%
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år		 –0,3%
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader		 –0,8%
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter		 22,0%
Skatteeffekt hänförlig till nedskrivning
av investering i koncernföretag		 –2,0%
Verklig inkomstskattesats		 –9,1%

2005

–28,0%
0,9%

–28,0%
2,3%

–0,9%

–0,3%

20,4%

22,0%

–1,2%
–8,8%

–0,2%
–4,2%

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
6

1 267
1 659
13 535

Skatteeffekt av temporära skillnader har resulterat i uppskjutna
skattefordringar enligt nedan:
				
2007
2006
Uppskjutna skattefordringar			

589

403

Uppskjutna skattefordringar avser huvudsakligen pensioner,
kundfinansiering och immateriella rättigheter.

–14
–106
–7
–

–1 115
–1 445
–13
–2 700
10 835

Räntor på pensionsskulder ingår i ovanstående redovisade räntekostnader.
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M6	Immateriella
anläggningstillgångar
Patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter

				
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans 			
Investeringar			
Utgående balans			
Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans 			
Årets avskrivningar			
Utgående balans			
Netto bokfört värde			

2007

2006

3 314
579
3 893

222
3 092
3 314

–514
–390
–904
2 989

–204
–310
–514
2 800

Årets investeringar avser huvudsakligen varumärket Redback
(varumärket Marconi 2006). Nyttjandeperioden och avskrivningstiden
är 10 år.

M7 Materiella anläggningstillgångar

					
					
			
Byggnader	Inventarier och
			
och mark
installationer
2007
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans		
23
576
Investeringar		
–
45
Försäljning/utrangering		
–10
–1
Omklassificeringar		
–
91
Utgående balans		
13
711
Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans		
–2
–344
Årets avskrivningar		
–
–111
Försäljning/utrangering		
2
1
Utgående balans		
–
–454
Netto bokfört värde		
13
257
2006
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans		
Investeringar		
Försäljning/utrangering		
Omklassificeringar		
Utgående balans		
Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans		
Årets avskrivningar		
Försäljning/utrangering		
Omklassificeringar		
Utgående balans		
Netto bokfört värde		
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Pågående
nyanläggningar
och betalda
förskott

Totalt

47
217
–
–91
173

646
262
–11
–
897

–
–
–
–
173

–346
–111
3
–454
443

23
–
–
–
23

580
29
–128
95
576

39
103
–
–95
47

642
132
–128
–
646

–2
–
–
–
–2
21

–322
–92
70
–
–344
232

–
–
–
–
–
47

–324
–92
70
–
–346
300
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M8 Finansiella anläggningstillgångar
aktier och andelar i koncernföretag, joint ventures och intresseföretag

		
Ingående balans
Köp och nyemissioner
Aktieägartillskott
Nedskrivning
Omklassificeringar
Försäljning
Utgående balans

Koncernföretag
2007
2006
51 124
35 463
–3 439
–1 061
–
–681
81 406

53 066
538
–1 435
–556
3
–492
51 124

Joint ventures	Intresseföretag
2007
2006
2007
2006
4 136
–
–
–
–
–
4 136

4 136
–
–
–
–
–
4 136

333
–
–
–
–
–3
330

338
–
–
–
–3
–2
333

Övriga finansiella tillgångar

		
Aktier och andelar
		
2007
2006
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
Resultat av ändrad redovisningsprincip, IAS 39
Inköp/kreditgivning/ökning
Försäljning/amortering/minskning
Omklassificeringar
Årets omräkningsdifferens
Utgående balans
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående balans
Årets nedskrivningar
Försäljning/amortering/minskning
Omklassificeringar
Årets omräkningsdifferens
Utgående balans
Netto bokfört värde
1)

120

Långfristig
kundfinansiering 1)
2007
2006

Övriga långfristiga fordringar
2007
2006

28
3
453
–
–
–
484

24
3
1
–
–
–
28

1 765
–
646
–1 593
–
–18
800

2 175
–
1 185
–1 502
–35
–58
1 765

401
–
–
–43
–
–
358

357
–
114
–70
–
–
401

–9
–
–
–
–
–9
475

–6
–3
–
–
–
–9
19

–203
–8
160
–
2
–49
751

–944
–32
718
31
24
–203
1 562

–
–
–
–
–
–
358

–
–
–
–
–
–
401

Under vissa perioder kan det inträffa att vår kundfinansiering inkluderar aktier eller konvertibler i bolag som vi givit kredit. Detta kan ske som en följd av rekonstruktion av osäkra
fordringar, eftersom vi i vissa fall erhåller sådana instrument som säkerhet för vår fordran. Vår princip är att avyttra dessa så snart det kan ske på rimliga villkor.
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M9 Aktier och andelar
Nedanstående förteckning omfattar vissa av moderbolaget direkt
och indirekt ägda aktier och andelar, per den 31 december 2007. En
fullständig specifikation över innehav av aktier och andelar, som
upprättas enligt den svenska årsredovisningslagen och

ingår i den årsredovisning som lämnas till Bolagsverket, kan
rekvireras från Telefonaktiebolaget L M Ericsson, External &
Management Information, SE–164 83 Stockholm.

Aktier ägda av moderbolaget

					Nominellt
					
innehav
				Innehav
i lokal valuta,
Typ Bolag	Org. Nr.	Säte
i procent
miljoner
Koncernföretag
I	Ericsson AB
556056-6258	Sverige
100
50
I	Ericsson Shared Services AB
556251-3266	Sverige
100
361
I	Ericsson Enterprise AB
556090-3212	Sverige
100
360
I	Ericsson Sverige AB
556329-5657	Sverige
100
100
I	Netwise AB
556404-4286	Sverige
100
2
II	 AB Aulis
556030-9899	Sverige
100
14
III	Ericsson Credit AB
556326-0552	Sverige
100
5
Övriga (Sverige)			
–
–
I	Ericsson Danmark A/S		Danmark
100
90
I	Oy LM Ericsson Ab		
Finland
100
13
II	Ericsson Participations France SAS		
Frankrike
100
26
II	 LM Ericsson Holdings Ltd.		Irland
100
2
23
I	Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.		Italien
53 1)
II	Ericsson Holding International B.V.		Nederländerna
100		
222
I	Ericsson A/S		Norge
100
156
II	 TANDBERG Television ASA		Norge
100
161
I	Ericsson Corporatia AO		Ryssland
100
5
I	Ericsson AG		Schweiz
100
–
II	Ericsson Holding Ltd.		Storbritannien
100
328
I	Ericsson GmbH		
Tyskland
100
20
I	Ericsson Hungary Ltd.		
Ungern
100
1 301
I	Ericsson Austria GmbH		
Österrike
100
4
Övriga (Europa, förutom Sverige)			
–
–
II	Ericsson Holding II Inc.		
USA
100
2 817
13
I	Cía Ericsson S.A.C.I.		
Argentina
12 2)
I	Ericsson Telecom S.A. de C.V.		
Mexiko
100
n/a
Övriga (USA, Latinamerika)			
–
–
II	 Teleric Pty Ltd.		
Australien
100
20
I	Ericsson India Private Ltd.		Indien
100
725
Kina
100
2
I	Ericsson Ltd.		
I	Ericsson (China) Company Ltd.		
Kina
100
65
I	Ericsson (Malaysia) Sdn. Bhd.		
Malaysia
70
2
I	Ericsson Telecommunications Pte. Ltd.		Singapore
100
2
I	Ericsson Taiwan Ltd.		
Taiwan
80
240
90
I	Ericsson (Thailand) Ltd.		
Thailand
49 3)
Övriga länder (resten av världen)			
–
–
Totalt				
–
Joint ventures och intresseföretag
I	Sony Ericsson Mobile Communications AB
556615-6658	Sverige
50
I	Ericsson Nikola Tesla d.d.		
Kroatien
49
Totalt				
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50
65
–

Bokfört
värde,
MSEK
20 645
2 216
335
102
306
6
5
983
216
196
524
15
3 151
3 200
237
8 787
5
–
4 094
3 884
120
665
217
28 881
10
1 550
61
100
147
2
475
4
1
20
17
229
81 406

4 136
330
4 466
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Aktier ägda av koncernföretag

				Innehav
Typ Bolag	Org. Nr.	Säte
i procent
Koncernföretag
I	Ericsson Network Technologies AB
556000-0365	Sverige
100
II	Ericsson Cables Holding AB
556044-9489	Sverige
100
I	Ericsson France SAS		
Frankrike
100
I	
LM Ericsson Ltd.		Irland
100
I	
Marconi S.p.A.		Italien
100
II	Ericsson Nederland B.V.		Nederländerna
100
I	Ericsson Telecommunicatie B.V.		Nederländerna
100
I	Ericsson España S.A.		Spanien
100
I	Soluciones De Video Y Comunicaciones Hache S.L.		Spanien
100
I	Ericsson Ltd.		Storbritannien
100
I	Ericsson Telekomunikasyon A.S.		
Turkiet
100
I	
LHS Telekommunikation GmbH & Co. KG		
Tyskland
87,5
I	Ericsson Canada Inc.		
Kanada
100
I	Ericsson Inc.		
USA
100
I	Ericsson IP Infrastructure Inc.		
USA
100
I	Ericsson Amplified Technologies Inc.		
USA
100
II	Drutt Corporation Inc.		
USA
100
I	Entrisphere Inc.		
USA
100
I	Redback Networks Inc.		
USA
100
I	Ericsson Servicos de Telecomunicações Ltda.		
Brasilien
100
I	Ericsson Telecommunicações S.A.		
Brasilien
100
I	Ericsson Australia Pty. Ltd.		
Australien
100
I	Ericsson (China) Communications Co. Ltd.		
Kina
100
I	Nanjing Ericsson Panda Communication Co. Ltd.		
Kina
51
I	Nippon Ericsson K.K.		
Japan
100
I	Ericsson Communication Solutions Pte Ltd.		Singapore
100

Teckenförklaring till bolagstyp
I	 Produktion, distribution och utveckling
II	 Förvaltningsbolag
III	 Finansbolag

1)
2)
3)

Jämte innehav via koncernföretag äger koncernen 100 procent i Telecomunicazioni S.p.A.
Jämte innehav via koncernföretag äger koncernen 100 procent i Cia Ericsson S.A.C.I.
Jämte innehav via koncernföretag äger koncernen 100 procent i Ericsson (Thailand) Ltd.

M10	Varulager

122

				

2007

2006

Färdiga varor och handelsvaror			
Varulager			

84
84

91
91

noter till moderbol age ts bokslut

ericsson årsredovisning 2007

not M11

M11 Kundfordringar och
kundfinansiering

RÖRELSER AVSEENDE RESERVer FÖR OSÄKRA FORDRINGAR

		
		

Ericssons kreditrisker övervakas på koncernnivå. För mer information,
se not K14 och K20.
				
2007
2006
Kundfordringar, exklusive
intresseföretag och joint ventures			
Reserv för osäkra kundfordringar			
Kundfordringar, netto			
Kundfordringar hos
intresseförtag och
joint ventures			
Kundfordringar, totalt			
Kundfinansiering			
Reserv för osäkra kundfinansieringskrediter		
Kundfinansiering, netto			

54
–12
42

52
–12
40

–
42
1 078
–64
1 014

28
68
2 149
–221
1 928

Kundfordringar
2007
2006

Ingående balans
Ökning
Ianspråktagande under perioden
Periodens återföringar av
outnyttjande belopp
Omräkningsdifferens
Utgående balans

Kundfinansiering		
2007
2006

12
–
–

13
–
–

221
19
–74

1 495
13
–12

–
–
12

–1
–
12

–100
–2
64

–1 243
–32
221

åldersanalys per 31 decmber 2007

		Varav		Varav	Varav både förfallna
		
ej	Varav
förfallna i följande
och nedskrivna i
		 nedskrivna nedskrivna
tidsintervaller
följande tidsintervall
		
eller
ej Mindre än 90 dagar
Mindre än 90 dagar
Totalt
förfallna
förfallna
90 dagar
eller mer
90 dagar eller mer
Kundfordringar exklusive intresseföretag
och joint ventures
54
34		
6
2
–
12
Reserv för osäkra kundfordringar
–12						
–12
Kundfinansiering
1 078
796
263
1
–
1
17
Reserv för osäkra kundfinansieringskrediter
–64		
–46			
–1
–17
Åldersanalys per 31 december 2006

		Varav		Varav	Varav både förfallna
		
ej	Varav
förfallna i följande
och nedskrivna i
		 nedskrivna nedskrivna
tidsintervaller
följande tidsintervall
		
eller
ej Mindre än 90 dagar
Mindre än 90 dagar
Totalt
förfallna
förfallna
90 dagar
eller mer
90 dagar eller mer
Kundfordringar exklusive intresseföretag
och joint ventures
52
17		
11
12
–
12
Reserv för osäkra kundfordringar
–12
		
–12
Kundfinansiering
2 149
1 431
646
1
8
31
32
Reserv för osäkra kundfinansieringskrediter
–221		
–158			
–31
–32

UTESTÅENDE KUNDFINANSIERING

				

2007

2006

Kundfinansiering i egen balansräkning		
Kundfinansiering utanför balansräkningen		
Total kundfinansiering			
Upplupen ränta			
Avgår risktäckning från tredje part 			
Moderbolagets riskexponering			
Netto bokfört värde i egen balansräkning		
	Varav kortfristig			
Åtaganden för kundfinansiering			

1 078
185
1 263
6
–163
1 106
1 014
263
988

2 149
211
2 360
28
–275
2 113
1 928
366
1 075
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M12 Fordringar och skulder
koncernföretag
		
2007
totalt

<1
år

Förfallostruktur
1–5
>5
år
år

Långfristiga
fordringar 1)
Finansiella fordringar
18 433
6 703 11 730
Kortfristiga
fordringar
Kundfordringar
908
908			
Finansiella fordringar
24 222 24 222			
Totalt
25 130 25 130			
Långfristiga skulder 1)					
Finansiella skulder
30 921			 30 921
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder
678
678			
Finansiella skulder
40 735 40 735		
Totalt
41 413 41 413			
1)

124

M13 Övriga kortfristiga fordringar

Totalt
2006

2007

2006

Fordringar hos intresseföretag
och joint ventures 			
Förutbetalda kostnader			
Upplupna intäkter			
Derivat med positivt värde			
Övrigt			
Totalt			

874
703
418
850
315
3 160

65
575
416
3 789
554
5 399

16 978

M14	Eget kapital
614
26 485
27 099
32 369
236
35 025
35 261

Icke räntebärande fordringar och skulder, netto, ingår med SEK –20 959 miljoner
(SEK –33 457 miljoner 2006). Även i kortfristiga finansiella fordringar och skulder
kan det periodvis förekomma räntefria mellanhavanden.
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Aktiekapital 2007
Den 31 december 2007 hade aktiekapitalet följande sammansättning:
		
Antal
		
utestående
Aktie		
aktier kapital
A-aktier 1)
1 308 779 918
1 309
14 823 478 760 14 823
B-aktier 1)
Totalt
16 132 258 678 16 132
1)

A-aktier (kvotvärde SEK 1,00 per aktie) och B-aktier (kvotvärde SEK 1,00 per aktie).
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Förändringar i eget k apital

		
		
Aktiekapital
2007
1 januari 2007
Omvärdering av övriga aktier
och andelar
Värdering till verkligt värde
rapporterat i eget kapital
Skatt rapporterat i eget kapital
Försäljning av egna aktier
Aktiespar– och optionsplaner
Koncernbidrag
Skatt på koncernbidrag
Betald utdelning
Årets resultat 2007
31 december 2007
2006
1 januari 2006
Justering för, IAS 39, netto 1)
Justerad ingående balans
Försäljning av egna aktier
Aktiespar– och optionsplaner
Koncernbidrag
Skatt på koncernbidrag
Betald utdelning
Omvärdering av övriga aktier
och andelar
Värdering till verkligt värde
rapporterat i eget kapital
Säkringsreserv
Överfört till balansräkningen för perioden
Årets resultat 2006
31 december 2006
1)

Upp-		
skriv-		
nings- 	Reservfond
fond

Totalt				
bundet 	Disposi-	Reserv
Fria
eget
tionsverkligt
vinstkapital
fond
värde
medel

Totalt
fritt
eget
kapital

Totalt

16 132

20

31 472

47 624

100

2

32 885

32 987

80 611

–
–
–
–
–
–
–
–
16 132

–
–
–
–
–
–
–
–
20

–
–
–
–
–
–
–
–
31 472

–
–
–
–
–
–
–
–
47 624

–
–
–
–
–
–
–
–
100

3
–1
–
–
–
–
–
–
4

–
–
62
41
–4 263
1 194
–7 943
13 145
35 121

3
–1
62
41
–4 263
1 194
–7 943
13 145
35 225

3
–1
62
41
–4 263
1 194
–7 943
13 145
82 849

16 132
–
16 132
–
–
–
–
–

20
–
20
–
–
–
–
–

31 472
–
31 472
–
–
–
–
–

47 624
–
47 624
–
–
–
–
–

100
–
100
–
–
–
–
–

–
–94
–94
–
–
–
–
–

28 869
77
28 946
58
67
–1 955
548
–7 141

28 969
–17
28 952
58
67
–1 955
548
–7 141

76 593
–17
76 576
58
67
–1 955
548
–7 141

–

–

–

–

–

–3

–

–3

–3

–

–

–

–

–

99

–

99

99

–
16 132

–
20

–
31 472

–
47 624

–
100

–
2

12 362
32 885

12 362
32 987

12 362
80 611

Nettot SEK –17 miljoner inkluderar säkringsreserv relaterad till anskaffning av Marconi-varumärken på SEK –15 miljoner, verkligt värde på obligationslån på SEK –7 miljoner samt
omvärdering av övriga aktier och andelar på SEK 5 miljoner.
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M15	Obeskattade reserver

				
Avsättning/
2007		
1 januari upplösning (–)
Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Immateriella anläggningstillgångar		
634
434
Materiella anläggningstillgångar		
–1
14
Summa ackumulerade avskrivningar utöver plan		
633
448
Andra obeskattade reserver
Reserv för osäkra fordringar		
Summa andra obeskattade reserver		
Summa obeskattade reserver		

Förändringar i avskrivningar utöver plan, avseende immateriella
anläggningstillgångar, är i huvudsak relaterade till varumärket
Marconi och varumärket Redback.
Förändringar i andra obeskattade reserver i moderbolaget avser
upplösning av reserv för osäkra fordringar SEK 543 miljoner 2006.
Uppskjuten, ej bokförd, skatteskuld hänförlig till obeskattade
reserver uppgår till SEK 375 miljoner för 2007 (SEK 301 miljoner för
2006)

M16 Pensioner
Moderbolaget har två typer av pensionsplaner:
Avgiftsbestämda pensionsplaner, där moderbolaget betalar fasta
premier till ett antal olika försäkringsbolag. Efter erlagd premie har
moderbolaget fullgjort sitt åtagande avseende pensionsersättningar. Avgiftsbestämda planer kostnadsförs under den period
den anställde utför sina tjänster.
Förmånsbestämda pensionsplaner, där moderbolagets åtagande
är att erlägga förutbestämda ersättningar till den anställde vid eller
efter pensionering. FPG/PRI-planen för moderbolaget är delvis
finansierad genom en pensionsstiftelse. Pensionsskulden
beräknas årligen, på balansdagen, baserad på aktuariella
antaganden.

•

•

PENSIONsskuld – förmånsbestämda planer

				

2007

2006

Ingående balans			
Pensionskostnad 			
Räntekostnad			
Utbetalda pensioner			
Utgående balans pensionsskuld 1)			
Varav finansierat genom särskilt avskilda tillgångar
Totalt			

896
35
36
–55
912
–510
402

864
52
34
–54
896
–477
419

1)

	Varav FPG/PRI SEK 515 miljoner (SEK 479 miljoner 2006), som är säkrade enligt
Tryggandelagen.

FPG/PRI-skulden är beräknad baserat på en diskonteringsränta med
3,64 procent och den återstående skulden med 4,0 procent.
Beräknad livslängd efter 65 år är 24 år för kvinnor och 21 år för män.
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441
441
1 074

31 december
1 068
13
1 081

–183
–183
265

258
258
1 339

förändringar i särskilt avskilda tillgångar

				

2007

2006

Ingående balans			
Avkastning från pensionsstiftelse			
Utgående pensionsstiftelse			
Omklassificering			
Ej bokfört överskott från stiftelse			
Utgående balans			

592
21
613
–103
–
510

553
39
592
–104
–11
477

2005 överfördes SEK 524 miljoner till den svenska pensionsstiftelsen.
Av dessa är SEK 103 (104) miljoner redovisade som förutbetalda
kostnader. Endast en immateriell del av tillgångarna är placerade i
aktierelaterade eller räntebärande instrument utgivna av moderbolaget. Inga av pensionsstiftelsens tillgångar nyttjas av moderbolaget.
Avkastning på avsatta medel för 2007 är 3,5 (7,1) procent. 69 (74)
procent av stiftelsetillgångarna är investerade i räntebärande
värdepapper och 31 (26) procent är investerade i aktier.
belopp som redovisas i balansräkningen

				

2007

2006

Utgående balans pensionsskuld			
Avgår utgående balans verkligt
värde pensionsstiftelse			
Ej bokfört överskott från stiftelse			
Omklassificering			
Utgående balans netto skuld			

912

896

–613
–
103
402

–592
11
104
419

2007

2006

35
36
–32
39

52
34
–28
58

98
98
–
26
–24
139

95
95
–
35
–1
187

totala pensionskostnader som redovisas
i resultaträkningen

				
Förmånsbestämda planer
Kostnader exklusive ränta			
Räntekostnad			
Avkastning särskilt avskilda tillgångar			
Totala kostnader förmånsbestämda planer
Avgiftsbestämda planer
Pensionspremier			
Totalt avgiftsbestämda planer			
Avkastningsskatt 			
Särskild löneskatt			
Kreditförsäkringspremier 			
Totala pensionskostnader			
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M17 Övriga avsättningar

					
Kommersiella	OmstrukKund-		
garantier
turering
finansiering
Övriga

Totalt
övriga avsättningar 1)

2007
Ingående balans
Avsättningar
I anspråktagande
Återföring av outnyttjade belopp
Omklassificering
Utgående balans

1
–
–
–
–
1

228
20
–61
–73
–
114

188
–
–
–11
–
177

778
21
–62
–374
–
363

1 195
41
–123
–458
–
655

2006
Ingående balans
Avsättningar
I anspråktagande
Återföring av outnyttjade belopp
Utgående balans

1
–
–
–
1

763
44
–433
–146
228

310
–
–
–122
188

317
639
–3
–175
778

1 391
683
–436
–443
1 195

1)	Varav SEK 208 miljoner (2006 SEK 161 miljoner) förväntas bli utnyttjade inom ett år.
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M18	Räntebärande skulder
Moderbolagets utestående räntebärande skulder, exklusive skulder
till koncernföretag, uppgick till SEK 22,3 miljarder per den 31
december 2007.
Räntebärande skulder

				

2007		

2006

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av
långfristiga skulder			 2 906
– 1)
Totala kortfristiga räntebärande skulder			 2 906		
–
Långfristiga skulder
Certifikat och obligationslån			 19 372		 11 204 1)
Totala långfristiga räntebärande skulder			 19 372		 11 204
Totala räntebärande skulder			 22 278		 11 204
1)

	Inklusive effekter av ändrade redovisningsprinciper, IAS 39. Per 2006-01-01
justerades kortfristig del av långfristiga skulder med SEK 79 miljoner och certifikat
och obligationslån med SEK 468 miljoner.

CERTIFIKAT OCH OBLIGATIONSLÅN

Emission-förfall
1999–2009
2001–2008
2003–2010
2004–2012
2007–2012
2007–2012
2007–2017
2007–2014
Total

Nominellt
belopp
483
226
471
450
1 000
2 000
500

1)
2)

375

Kupong
6,500%
7,375%
6,750%
3,935%
5,100%
3,710%
5,380%

Valuta
USD
GBP
EUR
SEK
SEK
SEK
EUR

4,459%

EUR

Redovisat
värde
(SEK
miljoner.)
3 166
2 898
4 462
450
1 002
2 000
4 757
3 543
22 278

3)
3)
3)

3)

3)

Förfallodag
(åå-mm-dd)
09-05-20
08-06-05
10-11-28
12-12-07
12-06-29
12-06-29
17-06-27
14-06-27

Orealiserad
vinst/förlust
av säkring
(inkluderad i
redovisat värde)
–61
8
–14
4)

–4
5)

–65
6)

–136

1) Obligationen om GBP 226 miljoner har en ränta som är knuten till koncernens kreditbetyg. Räntan stiger/sjunker med 0,25 procent per år för varje ändring i betygsnivå per kreditvärderingsinstitut (Moody’s och Standard & Poor’s). Räntan på denna obligation kan inte var lägre än den ursprungliga räntan i låneavtalet.									
2) Obligationslånet om EUR 471 miljoner kan återköpas av Ericsson efter år 2007. Det verkliga värdet för det inbäddade derivatet ingår i obligationens redovisade värde.
3) Ränteswappar klassificeras som säkringar av verkligt värde.									
4) Ränteförfallodag 2008-06-09.									
5) Ränteförfallodag 2008-03-29.									
6) Ränteförfallodag 2008-03-27.

Alla utestående certifikat och obligationslån är emitterade av
moderbolaget under dess obligationsprogram (Euro Medium Term
Note program). Obligationer emitteras i huvudsak till fast ränta. För
att betala rörlig ränta använder sig Ericsson av ränteswappar, vilket
ger en vägd genomsnittlig ränta på ca 5.48 procent per den 31
december 2007. Dessa obligationer omvärderas beroende på
förändringar i den s k benchmarkräntan enligt den metod för säkring
av verkligt värde som beskrivs i IAS 39. Den effektiva räntan är
densamma som kupongrabatten då certifikat och obligationslån är
emitterade till nominellt värde.
I juni 2007 emitterade Ericsson obligationer under dess EMTN
program. Transaktionen bestod av en sjuårig obligation på EUR 375
miljoner med rörlig ränta, en tioårig obligation på EUR 500 miljoner
med fast ränta samt en femårig obligation på SEK 3 miljarder.

128

noter till moderbol age ts bokslut

Emissionen kommer att väsentligt förlänga genomsnittlig löptid på
Ericssons skuldportfölj. Senast Ericsson emitterade en obligation var
2004.
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M19 Finansiell riskhantering
och finansiella instrument
Finansiell riskhantering
Ericssons finansiella risker övervakas på koncernnivå. För mer information, se Noter till koncernens bokslut, Not K20.
utestående derivat								

			
2007
		
	Valuta	Nominellt Tillgång	Skuld	Nominellt
Valutaderivat
Löptid upp till ett år
USD
1 129
805
1 337
5 229
	EUR	
381
35
422
2 060
Övriga		
127
149		
Totalt utestående valutaderivat med löptid upp till ett år
		
967
1 908		
Löptid ett till tre år
USD
1 047
131
11
453
	EUR	
1 027
13
78
1 043
Övriga		
1
–10 2)		
Totalt utestående valutaderivat med löptid ett till tre år		
145
79		
Löptid tre till fem år	EUR				
471
Totalt utestående valutaderivat med löptid tre till fem år		
		
		
Totalt utestående valutaderivat			
1 112
1 987		
Räntederivat
Löptid upp till ett år	EUR	
1 500
16
15
260
	NOK
10 120
42
7
24 289
	SEK
24 157
21
30
42 820
USD	
–
1
1		
	GBP
276
114
1		
Övriga
–
–
–
–
Totalt utestående räntederivat med löptid upp till ett år			
194
54		
Löptid ett till tre år	SEK
30 823
24
21
	GBP
–
–
–
226
	NOK
9
26
18
25 275
	EUR	
1 112
13
14
USD	
483
163
–
483
Övriga			
3		
Totalt utestående räntederivat med löptid ett till tre år			
226
56		
Löptid tre till fem år	EUR	
107
5
4
434
USD	
–
–
–
50
–
	SEK
2 000
27
–1 2)
Totalt utestående räntederivat med löptid tre till fem år			
32
3		
Löptid mer än fem år	SEK
1 305
5
3
1 428
	EUR	
526
179
–
Total löptid mer än fem år			
184
3		
116		
Totalt räntederivat
		
6361)
(av vilka ingår i säkring av verkligt värde)			
478			
Totalt utestående derivat			
1 748
2 103		
(av vilka mot interna motparter)			
801
953		
1)
2)

2006		
Tillgång	Skuld
2 269
371
469
3 109
63
91
58
212
17
17
3 338

2 402
286
291
2 979
29
–
9
38
–
–
3 017

–
12
119
–
–
–
131

2
23
63
–
–
4
92

115
43

–
–2 2)

180
5
343
94
6
–
100
9

8
6
12
–
–
–
–
11

9
5831)
385
3 921
16

11
115
3 132
2 258

	SEK 96 miljoner är klassificerade som långfristiga tillgångar (2006 SEK 116 miljoner).
	Negativa siffror beror på att derivatets ena exponering är en tillgång/skuld medan derivatets som helhet är det omvända.
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likvida medel och kortfristiga placeringar

		Återstående löptid
		
<3
<1
1–5
SEK miljarder
månader
år
år
Kassa och bank
6.7
–
–
Typ av emmitent/
motpart
Stater
–
7.8
4.0
Banker
11.3
6.5
2.7
Företag
0.1
1.7
2.1
Bostadsinstitut
0.2
1.4
0.1
Likviditetsfonder
–
–
–
Totalt
18.3
17.4
8.9

Finansieringsprogram

Belopp
>5
år 2007 2006
–
6.7 10,6

1.0
–
–
–
–
1.0

12.8
6,2
20.5 27,7
3.9
6,2
1.7
2,2
–
1,1
45.6 54,0

Instrumenten är klassificerade som att de innehas för handel och är
därför kortfristiga placeringar.
Under 2007 minskade likvida medel med SEK 8.4 miljarder till 45.6
miljarder, huvudsakligen beroende på investeringar i bolag.
Förfallostruktur för långfristiga skulder

		Certifikat
Kortfristig del
och obligaNominellt belopp
av långfristiga
tionslån
(SEK miljarder)
skulder
(långfristiga)
2008
2.9
–
2009		
3.1
2010		
4.5
2011		
–
2012 		
3.5
2013 och senare		
8.2
Totalt
2.9
19.3

Totalt
2.9
3.1
4.5
–
3.5
8.2
22.2

Obligationsprogram (USD m.)
Europeiskt företagscertifikatprogram (USD m.)
Svenskt företagscertifikatsprogram (SEK m.)
Långfristigt kreditlöfte
(USD m.)
Kortfristiga kreditlöften (SEK m.)

Utnyttjat	Outnyttjat

5 000

3 051

1 949

1 500

–

1 500

5 000

–

5 000

2 000
273

–
–

2 000
273

Den 16:e juli 2007 ersatte Ericsson den tidigare kredit faciliteten på
SEK 1 000 miljoner med en ny på SEK 2 000 miljoner. Den nya
faciliteten har ingen prissättning kopplad till kreditrating eller
prestationer.
Både Moody’s och Standard & Poor’s (S&P) höjde Ericssons
kreditbetyg under 2007. Vid årsskiftet var Ericssons kreditvärdighet
Baa1 (Baa2) hos Moody’s och BBB+ (BBB–) hos S&P. Båda
kreditbetygen är ”Investment Grade”.

Finansiella instrument redovisade till annat
än verkligt värde
I tabellerna nedan visas redovisat respektive verkligt värde för
finansiella instrument, som i bokslutet tagits upp till annat än verkligt
värde. Tillgångar värderade till verkligt värde i resultaträkningen har
en nettovinst på SEK 164 miljoner. För mer information om
värderingsp rinciper, se Not K1 – Väsentliga redovisningsprinciper.

Lånefinansiering sker i huvudsak genom upplåning på de svenska
och internationella kapitalmarknaderna.

bokfört värde på finansiella instrument

				 Fordringar	Certifi-		 Finansiella
		
Kort		 och skuld- kat och LeverananläggKund- fristiga Kassa
er koncobligatörsningsfordringar placeroch ernföretag tionslån
skulder
tillgångar
SEK miljarder
M11
ingar
bank
M12
M18
M21
M8

Övriga
kortfristiga
fordringar
M13

Övriga
kortfristiga
skulder
M20

2007

Tillgångar värderade till
verkligt värde via
resultaträkningen		
29,0
9,8
–0,1			
0,1
0,8
–1,1
38,5
Lånefordringar och
kundfordringar
1,1			
42,7				
0,8		 44,6
Finansiella tillgångar
som kan säljas							
0,5			
0,5
Finansiella skulder till
upplupet anskaffningsvärde				
–71,4
–22,3
–0,6				 –94,3
Totalt
1,1
29,0
9,8
–28,8
–22,3
–0,6
0,6
1,6
–1,1 –10,7
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2006

44,2
29,1
–
–44,5
28,8

ericsson årsredovisning 2007

not M19 – M24

Finansiella instrument redovisade till annat värde än
verkligt värde

	Redovisat värde	Verkligt värde
SEK miljarder
2007
2006
2007 2006
Kortfristig del av
långfristiga skulder
Certifikat och obligationslån

M23 Ansvarsförbindelser
				

2007

2006

Ansvarsförbindelser, totalt			

9 650

7 670

Finansiella instrument exkluderade från tabellen, såsom kommersiella kundfordringar och leverantörsskulder, är bokförda till upplupet
anskaffningsvärde, vilket motsvarar verkligt värde. I de fall ett
marknadsvärde inte är direkt tillgängligt och värdepåverkan till följd
av underliggande ränteexponering inte är materiell har det bokförda
värdet ansetts representera en rimlig uppskattning av marknadsvärdet.

Av ansvarsförbindelser är garantier för pensionsåtaganden SEK
8 199 miljoner (SEK 6 909 miljoner 2006), samt för koncernföretagens lån från banker och andra finansiella institutioner SEK 18
miljoner (SEK 51 miljoner 2006).
I enlighet med branschpraxis har Ericsson kommersiella kontraktsgarantiåtaganden i samband med kontrakt för leverans av telekommunikationsutrustning och relaterade tjänster. Utestående garantiåtaganden uppgick 2007 till SEK 16 312 miljoner (SEK 16 027
miljoner 2006). Betalning av dessa garantier utfaller endast i den mån
Ericsson inte har fullgjort sina åtaganden under det kommersiella
kontraktet.

M20 Övriga kortfristiga skulder

M24 Kassaflödesanalys

2.9
19.4
22.3

–
11,2
11,2

				

3.1
19.4
22.5

–
11,7
11,7

2007

2006

7
445

7
306

237
818
1 007
1 151
163
3 828

296
202
201
874
411
2 297

				

2007

2006

Leverantörsskulder, exklusive
intresseföretag och joint ventures			
Totalt			

626
626

509
509

Skulder till intresseföretag
och joint ventures			
Upplupen ränta			
Upplupna kostnader
varav personalrelaterade			
varav leverantörsfakturor			
Förutbetalda intäkter			
Derivat med negativt värde			
Övriga kortfristiga skulder			
Totalt			

M21 Leverantörsskulder

Alla leverantörsskulder förfaller inom 90 dagar.

M22	Ställda säkerheter
				

2007

2006

Banktillgodohavanden			
Totalt			

359
359

277
277

Under 2007 uppgick betalda räntor till SEK 1 977 miljoner (SEK 1 887
miljoner 2006 och SEK 3 215 miljoner 2005) och erhållna räntor till
SEK 3 066 miljoner (SEK 3 123 miljoner 2006 och SEK 3 151 miljoner
2005). Betald inkomstskatt uppgick till SEK 559 miljoner (SEK 364
miljoner 2006 och SEK 65 miljoner 2005).
Större icke kassapåverkande poster under Investeringar är:
Investeringar i aktier och andelar på SEK 3 214 miljoner i 2005.
justeringar för poster som inte ingår i k assaflödet

			

2007

Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar		
111
Totalt 		
111
Immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar		
389
Totalt 		
389
Totala avskrivningar på materiella
och immateriella anläggningstillgångar 500
Skatter		
756
Nedskrivningar och realisationsvinster (–)/
förluster på sålda anläggningstillgångar,
exklusive kundfinansiering, netto		 –1 088
Bokslutsdispositioner		
265
Oreglerade utdelningar		
–
Totala icke likviditetspåverkande poster		
433

2006

2005

92
92

97
97

310
310

22
22

402
825

119
516

–2 889
88
–

–6 643
47
–5

–1 574

–5 966

De största posterna som ingår i Banktillgodohavanden är säkerheter
uppgående till SEK 229 miljoner (SEK 162 miljoner 2006) för
internbankens åtaganden mot clearinginstitut.
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not M25 – M27

M25 Leasing

Sjukfrånvaro

Leasingåtaganden
Framtida minimileasingavgifter i moderbolaget per 31 december
2007 fördelar sig enligt följande:
			Operationell
			
leasing
2008		
2009		
2010		
2011 		
2012 		
2013		
2014 och senare		
			

1 192
935
817
619
476
946
–
4 985

(Procent av arbetstiden)			

2007

2006

Sjukfrånvaro för män			
Sjukfrånvaro för kvinnor			
Anställda, 30–49 år			
Anställda, 50 år eller äldre			
Långtidssjukfrånvaro 1)			

0%
2%
1%
1%
0,5%

0%
2%
1%
1%
0,4%

1)

	Sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller
mer.

Ersättningar
Löner och andra ersättningar och sociala kostnader

				

2007

2006

Löner och andra ersättningar			
Sociala kostnader			
Varav pensionskostnader			

431
253
139

570
264
187

Leasingintäkter
Framtida minimileasingersättningar per den 31 december 2007
fördelar sig enligt följande:
			Operationell
			
leasing
2008		
2009		
2010		
2011		
2012 		
2013 och senare		
			

34
9
8
8
–
–
59

Löner och andra ersättningar per marknadsområde

				

2007

2006

Västeuropa 1) 2)			
Östeuropa, Mellanöstern
och Afrika 2)			
Totalt			
1)
Varav Sverige			
2)
Varav EU			

315

350

113
428
315
315

220
570
350
350

Löner och ersättningar betalda i utländsk valuta har omräknats till SEK enligt
genomsnittlig växelkurs för året.

Kompensationspolicies samt ersättningar till
styrelsemedlemmar och verkställande direktör

Moderbolagets operationella leasingintäkter avser främst andrahands-uthyrning av lokaler.

Se Noter till koncernens bokslut, Not K29, ”Information angående
anställda, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare”.

M26 Taxeringsvärden i Sverige
				

2007

2006

Mark och markanläggningar			
Totalt			

8
8

11
11

Aktieincitamentsprogram
Aktiesparplanen
Redovisad kompensationskostnad för moderbolagets samtliga
anställda uppgår till SEK 14,5 miljoner för 2007 (SEK 17,1 miljoner
2006).

M27	Information angående
anställda
Medelantal anställda

			 2007			 2006
Män Kvinnor Totalt
Män Kvinnor Totalt
Västeuropa 1) 2)
Central- och Östeuropa, Mellanöstern
och Afrika
Totalt
1)
Varav Sverige
2)
Varav EU

132

173

140

313

165

129

294

104
277
173
173

9
149
140
140

113
426
313
313

520
685
165
165

17
146
129
129

537
831
294
294
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not M28 – M29

M28 Transaktioner med
närstående

M29	Ersättning till bolagets
revisorer

Transaktioner under 2007 var baserade på normala kommersiella
villkor i branschen.

		
Price		
waterhouse		Coopers

Sony Ericsson Mobile Communications AB (SEMC)

2007
Arvoden för revision
Arvoden, revisionsrelaterade
Arvoden för skattefrågor
Totalt
2006
Arvoden för revision
Arvoden, revisionsrelaterade
Arvoden för skattefrågor
Övriga arvoden
Totalt
2005
Arvoden för revision
Arvoden, revisionsrelaterade
Arvoden för skattefrågor
Totalt

SEMC etablerades den 1 oktober 2001 som ett joint venture mellan
Sony Corporation och Ericsson. Merparten av Ericssons mobiltelefonverksamhet överläts till SEMC. Som en följd av detta joint venture
har moderbolaget och SEMC slutit ett antal avtal.
För moderbolaget utgörs transaktionerna av royalty och licensintäkter för SEMCs nyttjande av varumärken och patent samt
mottagen utdelning.
				
2007
2006
Transaktioner med närstående				
Försäljning		
1 202
Royalty/licenser			
1 837
Utdelningar			
3 949
Balanser avseende närstående
Fordringar			
871
Skulder			
–

959
519
1 160
70
1

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Ericsson Nikola Tesla d.d. är ett bolag som tillverkar telekommunikationssystem och utrustning och är ett intresseföretag inom Ericsson.
Moderbolaget äger 49,07 procent av aktierna i bolaget.
För moderbolaget utgörs transaktionerna av royalty från Ericsson
Nikola Tesla d.d. för användning av varumärken samt mottagen
utdelning.
				
2007
2006
Transaktioner med närstående
Royalty			
Utdelning			

9
267

Övriga

Totalt

37
3
–
40

–
–
–
–

37
3
–
40

41
8
1
1
51

2
–
–
–
2

43
8
1
1
53

21
18
1
40

2
–
–
2

23
18
1
42

Under perioden 2005–2007 utförde PricewaterhouseCoopers utöver
sina revisionsuppdrag vissa revisionsrelaterade uppdrag och
skattekonsulttjänster för moderbolaget. De revisionsrelaterade
uppdrag som utfördes under perioden avsåg konsultation i samband
med redovisningsfrågor samt tjänster i samband med förvärv. Skattekonsulttjänsterna inkluderade allmänna skattekonsultationer.
KPMG är inte längre revisorer för moderbolaget (effektivt från och
med bolagsstämman 2007). Arvoden till KPMG för perioden
2005–2007 ingår i Övriga.

7
98

Övriga närstående transaktioner
För information om ersättning till ledande befattningshavare, se
koncernens not K29, ”Information angående anställda, styrelsemedlemmmar och ledande befattningshavare”.
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat

Org nr 556016-0680

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och

direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även gran

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för

skat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på

valtning i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för år 2007.

annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis

(Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta

ningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger

dokument på sidorna 26–133) Det är styrelsen och verkställande

oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis

förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upp

ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och

rättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovis

ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncern

ningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovis

redovisningen har upprättats i enlighet med internationella redo

ningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen.

visningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredo

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredo

visningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat

visningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sve
rige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att

visningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och

med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredo

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, dispo

visningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga

nerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberät

felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av under

telsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direk

lagen för belopp och annan information i räkenskapshandling

tören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

arna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen
och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovis
ningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den sam
lade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 22 februari, 2008
Bo Hjalmarsson

Peter Clemedtson

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

PricewaterhouseCoopers AB

PricewaterhouseCoopers AB

Huvudansvarig revisor
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Aktieinformation
Börshandel

Kursutveckling

Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (A-

Marknadsvärdet för Ericsson minskade med omkring 45 procent

och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen.

under 2007 och uppgick vid årets slut till cirka SEK 245 miljarder

Ericssonaktien kan också handlas i form av American
Depositary Shares (ADS) på NASDAQ i USA, bestyrkta av

(446 miljarder 2006). Under 2007 minskade OMX SP Index på
OMX Nordiska Börs Stockholm med cirka 6 procent, NASDAQ-

American Depositary Receipts (ADR), under symbolen ERIC. En

börsens telekomindex ökade med cirka 9 procent och NAS-

ADS representerar 10 B-aktier.

DAQ-börsens kompositindex ökade med cirka 10 procent.

Under 2007 omsattes cirka 44 (40) miljarder aktier. Av dessa
omsattes cirka 83 (88) procent på OMX Nordiska Börs Stockholm, cirka 16 (12) procent på NASDAQ och mindre än 1 (1)
procent på Londonbörsen. Handeln i Ericssonaktien på OMX
Nordiska Börs Stockholm ökade med cirka 3 procent och på
NASDAQ ökade handeln med cirka 51 procent jämfört med 2006.

Aktiedata

Vinst per aktie efter utspädning (SEK)
Rörelseintäkter per aktie (SEK) 1)
Kassaflöde från rörelsen per aktie (SEK) 1)
Eget kapital per aktie (SEK) 1)
P/E tal (%), B-aktier 1)
Utdelning per aktie (SEK) 2)
1)

1)
2)

2007

2006

2005

2004

2003

1,37
1,90
1,19
8,44
11
0,50

1,65
2,22
1,15
7,56
17
0,50

1,53
2,05
1,03
6,41
18
0,45

1,11
1,66
1,39
5,08
19
0,25

–0,69
-0,70
1,42
3,82
–
0

För2004 omräknat i enlighet med IFRS.
För 2007 enligt styrelsens förslag.

kursut veckling, omx nordisk a börs stockholm,

aktiehandel 2007 (miljoner aktier)

2005 –2007 (SEK)

40

8 000
nAsdAQ
oMX nordiska börs stockholm

35
6 000
30
25

4 000

20
2 000
15

B-aktien, SEK
OMX SP Index

10
2005

2006

2007

0

Jan

Feb Mar

Apr Maj

Jun

Jul

Aug sep okt nov dec

Källa: Findata Direkt
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OMX Nordisk a börs Stockholm aktiekurser

(SEK)
A sista handelsdag
A årshögsta (17 januari, 2007)
A årslägsta (21 november, 2007)
B sista handelsdag
B årshögsta (17 januari, 2007)
B årslägsta (21 november, 2007)

2007

2006

2005

2004

2003

15,36
29,70
14,60
15,18
29,90
14,53

27,60
30,90
20,90
27,65
31,00
20,90

27,50
28,70
19,80
27,30
29,00
19,40

21,70
26,10
14,00
21,20
24,50
12,70

13,90
16,80
5,55
12,90
14,60
4,11

Information om aktiekurser på OMX Nordiska Börs
Stockholm och NASDAQ

svenska institutioner.

Aktiekurser på vår huvudsakliga

kurslista med information om volymen av genomförda transak-

handelsplats – OMX Nordiska Börs Stockholm

tioner för varje noterad aktie tillsammans med dagens högsta

OMX Nordiska Börs Stockholm publicerar dagligen en officiell

och lägsta kurs. Den officiella kurslistan speglar information om
Tabellerna ovan och nedan visar högsta och lägsta säljkurser för

kurser och volymer för handel som genomförts av börsmedlem-

våra A- och B-aktier de senaste fem åren enligt vad som

marna.

rapporterats av OMX Nordiska Börs Stockholm. De aktier som är
noterade på OMX Nordiska Börs Stockholms officiella kurslista

Aktiekurser på NASDAQ för ADS

består för närvarande av aktier från 274 bolag. Handeln på

Tabellen nedan visar högsta och lägsta säljkurser för Ericssons

börsen stänger normalt kl. 17:30 på bankdagar. Förutom den

ADS på NASDAQ de senaste fem åren. Noteringarna på

officiella handeln förekommer även handel utanför börsen under

NASDAQ representerar priser mellan handlare exklusive ställda

normala öppettider för handel, och även efter kl. 17.30. Handeln

köp- och säljpriser samt courtage, och representerar inte

på börsen inbegriper normalt en högre procentuell andel

nödvändigtvis faktiska transaktioner.

privatkunder, medan handeln utanför börsen ofta omfattar större
svenska institutioner, banker som gör arbitrageaffärer mellan den

Tabellen ”Högsta och lägsta aktiekurs per år” nedan visar
högsta och lägsta säljkurs per år på dessa marknader.

svenska marknaden och utländska marknader samt utländska
köpare och säljare som köper aktier från eller säljer aktier till

Högsta och lägsta aktiekurs per år

		OMX Nordiska Börs Stockholm 	NASDAQ
		SEK per A-aktie	SEK per B-aktie
USD per ADS1)
Period
Högsta
Lägsta
Högsta
Lägsta
Högsta
Lägsta
2003
2004
2005
2006
2007
1)

136

16,80
26,10
28,70
30,90
29,70

5,55
14,00
19,80
20,90
14,60

14,60
24,50
29,00
31,00
29,90

4,11
12,70
19,40
20,90
14,53

18,85
34,57
37,19
41,14
43,41

5,20
17,93
27,78
28,88
22,23

1 ADS = 10 B-aktier.

ak tieinformation
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Tabellen nedan visar högsta och lägsta säljkurs per kvartal under 2006 och 2007.
Högsta och lägsta aktiekurs per kvartal

		OMX Nordiska Börs Stockholm 	NASDAQ
		SEK per A-aktie	SEK per B-aktie
USD per ADS1)
Period
Högsta
Lägsta
Högsta
Lägsta
Högsta
Lägsta
2006
Första kvartalet
Andra kvartalet
Tredje kvartalet
Fjärde kvartalet
2007
Första kvartalet
Andra kvartalet
Tredje kvartalet
Fjärde kvartalet
1)

30,90
29,90
25,70
28,45

25,80
20,90
21,00
24,80

31,00
30,00
25,80
28,60

25,60
20,90
20,90
24,85

39,37
39,28
35,35
41,14

33,63
28,88
29,13
33,95

29,70
27,86
28,40
26,80

23,95
24,85
23,54
14,60

29,90
28,06
28,74
27,04

23,80
25,00
23,64
14,53

42,13
40,52
43,41
41,96

33,94
36,10
33,66
22,23

En ADS = 10 B-aktier

Tabellen nedan visar högsta och lägsta säljkurs för de senaste sex månaderna (augusti 2007 till januari 2008).
Högsta och lägsta aktiekurs per månad

		OMX Nordiska Börs Stockholm 	NASDAQ
		SEK per A-aktie	SEK per B-aktie
USD per ADS1)
Period
Högsta
Lägsta
Högsta
Lägsta
Högsta
Lägsta
Augusti 2007
September 2007
Oktober 2007
November 2007
December 2007
Januari 2008
1)

26,10
26,84
26,80
19,46
16,68
15,90

23,54
24,20
18,30
14,60
14,95
13,60

26,26
27,00
27,04
19,48
16,56
15,78

23,64
24,38
18,20
14,53
14,77
13,40

38,92
40,79
41,96
30,55
25,75
24,56

33,66
35,94
28,22
23,00
22,23
20,37

En ADS = 10 B-aktier

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Ericsson uppgick den 31 december 2007 till SEK

röst vardera. En handelspost på OMX Nordiska Börs Stockholm

16 132 258 678 (16 132 258 678), fördelat på 16 132 258 678

är 1000 aktier. Den 31 december 2007 ägde Ericsson 231 991

(16 132 258 678) aktier. Varje aktie har ett nominellt värde av SEK

543 egna B-aktier.

1,00. Aktierna var per 31 december 2007 fördelade på

Inga återköp av egna aktier skedde under 2007.

1 308 779 918 (1 308 779 918) A-aktier, som vardera ger en röst,
samt 14 823 478 760 (14 823 478 760) B-aktier med en tiondels
Förändringar i antal aktier och aktiek apitalet 2003 –2007

			
2003	Nyemission (C-aktier senare konverterade till B-aktier)
2003
31 december
2004
31 december (ingen förändring)
2005
31 december (ingen förändring)
2006 31 december (ingen förändring)
2007
31 december (ingen förändring)

ericsson årsredovisning 2007

Antal aktier

Aktiekapital

158,000,000
16,132,258,678
16,132,258,678
16,132,258,678
16,132,258,678
16,132,258,678

158,000,000
16,132,258,678
16,132,258,678
16,132,258,678
16,132,258,678
16,132,258,678
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Aktieägare

de tio största ägarländerna

				
Procent av kapital			

Den 31 december 2007 var 760 949 aktieägare registrerade hos
Värdepapperscentralen (VPC AB), varav 1 517 med adress i USA.

Sverige			
USA			
Storbritannien			
Luxemburg			
Schweiz			
Frankrike			
Nederländerna			
Danmark			
Norge			
Belgien			
Övriga länder			

Enligt Citibank fanns det vid samma tidpunkt 144 025 238 ADS
(American Depositary Shares) utestående och 5 461 registrerade
innehavare av ADS. Ett stort antal ADS förvaltas av banker,
mäklare och förvaltare för kunders räkning. Den 31 december
2007 fanns 300 568 sådana konton .
Enligt tillgängliga uppgifter ägdes i slutet av 2007 cirka
80 procent av Ericssons aktier av svenska och internationella
institutioner.

31 december
2007
2006
46,1%
32,3%
6,7%
3,9%
1,9%
1,3%
1,1%
1,0%
0,7%
0,5%
4,5%

50,0%
27,1%
6,8%
3,9%
1,9%
1,4%
1,1%
0,9%
–
1,3%
5,6%

Källa: SIS Ägarservice AB.

Följande tabell visar aktieinformation per den 31 december 2007
avseende våra största aktieägare som är registrerade hos VPC
AB, kända av oss, i rangordning efter röstetal:
De röstmässigt stark aste ägarna i bolaget den 31 december 2007

Person eller organisation 1)
Investor
AB Industrivärden
SHB Pensionsstiftelse
Livförs, AB Skandia
Pensionskassan SHB Förs. fören.
Swedbank Robur fonder
SHB/SPP fonder
SEB Trygg Försäkring
Alecta
AMF Pension
Tredje AP-fonden
SEB fonder
SHB Personalstiftelse
Första AP-fonden
Nordea fonder
Fjärde AP-fonden
Oktogonen
Andra AP-fonden

Utländska ägare 2)
varav:
Brandes Investment Partners, L.L.C.
Oppenheimer Funds Inc.
Baillie Gifford & Co. Ltd.
Barclays
Fidelity

54 499 272
–
391 698 721
302 112 446
57 165 000
63 228 420
201 000 000
112 984 743
192 175 139
–
120 898 211
140 903 485
124 115 522
–
124 137 880

Procent av
totalt antal
A-aktier
2,07
0,07
–
0,37
–
2,64
2,04
0,39
0,43
1,36
0,76
1,30
–
0,82
0,95
0,84
–
0,84

Procent av
rösterna
19,49
13,36
3,01
2,75
2,27
1,67
1,08
1,04
0,93
0,89
0,85
0,78
0,72
0,70
0,56
0,53
0,46
0,44

Procent av
kapital
5,09
2,37
0,52
0,78
0,39
2,47
1,87
0,50
0,51
1,28
0,78
1,21
0,12
0,80
0,88
0,78
0,08
0,77

1,14

8 676 142 384

58,53

31,62

53,87

–
–

481 616 029
439 521 640
191 885 219
188 349 187
136 740 145

3,25
2,97
1,29
1,27
0,92

1,73
1,57
0,69
0,67
0,49

2,99
2,72
1,19
1,17
0,85

26,59
100%

16,85
100%

24,93
100%

Antal
A-aktier
513 320 192
372 000 000
83 903 000
71 440 966
63 360 000
7 435 973
12 045
23 224 095
19 509 672
4 763 682
12 345 095
2 673 549
20 000 000
7 472 938
1 498 674
2 519 655
12 903 000
–

Procent av
totalt antal
A-aktier
39,22
28,42
6,41
5,46
4,84
0,57
0,01
1,77
1,49
0,36
0,94
0,20
1,53
0,57
0,11
0,19
0,99
–

14 939 320

–
–

Antal
B-aktier
307 073 324
10 000 000

Övriga
75 458 062
5,78
3 945 344 213
Totalt
1 308 779 918
100% 14 823 478 760
1)
Källa: SIS Ägarservice AB och VPC AB, 31 December 2007 och Capital Precision, December 2007,
2)
Av vilka Nats Cumco som förvaltare: 1 403 970 581 B-aktier,
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Tabellen nedan visar förändringar i innehavet av A-respektive
B-aktier som ägdes av större aktieägare samt procent av
rösterna per den 31 december 2005, 2006 och 2007.

Procent
av
A-aktier
39,22
28,42
6,41
5,46
4,84
0,57
0,01
1,77
1,49
0,36
0,94
0,20
1,53
0,57
0,11
0,19
0,99
–

2007
Procent
av
B-aktier
2,07
0,07
–
0,37
–
2,64
2,04
0,39
0,43
1,36
0,76
1,30
–
0,82
0,95
0,84
–
0,84

Procent
av
rösterna
19,49
13,36
3,01
2,75
2,27
1,67
1,08
1,04
0,93
0,89
0,85
0,78
0,72
0,70
0,56
0,53
0,46
0,44

Procent
av
A-aktier
39,22
28,42
6,41
4,87
4,84
0,57
0,07
1,76
1,53
0,36
0,94
0,24
1,52
0,57
0,15
0,21
1,00
–

2006
Procent
av
B-aktier
2,00
0,03
–
0,47
–
2,72
1,87
0,35
1,62
1,70
0,81
1,26
–
1,07
1,29
0,88
–
1,01

Procent
av
rösterna
19,46
13,35
3,01
2,54
2,27
1,71
0,99
1,01
1,58
1,07
0,87
0,77
0,72
0,83
0,75
0,57
0,46
0,53

Procent
av
A-aktier
39,22
28,42
6,41
4,51
4,84
0,57
0,05
2,13
1,05
0,36
0,91
0,27
1,53
0,57
0,20
0,22
–
0,10

2005
Procent
av
B-aktier
2,00
0,03
–
0,55
–
2,54
2,13
0,39
2,50
1,81
1,02
1,28
–
1,13
1,67
1,41
–
1,17

Procent
av
rösterna
19,46
13,35
3,01
2,40
2,27
1,62
1,15
1,21
1,82
1,13
0,97
0,81
0,72
0,87
0,98
0,85
–
0,67

1,14

58,53

31,62

1,44

54,34

29,53

1,24

49,86

27,06

–
–
–
–
–

3,25
2,97
1,29
1,27
0,92

1,73
1,57
0,69
0,67
0,49

–
–
–
0,02
–

–
2,25
–
2,00
1,72

–
1,20
–
1,05
0,91

–
–
–
–
–

–
–
–
–
2,29

–
–
–
–
1,22

Övriga
5,78
26,59
16,85
5,88
28,58
Totalt
100
100
100
100
100
Källa: SIS Ägarservice AB och VPC AB, 31 December 2007, och Capital Precision, December 2007.

17,98
100

7,40
100

29,56
100

19,17
100

Person eller organisation (procent)
Investor AB
AB Industrivärden
Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse
Livförsäkrings AB Skandia
Pensionskassan SHB Försäkringsförening
Swedbank Robur Fonder
SHB/SPP Fonder
SEB Trygg Försäkring
Alecta
AMF Pension
Tredje AP-fonden
SEB fonder
Svenska Handelsbankens Personalstiftelse
Första AP-fonden
Nordea Fonder
Fjärde AP-fonden
Oktogonen
Andra AP-fonden

Utländska ägare
varav:
Brandes Investment Partners, L.L.C.
Oppenheimer Funds Inc.
Baillie Gifford & Co. Ltd.
Barclays
Fidelity

Våra stora aktieägare har ingen annan rösträtt än övriga

Det totala antalet aktier som ägs av styrelseledamöter och

aktieägare, som äger samma aktieslag.

ledande befattningshavare var 31 december 2007:

Så vitt vi känner till ägs eller kontrolleras Bolaget ej direkt eller
indirekt av något annat bolag, av någon utländsk regering eller av
några fysiska eller juridiska personer, ensamma eller i förening.

		
		
		

Antal
A
aktier

Antal 	RöstB
rätter
aktier procent

Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare (26 personer)

6 080 18 666 584

0,07

För enskilda individers innehav, se ”Bolagsstyrningsrapport”.
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Aktieägarinformation
Årsstämma hålls onsdagen den 9 april 2008 kl 15.00 i Globens
Annex, Globentorget, Stockholm.

Utdelning
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en
utdelning för 2007 av SEK 0,50 per aktie och att måndagen den

Rätt att delta och anmälan

14 april 2008 ska vara avstämningsdag för utdelning.

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska

• vara införd i den av VPC förda aktieboken torsdagen den 3 april
•

2008; och
anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 3 april, 2008 på

Ekonomisk information från
Ericsson

•	Delårsrapporter 2008:

bolagets hemsida www.ericsson.com, per telefon 08–

25 april 2008 (1 kv)

775 01 99 på vardagar mellan kl 10:00 och kl 16:00, eller per

22 juli 2008 (2 kv)

telefax 08–775 80 18.

24 oktober 2008 (3 kv)
29 januari 2009 (4 kv)

Anmälan kan också göras skriftligen till:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Group Function Legal Affairs

•
• Form 20-F för den amerikanska marknaden 2008: under 2 kv
	Årsredovisning 2008: mars 2009
2009

Box 47021, 100 74 Stockholm.
Årsredovisningar och andra finansiella rapporter kan laddas ned
Vänligen uppge vid anmälan namn, personnummer, adress,

eller beställas från Internet på adressen:

telefonnummer samt antalet biträden. Uppgifterna som lämnas

www.ericsson.com/investors eller beställas via e-post eller post.

vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för
årsstämman 2008.

För tryckta publikationer, kontakta:

Förvaltarregistrerade aktier

120 88 Stockholm

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank

Telefon: 08 449 89 57

eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i

E-post: ericsson@strd.se

Strömberg Distribution i Huddinge AB

aktieboken torsdagen den 3 april 2008 för att ha rätt att delta i
årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i

Kontaktinformation:

god tid före denna dag.
Investerarrelationer för Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och

Behörighetshandlingar

Oceanien:

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia

SE-164 83 Stockholm

av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, mot-

Telefon: +46 8 719 00 00

svarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas.

E-post: investor.relations.se@ericsson.com

Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta
inpasseringen vid årsstämman bör fullmakt i original samt

Investerarrelationer för Nord- och Sydamerika:

registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget

Ericsson

tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 8 april

The Grace Building

2008.

1114 Ave of the Americas, Suite #3410
New York, NY 10036, USA
Telefon: +1 212 685 4030
E-post: investor.relations@ericsson.com
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Ersättningar
I det här kapitlet beskriver vi hur vår ersättningspolicy tillämpas i

och övriga ledamöter är Nancy McKinstry, Börje Ekholm och

enlighet med bästa bolagsstyrningspraxis på Ericsson, särskilt

Monica Bergström, som alla är styrelseledamöter och oberoende

avseende koncernledningen. För närmare information om

enligt svensk kod för bolagsstyrnings krav. Ordföranden tillser att

ersättning till ledande befattningshavare och styrelsearvoden, se

koncernen vid behov håller kontakt med sina största aktieägare i

Noter till koncernredovisningen, Not K29: ”Information angående

frågor om ersättning.

anställda, styrelseledamöter och ledande befattningshavare”.

Koncernens chefsjurist fungerar som kommitténs sekreterare

Koncernen är skyldig att förelägga årsstämman den formella

och koncernchefen, Senior Vice President Human Resources &

ersättningspolicyn för ledande befattningshavare för aktieägar-

Organization och Vice President Compensation & Benefits, deltar

nas godkännande, och denna resolution för 2008, vilken i allt

i kompensationskommitténs möten på inbjudan och bistår

väsentligt motsvarar den för 2007, samt resolutioner om

kommittén i dess överläggningar, utom när frågor som rör deras

koncernens planer för långsiktig rörlig ersättning, beskrivs i

egen ersättning diskuteras eller beslutas.

kallelsen till årsstämman på Ericssons webbplats (www.ericsson.

Kompensationskommittén har utnämnt en oberoende expert,

com). På webbplatsen finns även revisorernas utlåtande om hur

Gerrit Aronson, som ska ge kommittén stöd och rådgivning.

vi har följt vår policy 2007.

Gerrit Aronson tillhandahöll koncernen inga andra tjänster 2007.
Kompensationskommittén får även nationell och internationell

Tydliga kontroller

lönestatistik från externa marknadsanalysföretag och kan vid

Ersättningsprocesser är känsliga och det behövs därför tydliga

behov anlita annan extern expertis.

kontroller. Inom Ericsson baseras dessa kontroller på tre hörnstenar: Styrelsens och kompensationskommitténs godkännande,

Ersättningspolicy

revisionskontroller och vårt interna system som innebär att alla

Ersättning inom Ericsson baseras på principerna om prestation,

ersättningsbeslut måste godkännas av chefer på två nivåer.

konkurrenskraft och skälighet. Olika ersättningskomponenter är

Årsstämman godkänner dessutom villkoren i våra planer för

konstruerade att återspegla dessa principer. Av den anledningen

långsiktig rörlig ersättning och den ersättningspolicy för ledande

användes en blandning av flera komponenter för att återspegla

befattningshavare som omfattar koncernens ledningsgrupp,

ersättningsprinciperna på ett balanserat sätt.

inklusive koncernchefen, hädanefter kallad ”koncernledningen”.

Ersättningspolicyn och kompensationskommitténs direktiv
kommer att ses över varje år mot bakgrund av t ex ändringar i

Kompensationskommittén

bästa bolagsstyrningspraxis eller ändringar vad gäller redovis-

Kompensationskommittén ger löpande styrelsen råd om

ning, lagstiftning, politisk opinion eller konkurrenters affärspraxis.

ersättning till koncernledningen, däribland fasta löner, pensioner,

Syftet är att säkerställa att policyn även i fortsättningen ger

andra förmåner samt kort- och långsiktig rörlig ersättning.

Ericsson en konkurrenskraftig ersättningsstrategi och den

Kompensationskommittén godkänner också utfall för rörlig

kommer i enlighet med svensk lag varje år att föreläggas

ersättning, upprättar ersättningsrelaterade förslag för godkän-

aktieägarna för godkännande.

nande av styrelsen och aktieägarna, samt utformar och övervakar ersättningspolicyn samt strategier och riktlinjer för ersättning
till anställda. Kommittén tar hänsyn till löner och anställningsvillkor inom hela koncernen när den hanterar frågor om ersättning till koncernledningen. Kommittén kommer att ha samma
syfte och funktion framöver och dess direktiv återfinns på
Ericssons webbplats.
Ordförande i kompensationskommittén är Michael Treschow
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Fast lön
Fasta löner fastställs med utgångspunkt från att de ska vara

Vi har globala planer för kortsiktig rörlig ersättning till chefer
och säljp ersonal som anpassas till lokala behov. Styrelsen och

konkurrenskraftiga och hänsyn tas till såväl global ersättning-

kompensationskommittén beslutar om alla Ericssons koncern-

spraxis som praxis i enskilda medarbetares hemländer. Den

mål, som därefter bryts ner till mål på enhetsnivå som i samtliga

absoluta nivån är beroende av storleken på och komplexiteten i

fall måste godkännas av två chefsnivåer. Kompensationskommit-

den aktuella befattningen samt den enskildes prestation från år

tén ser till att målnivåerna ligger på en lämplig nivå under hela

till år. Koncernledningens löner och andra ersättningar är föremål

året och har rätt att revidera dem om de inte längre är relevanta,

för en årlig granskning av kompensationskommittén, som tar

krävande och/eller ej ger mervärde för aktieägarna. Medarbetare

hänsyn till extern lönestatistik för att se till att lönenivåerna är

som inte omfattas av globala planer för kortsiktig rörlig ersättning

fortsatt konkurrenskraftiga och lämpliga mot bakgrund av

kan omfattas av lokala planer vars utformning varierar beroende

koncernens ersättningspolicy. Vid fastställandet av fasta löner tar

på den lokala konkurrenssituationen. Resultat har ett betydande

kompensationskommittén hänsyn till inverkan på den totala

inflytande på den enskildes totala ersättning. År 2006 var ett av

ersättningen, inklusive pensionsavgifter och därmed förbundna

flera år då Ericsson hade förmånen av ett mycket starkt resultat,

kostnader.

vilket ledde till att den kortsiktiga rörliga ersättning som betalades ut till koncernledningen låg nära eller motsvarade maxbelop-

Rörlig ersättning och prestation

pen. Under 2007 utvecklades vår lönsamhet inte enligt förvänt-

På Ericsson har vi har en stark övertygelse om att man i

ningarna, varför utbetalningarna kommer att bli betydligt lägre.

möjligaste mån bör uppmuntra rörlig ersättning inom hela
koncernen, eftersom vi ser att detta främjar prestation, gör det
möjligt för verksamheterna att ha mer flexibla lönekostnader och

Långsiktig rörlig ersättning

hjälper medarbetarna att rikta in sig på tydliga mål.

Planer för aktiebaserad långsiktig rörlig ersättning läggs varje år

Prestationen återspeglas speciellt i de rörliga komponenterna,
både vad gäller den årliga och den långsiktiga rörliga komponen-

fram inför årsstämman för godkännande. För koncernledningen
är utfallet beroende av tre olika variabler: Den enskildes

ten. Även om den kan variera över tiden med hänsyn till lönesätt-

investering i aktier, långsiktigt finansiellt mål och aktiekursut-

ningstrender är målnivån för den kortsiktiga rörliga ersättningen

vecklingen.

till koncernledningen för närvarande 30–40 procent av den fasta
lönen, men resultatet kan variera mellan noll och två gånger

Alla planer för långsiktig rörlig ersättning har utformats med
avsikten att de ska ingå i en väl avvägd och sammanhängande

målnivån. Den långsiktiga rörliga ersättningen är konstruerad för

total ersättning. Ericsson har inga formella riktlinjer för aktieä-

att uppnå en målnivå omkring 30 procent av den fasta lönen. I

gande, men den långsiktiga rörliga ersättningen hjälper koncern-

båda fallen är utfallet relaterat till uppfyllnaden av specifika

ledningen och en stor andel av Ericssons anställda att långsiktigt

verksamhetsmål som återspeglar styrelsens uppfattning om vad

bygga upp ett betydande eget innehav av bolagets aktier. Detta

som utgör en rimlig balans mellan fasta och rörliga ersättnings-

sker genom en kombination av personliga investeringar och

delar och gällande marknadspraxis för ersättningar till högre

aktiebaserad ersättning i form av tre olika, men sammankopp-

chefer. Alla kompensationsplaner har definierade maximala

lade, planer: Aktiesparplanen, programmet för nyckelpersoner

tilldelnings- och utfallsgränser.

och resultataktieplanen för högre chefer.

Kortsiktig rörlig ersättning
Den årliga rörliga ersättningen utgår enligt kontantbaserade
program med konkreta verksamhetsmål med utgångspunkt från
den årliga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen
varierar med hänsyn till befattning men kan för koncernledningen
inkludera finansiella mål på koncernnivå eller på enhetsnivå,
operativa mål, mål för medarbetarmotivation och kundnöjdhet.
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Aktiesparplan

tilldelas upp till åtta resultatmatchningsaktier utöver den ordinarie

Aktiesparplanen (”the Stock Purchase Plan”) är utformad för att

matchningsaktien för varje sparaktie som köpts inom aktiespar-

så långt det är praktiskt möjligt ge alla anställda incitament till

programmet. För resultatmatchningen krävs att ett mål avseende

ägarskap i bolaget, vilket är i överensstämmelse med bran-

vinsten per aktie har uppfyllts.

schpraxis och med vårt sätt att arbeta. Anställda som deltar i

Användningen nu och tidigare av den genomsnittliga årliga

planen kan avsätta högst 7,5 procent (9 procent för koncernche-

ökningen av vinsten per aktie i förhållande till högt ställda och

fen) av den fasta bruttolönen för köp av B-aktier till marknadspris

utmanande mål som ett resultatmått återspeglar koncernens

på OMX Nordisk Börs Stockholm eller ADS på NASDAQ

fortsatta strategi att öka aktieägarvärdet genom en långsiktig

(sparaktier) under en 12-månadersperiod. Om den anställde

förbättring av lönsamheten. Genom att ett konstant och

behåller de inköpta aktierna i tre år efter investeringen och under

grundläggande mått på finansiellt resultat används vid sidan om

den tiden fortfarande är anställd inom Ericssonkoncernen

det inbyggda fokus på aktiekursen som ligger i principen av

kommer den anställde att tilldelas motsvarande antal B-aktier

medägande genom aktiesparande, säkerställs ett nära överren-

eller ADS utan kostnad. Anställda i 88 länder deltar i planen och i

stämmande mellan deltagarnas och aktieägarnas långsiktiga

november 2007 var antalet deltagare 19 000, vilket motsvarar

intressen, samtidigt som deltagarna får en klar, tydlig och

omkring 26 procent av alla anställda.

oförändrad siktlinje. Kompensationskommittén har förvissat sig

Deltagarna sparar varje månad från och med augustilönen till

om att den nuvarande metoden fortfarande är att föredra mot

kvartalsvisa investeringar. Dessa investeringar (i november,

andra mått, inklusive mått baserade på relativt resultat, men

februari, maj och augusti) matchas på treårsdagen för varje

kommittén tar kontinuerligt ställning till andra alternativ.

investering, vilket innebär att matchningen spänner över två
räkenskapsår och två beskattningsår.

Resultatmålen kan inte omprövas efter den treåriga resultatperiodens slut. Om minimiresultatet inte har uppnåtts sker ingen
tilldelning av resultatmatchningsaktier. Styrelsen kan också

Plan för nyckelpersoner

minska antalet resultatmatchningsaktier om den anser det vara

Syftet med planen för nyckelpersoner (”the Key Contributor

lämpligt av hänsyn till koncernens ekonomiska resultat och

Retention Plan”) är att lyfta fram prestationer och potential och

ställning, villkoren på aktiemarknaden och andra omständigheter

uppmuntra att nyckelpersoner stannar inom bolaget. I program-

vid matchningstidpunkten.

met väljs upp till 10 procent av de anställda ut genom en
nomineringsprocess som lägger vikt vid prestationer, kritisk

Utvärdering av den långsiktiga rörliga ersättningen 2007

kompetens och potential. Deltagarna får en extra aktie utöver

Under 2007 genomförde kompensationskommittén en utvärder-

den ordinarie matchningsaktien för varje sparaktie som köpts

ing av bolagets planer för långsiktig rörlig ersättning under

inom ramen för aktiesparplanen under en tolvmånadersperiod.

ledning av dess oberoende rådgivare Gerrit Aronson. Flera

Programmet infördes 2004 och upprepades 2005, 2006 och

utomstående parter anlitades för att undersöka och analysera

2007.

deltagarna i aktiesparplanen, programmet för nyckelpersoner
och resultataktieplanen för högre chefer. Inom ramen för

Resultataktieplan för högre chefer

utvärderingen undersöktes hur väl planerna överensstämmer

Resultataktieplanen för högre chefer (the Executive Performance

med de ursprungliga principerna, viktiga beståndsdelar testades

Stock Plan) infördes 2004 och upprepades 2005, 2006 och 2007.

och administration, utfall och kostnader granskades.

Syftet med planen är att fokusera chefer på att driva lönsamhet
och att erbjuda en konkurrenskraftig ersättning. Högre chefer,
inklusive koncernledningen, väljs ut och tilldelas upp till fyra eller

Aktiesparplanens mål att ge alla Ericssons anställda möjlighet
att investera i bolaget och därmed befästa en enhetskänsla av
”One Ericsson” som överensstämmer med aktieägarnas intressen

sex extra aktier (resultatmatchningsaktier) utöver den ordinarie

visade sig ha varit en framgång. Mer än en fjärdedel av alla

matchningsaktien för varje sparaktie som köpts inom aktiespar-

anställda över hela världen investerar i sparaktier. I Sverige är

programmet. I 2006 och 2007 års program får koncernchefen

deltagandet för närvarande så högt som 45 procent och

investera upp till 9 procent av sin fasta lön i sparaktier och kan

Nordamerika ligger inte långt efter. Enligt en enkät bland de
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anställda var de två viktigaste skälen för deltagande att aktien är

Pensioner och förmåner

attraktiv och att ”det är viktigt att betrakta Ericsson ur ett

Pensionsförmånerna motsvarar den konkurrenskraftiga nivån i

aktieägarperspektiv”. I enkäten uppgav en majoritet av dem som

medarbetarnas hemländer och vid sidan om nationella social-

deltar i planen att de instämde eller instämde starkt i att planen

försäkringssystem kan pensionsförmånerna omfatta olika

gör att deltagarnas intressen sammanfaller med aktieägarnas,

kompletterande koncernprogram. Utgångspunkten är att att

vilket även en betydande andel av dem som inte deltar i planen

andra förmåner, t ex förmånsbil och läkarvårdsplaner ska också

ansåg.

vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden.

Nomineringsprocessen för programmet för nyckelpersoner
granskades och fastställdes vara bra. Under perioden
2004–2007 hade strax över hälften av dem som nominerades
bara nominerats en gång. Målet med programmet att behålla
nyckelpersoner genom att lyfta fram prestationer, kritisk
kompetens och potential, visade sig också ha uppnåtts. I en
enkät bland personer som nominerats till programmet och deras
chefer uppgav såväl cheferna som de nominerade att prestationer och framtida potential var de två huvudskälen till nomineringar. Bland de nominerade uppgav majoriteten att de instämde
eller instämde starkt i att programmet har ökat lojaliteten
gentemot Ericsson.
Resultataktieplanen för högre chefer har starkt stöd bland
deltagarna och utfallet följer resultat och aktiekurs. Jämfört med
andra svenska storföretag är planen konkurrenskraftig, men
jämfört med Ericssons globala konkurrenter ligger planens
inkomstmöjligheter på den lägre delen av skalan.
Kostnaderna och aktieanvändningen för programmen har varit
blygsamma jämfört med praxis globalt. Utspädningen för alla tre
planerna 2004, 2005 och 2006 beräknas uppgå till mindre än
0,2 procent per år och kostnaderna till mindre än 3 procent av de
totala ersättningskostnaderna.
Slutsatserna av den omfattande undersökningen var att de
nuvarande planerna är mycket effektiva och fyller sina syften,
samt att de har en positiv inverkan på verksamheten som mer än
väl uppväger kostnaderna. Styrelsen har därför för avsikt att
upprepa aktiesparplanen, programmet för nyckelpersoner och
resultataktieplanen 2008, under förutsättning att de godkänns av
aktieägarna.
2001 och 2002 års aktieoptionsplaner
Tre tilldelningar av aktieoptioner gjordes 2001 och 2002 som
hade vestat men inte förfallit per den 31 december 2007. För mer
information, se Not K29: ”Information angående anställda,
styrelseledamöter och ledande befattningshavare”.
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Historia och utveckling

2006	Global kommersiell lansering av HSPA mobilt bred

Vår historia går tillbaka till år 1876, då Lars Magnus Ericsson
öppnade en liten verkstad i Stockholm för att reparera telegrafut-

bandsnät
2007

Fiberaccess och VDSL, samt IPTV i bredbandsnät

rustning. Samma år sökte Alexander Graham Bell patent på
telefonen i USA. Lars Magnus Ericsson insåg snabbt att

Långsiktiga mål och affärsstrategi

röstbaserad telekommunikation hade en enorm potential och att

Ericssons yttersta mål är skapa tillväxt och en god avkastning

tekniken kunde förbättras. Han började utveckla och sälja sin

som är uthållig på lång sikt. Vår strategi är att vara förstahands-

egen telefonutrustning och fick inom loppet av några år i uppdrag

valet för våra kunder och i synnerhet för världens ledande

att leverera telefoner och växlar till Sveriges första teleoperatör.

nätoperatörer. För att uppnå detta strävar vi efter att vara

Det dröjde inte länge förrän Stockholm var den telefontätaste

marknads- och teknikledande genom att erbjuda överlägsna

staden i världen.

helhetslösningar inom i första hand nätinfrastruktur, tillhörande

I dag är Ericsson en ledande leverantör av telekomutrustning

professionella tjänster och multimedia.

och närliggande tjänster till mobil- och fastnätsoperatörer över

Vi är en stor leverantör till de flesta av världens ledande

hela världen. Mer än 1 000 nät i över 175 länder använder vår

mobiloperatörer och till många av världens ledande fastnätsope-

utrustning och vi är ett av få bolag i världen som kan erbjuda

ratörer. Vi tror att vår förmåga att erbjuda helhetslösningar – sys-

helhetslösningar för alla större mobilkommunikationsstandarder.

tem, applikationer, tjänster och mobiltelefonteknik – i kombination

Vi gör stora investeringar inom forskning och utveckling (FoU)

med våra ingående kunskaper om konsumenternas behov ger

och verkar aktivt för standardisering och öppna system. Vi har

oss goda möjligheter att hjälpa operatörer med nätutveckling och

därför en lång tradition när det gäller innovation och att vara först

nätdrift.

med framtidens teknik för en effektivare och bättre telekommuni-

•	Vi är marknadsledande inom nätutrustning för GSM och
WCDMA/HSPA, systemintegration och nätdriftstjänster.

kation.
Vår ständiga ambition att vara teknikledande bekräftas också
av att vi har en av branschens mest omfattande portföljer av
immateriella rättigheter med ungefär 23 000 patent.

•	Vi växer inom trådburna bredbandsnät, metro Ethernet-lös•

ningar och optisk transmission.
	Vi har multimedielösningar för operatörer av fasta nät såväl
som mobilnät.

Tekniska milstolpar
Vår strategi är att:

1878

Från telegraf till telefon

1923

Från manuell koppling till automatisk koppling

1956

Första mobilsystemet

1968

Från elektromekanisk till datoriserad styrning

• excellera inom nätinfrastruktur,
• expandera vår tjänsteverksamhet,
• etablera vår position inom multimedielösningar

1978

Från analog till digital koppling

för att göra människors liv enklare och rikare, göra kommunika-

1981

Från fast kommunikation till mobil kommunikation

tion tillgänglig för alla och skapa nya sätt för företag att göra

1991

Från 1G analog till 2G digital mobilteknik

affärer. Det sker med operational excellence som grund för allt vi

1998 	Integrering av tal- och datatjänster i mobilnät
1999

gör.

Från kretskopplade smalbandsnät till paketkopplade
bredbandsnät

1999	Softswitch för fast telefoni introduceras
2001

Från 2G smalband till 3G mobil bredbandsteknik

2003

Mobil softswitch introduceras

Innovation för tekniskt ledarskap
Innovation är ett viktigt inslag i vår företagskultur och avgörande
för vår konkurrensförmåga och framtida framgång.
Vi har en lång tradition när det gäller att ta fram innovativ

2004 	Storskalig kommersiell lansering av WCDMA 3G-nät i

kommunikationsteknik som bl a bidragit till att etablera industri-

	Västeuropa

standarder. Genom att i ett tidigt skede delta i utvecklingen av

2005

Kommersiell lansering av HSDPA mobila bredbandsnät

nya standarder och teknik är vi ofta först på marknaden med nya

i Nordamerika

lösningar, vilket ger oss en klar konkurrensfördel.
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Ericsson har genom att utveckla öppna standarder och föra ut

Immateriella rättigheter och licensering

tillförlitliga och kostnadseffektiva nätverkslösningar på markna-

Genom att i många år ha utvecklat ny teknik har vi byggt upp en

den. Vi bidrog till utvecklingen av industristandarder för mobilsys-

betydande portfölj av immateriella rättigheter inom telekomteknik.

tem som GSM, GPRS, EDGE, 3G/WCDMA/ HSPA och Bluetooth.

Den 31 december 2007 hade vi omkring 23 000 (22 000) patent

GSM-familjen (GSM och WCDMA) används idag för att förbinda

över hela världen, däribland standardtäckande patent för GSM,

mer än 80 procent av världens mobilabonnenter. Ericsson har en

GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA, MBMS, TD-SCDMA, cdma2000,

ledande position inom standardisering och provning när det

WiMax och nästa generationen OFDM/LTE. Vi har också viktiga

gäller den nya stora trådlösa tekniken LTE (Long-Term Evolution).

patent inom många andra områden, t ex IP-telefoni, ATM, WAP,

Vårt ambitiösa FoU-program omfattar omkring 19 300 (17 100)
medarbetare i 17 (17) länder över hela världen och vi satsade SEK

Bluetooth, SDH, SONET och WDM.
Våra immateriella rättigheter är värdefulla affärstillgångar och vi

29 miljarder eller 15 procent av omsättningen på forskning och

licenserar ut dessa rättigheter till många andra företag, bland

utveckling 2007.

annat leverantörer av infrastrukturutrustning, inbäddade moduler,

Våra största FoU-investeringar gäller produktutveckling inom i

mobiltelefoner och utvecklare av mobiltjänster. I gengäld betalar

främst nätinfrastruktur för mobil kommunikation. Vi har fortsatt

dessa royalties eller ger oss tillgång till andra immateriella

att investera i strategiskt viktiga områden som bredbandsaccess,

rättigheter. Vi förvärvar dessutom rättigheter genom licenser att

konvergerade nät, tjänstelagret, IP-teknik och multimedia.

utnyttja tredje parts immateriella rättigheter. Vi anser också att vi

Innovationer i världsklass uppnås även genom samarbete med
olika partners, däribland kunder, universitet och forskningsinstitut. Standardiseringsorganisationer fastställer standarder som för
industrin framåt och Ericsson är en ledande aktör i alla större

har tillgång till alla de patent som är nödvändiga för vår verksamhet, eller delar av vår verksamhet.
För mer information, se ”Riskfaktorer – Risker förenade med
branschen och marknaden”.

standardiseringsorganisationer.
För mer information om produkt- och teknikutveckling, se

Att tillgodose operatörernas viktigaste behov

”Riskfaktorer – Strategiska och operativa risker” och ”Förvalt-

Vi kommer även i fortsättningen att avsätta betydande resurser

ningsberättelse – Forskning och utveckling”.

för utveckling av helhetslösningar som kan stimulera nätutbyggnad för ökad geografisk täckning och för trafikkapacitet och
därmed öka efterfrågan på våra produkter och tjänster.

Allmänna fakta om bolaget
Juridiskt namn: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Agent i USA: Ericsson Inc., Vice President, Legal Affairs, 6300

Organisationsnummer: 556016-0680

Legacy Drive, Plano, Texas 75024. Vårt telefonnummer i USA är

Bolagets juridiska form: Ett svenskt aktiebolag organiserat i

+1 972 583 0000.

enlighet med den svenska aktiebolagslagen. Ord som ”Erics-

Aktier: Våra A- och B-aktier är noterade på OMX Nordiska Börs

son”, ”koncernen”, ”bolaget” och liknande uttryck refererar alla

Stockholm. Våra B-aktier är även noterade på Londonbörsen

till Telefonaktiebolaget LM Ericsson och dess dotterbolag.

(LSE).

Registreringsland: Sverige. Bolaget bildades den 18 augusti

I USA är våra ADS (American Depositary Shares), som var och

1918 genom sammanslagning av AB LM Ericsson & Co. och

en motsvarar 10 B-aktier, noterade på NASDAQ.

Stockholms Allmänna Telefon AB.

Moderbolagets verksamhet: Telefonaktiebolaget LM Ericssons

Säte: Vår officiella adress är Telefonaktiebolaget LM Ericsson,

verksamhet utgörs huvudsakligen av koncernledning, holdingbo-

164 83 Stockholm. Vårt huvudkontor finns på Torshamnsgatan

lagsfunktioner och internbankverksamhet. Detta inkluderar även

23, Kista.

aktiviteter som utförs på kommissionsbasis av Ericsson Credit

Telefonnumret är 08-719 0000. Vår webbplats finns på adressen

AB inom kundkredithantering.

www.ericsson.com. Informationen på vår webbplats utgör inte
en del av denna årsredovisning.
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Vi tror att övergången från tal-, meddelande- och videotjänster
till IP-baserade multimedietjänster i både mobila och fasta

turlösningar och moduler för EDGE/HSPA i bärbara datorer.
Genom att lösa tre av de viktigaste frågorna för operatörer –

accessnät är den viktigaste tekniska förändring som dagens ope-

d v s modernisering och utbyggnad av accessnät, införande av

ratörer står inför.

IP-baserade intäktsgenererande tjänster, samt kostnadseffektiv

Många av världens ledande operatörer börjar konvergera sina

installation av bredbandsnät med hög kapacitet och tjänstedif-

mobila och fasta nät till ett enda nät. Fastnätsoperatörer övergår

ferentiering – fortsätter vi att säkra en stark marknadsposition

från entjänstnät till paketkopplade bredbandsbaserade flertjänst-

inom paketkopplad telefoni, softswitching och publik Ethernet-

nät, som samtidigt kan hantera olika typer av tjänster, t ex tal,

access.

data och bilder. Övergången till ett helt IP-baserat paketkopplat
nät är ett nödvändigt steg för att kunna kombinera bredbandsin-

Utökade professionella tjänster

ternet, tal- och bildtrafik i ett gemensamt bredbandsnät. För

Genom att optimera drift och underhåll av sina nät kan nätopera-

kunderna innebär detta en rikare upplevelse och enklare tillgång

törer sänka sina driftkostnader. Många nätoperatörer lägger

till ett stort urval applikationer och innehåll på vilken enhet som

därför i allt större utsträckning ut t ex nätdesign, drift och

helst. För operatörerna blir det lägre kostnader och en möjlighet

underhåll på entreprenad.

att snabbare nå ut på marknaden med nya tjänster.
Vår lösning för sådana flertjänstnät utnyttjar en IMS-baserad

En sådan lösning leder till lägre driftskostnader och större
flexibilitet för operatörerna när det gäller resursanvändning och

multitjänstmiljö i intelligent edge-routrar, kombinerat med

den tid det tar att få ut tjänsterna på marknaden, samtidigt som

bredbandsaccess, routing och transmissionselement i kärnnätet.

de är garanterade tjänster av högsta kvalitet.

Genom att nätet organiseras i lager isoleras de olika funktioner-

Kombinationen av Ericssons lokala expertis, globala teknikle-

na, d v s access, kärnnät och tjänster, vilket underlättar över-

dande position, affärskännedom, starka leveransförmåga och

gången till en ”all-IP”-miljö. På senare år har vi förstärkt vår

omfattande erfarenhet av drift av nät med flera leverantörer gör

portfölj med fasta lösningar som en förberedelse för konvergens

Ericsson till en ledande leverantör av tjänster till nätoperatörer.

och helt IP baserade nät.

Vår erfarenhet av integrering och drift av nät gör Ericsson till en

Användningen av trådlöst bredband för fast och mobil

attraktiv partner för operatörer som vill ha hjälp att säkert och

användning växer snabbt. Ericsson möter denna växande

kostnadseffektivt utveckla sina nät så att de kan hantera flera

efterfrågan genom att erbjuda både kostnadseffektiva infrastruk-

tekniker under sin övergång till ett enda konvergerat nät.

Koncernföretag och intresseföretag: För en förteckning över

publicerade resultat i alla avseenden. Utöver information om

våra större dotterbolag, se Noter till moderbolagets bokslut –

Moderbolaget, är enbart konsoliderade siffror för koncerntotaler

Not M9, ”Aktier och andelar”. Utöver vårt joint venture med

inkluderade i våra rapporter.

SONY är vi engagerade i ett antal andra mindre joint ventures,

Rapportering i USA: Årsredovisningar och annan information

samarbeten och riskkapitalaktiviteter. För mer information om

rapporteras till den amerikanska finansinspektionen Securities

risker förenade med joint ventures, strategiska allianser och

Exchange Commission (SEC) i enlighet med regler och förord-

tredjepartsavtal, se ”Riskfaktorer – Strategiska och operativa

ningar för utländska privata emittenter. Handlingarna finns även

risker”.

tillgängliga i elektronisk form på SEC:s webbplats, www.sec.gov/

Publicerade dokument: Årsredovisningar och annan informa-

edgar/searchedgar/webusers.htm, där de lagras i databasen

tion (normalt endast på svenska) för vissa inhemska juridiska

EDGAR. Dessa handlingar kan även läsas eller kopieras i SEC:s

personer lämnas till Bolagsverket i enlighet med svenska regler

Public Reference Room (100 F Street, N.E., Washington, D.C.

och förordningar.

20549 USA) eller beställas per post mot särskild avgift. Kontakta

Dessa handlingar kan även beställas via Bolagsverkets webb-

SEC för mer information (telefon: +1 800 732 0330.

plats (www.bolagsverket.se). Observera att det inte är säkert att
informationen i handlingarna ger någon indikation om våra
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Affärssegment (Primära segment)

förvärven av Marconi och Entrisphere. Genom Marconi tillkom

Vi levererar nätutrustning och tjänster som möjliggör telekommu-

IP-DSL för fiber- och kopparbaserad bredbandsaccess.

nikation och helhetslösningar för mobil och fast kommunikation.

Entrispheres produkter inom fiberteknik (Gigabit Passive Optical

Ericsson är ett telekommunikationsbolag som utvecklar och

Networks, GPON) är oumbärliga för högdefinitions-IPTV och

säljer en rad olika produkter riktade till i första hand kunder inom

andra IP-baserade tjänster som ställer stora krav på bandbredd

telekombranschen. Vi har fastställt inom vilka segment vi skall

och kostnadseffektivitet.

bedriva verksamhet genom att titta på marknaden och vilken typ
av kunder våra produkter och tjänster riktar sig till, samt på de

IP-kärnnät (switching, routing och kontroll)

distributionskanaler genom vilka de säljs och gemensamma

IP-utvecklingen börjar i kärnnätet. Våra kärnnätslösningar

faktorer som rör teknik, forskning och utveckling. För att spegla

omfattar branschledande softswitch, IP-infrastruktur, IMS

vår affärsinriktning och underlätta jämförelser med våra konkur-

(IP-based Multimedia Subsystem) och media gateways. Vårt

renter införde vi en mer kundorienterad organisation från och

förvärv av Redback Networks har utökat vår IP-produktportfölj

med den 1 januari 2007. Vi rapporterar numera resultaten av

med bredbandsroutrar för hantering av bredbands-, telefoni-,

verksamheterna i fyra affärssegment:

teve- och mobilitetstjänster.

•	Networks: kommunikationsinfrastruktur och installationstjänster.

• Professionella tjänster: nätdriftstjänster, tjänster för nätsystemintegration, konsult- och utbildningstjänster samt kundsupport.

• Multimedia: nätverksbaserade medie- och meddelandetjäns-

ter, företagsapplikationer, intäktshantering, tjänsteplattformar
och mobilplattformar.

• Telefoner: vårt 50/50 joint venture med SONY – Sony Ericsson

GSM och WCDMA/HSPA delar ett gemensamt kärnnät, vilket
innebär att tidigare investeringar behålls när operatörerna
övergår från talinriktade nät till multimedienät. Våra växlingsprodukter har branschledande skalbarhet och kapacitet. Många av
våra växelsystem för kärnnät byggs på gemensamma plattformar.
IMS (IP Multimedia Subsystem) är nyckeln som gör att
abonnenter kan få tillgång till samma innehåll och tjänster från en
mängd olika apparater. IMS är en plattform med öppen arkitektur

Mobile Communications – erbjuder ett sortiment av mobiltele-

i tjänstelagret som stödjer IP-baserade tjänster, t ex IP-telefoni,

foner och annan mobilutrustning som stödjer multimedieappli-

”push-to-talk” etc. Eftersom vår IMS-lösning är gemensam för

kationer och andra kommunikationstjänster.

både fasta nät och mobilnät kan konvergerade tjänster tillhandahållas transparent, oberoende av accesstyp.

Segmentet Networks
Segmentet Networks omfattar produkter för mobil- och fast

Transmission

access, kärnnät och transmission. Även nätinstallationstjänster

Mikrovågs- och optisk transmission möjliggör en kostnadseffektiv

ingår.

hantering av tal- och datatrafik.

Segmentet Networks svarade för 69 procent av den totala
försäljningen 2007.

Vårt mikrovågsradiosystem (MINI-LINK) är en av de mest
använda lösningarna i världen. Transmissionsnät (t ex MINI-LINK,
metrooptiska nät) är viktiga delar i våra helhetslösningar och

Mobil- och fast access

används även av operatörer som har nätutrustning från andra

Vi levererar mobila accesslösningar för nätoperatörer som ger

leverantörer.

säkra, effektiva och kostnadseffektiva mobiltelefonnät samt
trådlöst bredband för mobila, nomadiska och fasta användare i

Installationstjänster

tätorter och landsbygdsområden. Vår expertis när det gäller alla

Snabb installation av stora volymer är resurskrävande. Ericsson

2G- och 3G-standarder gör att vi kan erbjuda nätoperatörer

har utvecklat ett tjänstekoncept där man utnyttjar en blandning

skräddarsydda lösningar oavsett vilken standard de använder i

av lokal och intern kompetens, underleverantörer och centrala

sina befintliga nät. Våra radiobasstationer som förbinder t ex

resurser. Vi kan använda denna kompetens på ett sätt som har

telefonen eller persondatorn med det mobilnätet kan enkelt

visat sig leda till mycket goda resultat och en mycket hög grad av

uppgraderas från GSM till GPRS/EDGE och från WCDMA till

kundtillfredsställelse.

HSPA.
Den senaste utvidgningen av vårt fasta bredbandsutbud har
varit ett viktigt steg för att stärka vår förmåga att rikta in oss på

Ericssons professionella tjänster omfattar expertis inom nätdrifts-

nätoperatörer som börjar integrera sina fasta nät och mobilnät.

tjänster, systemintegration, rådgivning, utbildning och kundsup-

Vår position inom publik Ethernet-access har stärkts genom
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Segmentet Professionella tjänster svarade för 23 procent av

Segmentet Multimedia svarade för 8 procent av den totala

den totala försäljningen 2007.

försäljningen 2007.

Nätdriftstjänster

Nätverksbaserade medie- och meddelandetjänster

Vi erbjuder några av de mest heltäckande nätdriftstjänsterna

Nätverksbaserade medie- och meddelandetjänster omfattar

inom telekombranschen. Vårt utbud omfattar

följande:

• nätdrift: hantering av allt som rör den dagliga driften av en

• Konvergerad television: vårt utbud av helhetslösningar för

kunds nät, hantering av fasta nät och mobilnät av hög kvalitet

personlig och interaktiv TV kompletterades genom förvärvet av

och till en förutsägbar kostnad,

Tandberg Television 2007.

• ”hosting” av hantering av applikationer och innehåll: vi gör det
möjligt för operatörerna att lansera multimedietjänster enkelt,
snabbt och kostnadseffektivt.

• Musik och spel: lösningar för överföring av musik, spel och
•

video till ett stort antal enheter.
	Rikare kommunikation: utbudet omfattar applikationer för
förbättrad kommunikation och omedelbart utbyte av erfaren-

Vi är branschledande inom nätdriftstjänster och hanterar nät med

heter och information. Mobeon, som är en ledande leverantör

mer än 185 miljoner abonnenter. Eftersom nätdriftstjänster ofta

av IP-baserade meddelandekomponenter, förvärvades för att

tillhandahålls inom ramen för fleråriga avtal är en stor del av

komplettera vårt utbud.

faktureringen när det gäller nätdriftstjänster av återkommande
karaktär.

• Mobila mediehanteringslösningar, särskilt anpassade till
medieföretag och mobilnätsoperatörer för att göra det möjligt
för dem att expandera till nya kanaler och nya områden.

Systemintegration

Utbudet omfattar funktioner för att samla in, anpassa och

Operatörer kan minimera sina risker genom att anlita Ericsson för

skicka information på ett säkert sätt.

att integrera utrustning från flera leverantörer och hantera

•	Reklam är ett viktigt finansieringsinslag i traditionella medier

teknikförändringsprogram, samt utforma och integrera nya

och den snabbaste tillväxten sker inom nya mediekanaler som

lösningar. Allt fler operatörer som ställs inför stora teknikskiften

Internet.

eller introducerar multimedietjänster anlitar oss för att agera som
”prime integratör”.

Företagsapplikationer
Ericsson gör företag mer konkurrenskraftiga genom att göra

Konsulttjänster och utbildning

deras kommunikations- och affärsprocesser mobila. Användare

I takt med att teknik och affärsmodeller blir alltmer komplexa i

som är på resande fot kan få tillgång till affärskritiska kommuni-

utvecklingen mot bredband och IP förväntar sig kunderna att

kations- och informationsapplikationer från flera olika enheter via

våra konsulter ska hjälpa dem att utforma strategier för nätut-

privata eller allmänna, fasta nät eller mobilnät. Utbudet omfattar

veckling och föreslå vilka multimedietjänster som kan skapa

en applikationsportfölj, plattformar och tjänster. Vi har helhetslös-

tillväxt och öka kompetensen hos deras anställda.

ningar för företag av alla storlekar, både hos företaget och/eller
”hosting” hos operatörer.

Kundsupport
Erfarna yrkesmän och yrkeskvinnor som är tillgängliga dygnet

Intäktshantering

runt för att ge kundsupport är en mycket viktig del av vårt

Vi är en ledande leverantör av intäktshanteringslösningar. Vi

tjänsteutbud.

hjälper våra kunder att få in och säkra sina penningflöden och ta

Våra anställda i världens alla regioner hjälper operatörer som

tillvara affärsmöjligheter genom att tillhandahålla expertis och

tillsammans har mer än 1 miljard kunder. Råd om hur den dagliga

lösningar för att hantera intäkterna från såväl traditionella tjänster

driften kan effektiviseras så mycket som möjligt säkerställer

som multimedietjänster.

nätets tillgänglighet och sänker de totala ägandekostnaderna.

Förvärvet av LHS 2007 stärkte vår position ytterligare. Idag kan
vi erbjuda en konvergerad debiterings- och faktureringslösning

Segmentet Multimedia

som gör att operatörerna kan hantera alla användare och tjänster

Multimedias utbud omfattar en mängd produkter och applikatio-

på samma sätt, oavsett betalningsalternativ eller accessteknik.

ner, varav en del är väl etablerade på marknaden - t ex intäktshanteringsprodukter och mobilplattformar - medan andra bör ses
som investeringsområden.
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Tjänsteplattformar (SDP)

fiska områdena, vilket minskar effekterna av instabilitet eftersom

Ericssons tjänsteplattformar omfattar alla aspekter av tjänster

en minskning i ett område ofta uppvägs av en ökning i ett annat.

företag-till-konsument (B2C) och företag-till-företag (B2B). Vår

Det finns skillnader mellan områdena när det gäller penetrering

kompetens inom lösningar, produkter, systemintegration och

för fast och mobil telefoni, nättrafik, nivån på tjänsterna samt

konsulttjänster slås ihop för att skapa skräddarsydda multimedie-

ländernas genomsnittliga BNP och andra ekonomiska faktorer.

paket för varje enskild kund. Genom förvärvet av Drutt har

Vi tror starkt att prisvärd och allmän tillgång till telekommunika-

Ericsson ett utbud av kärnprodukter som stödjer verksamhet

tionstjänster är en förutsättning för social och ekonomisk

både via och utanför portaler och möjliggör reklam och handel

utveckling, vilket förbättrar välfärden för människor världen över.

med en rad olika produkter med hjälp av tjänsteplattformar.

Som en av världens största leverantör av kommunikationsutrustning och tjänster, har Ericsson infört ett strikt program i hela

Mobilplattformar

organisationen för att uppfylla handelsvillkor och att rätta sig efter

Ericsson är en ledande leverantör av plattformar för GSM/EDGE

gällande utländska och inhemska lagar och regler, handelsem-

och WCDMA/HSPA som används i t ex mobiltelefoner, PC-kort

bargon samt sanktioner. Inte på några villkor skall vår affärsverk-

och andra mobilenheter. Ericsson licenserar ut öppna plattformar

samhet stödja någon speciell politisk agenda eller regim.

som är interoperabilitetstestade för GSM/EDGE och WCDMA.
Produktutbudet är baserat på vårt omfattande innehav av

Försäljning PER REGION OCH SEGMENT 2007

			 Profess-		
			 ionella
MultiSEK miljarder	Networks tjänster
media

immateriella rättigheter och inbegriper: referensdesign, programvara, ASIC-ritningar, utvecklings- och testverktyg och utbildning.
Genom att licensera ut vår teknik och våra plattformar ger vi

Västeuropa
CEMA 1)
Asien/Oceanien
Nordamerika
Latinamerika
Totalt

mobiltelefontillverkare möjlighet att lansera nya produkter snabbare
med begränsade FoU-investeringar och lägre teknikrisker.
Segmentet Phones
Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson)
levererar innovativa mobiltelefoner med många funktioner,
tillbehör och PC-kort som gör det möjligt för oss att leverera
helhetslösningar till våra kunder. Detta 50:50-ägda joint venture,
som bildades i oktober 2001, kombinerar Ericssons kunskaper

1)

28.085
36.435
43.101
8.392
12.972
128.985

17.287
8.305
9.061
3.965
4.274
42.892

Totalt

7.313 52.685
3.921 48.661
2.467 54.629
1.065 13.422
1.137 18.383
15.903 187.780

Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika

Vår omvärld
Långsiktiga kundrelationer och global närvaro

inom mobilkommunikation med SONY:s kunnande inom

Vi har haft en närvaro på de flesta av våra marknader i mer än

konsumentelektronik och innehåll och är en viktig del av våra

100 år och byggt upp starka, långsiktiga relationer med världens

helhetslösningar inom multimedietjänster för mobilkommunika-

ledande operatörer. Koncernens skalfördelar, helhetslösningar

tion.

och lokala närvaro på alla stora marknader gör att vi kan fungera

Sony Ericsson ansvarar för produktdesign och produktutveck-

som en verklig partner och erbjuda kostnadseffektiva lösningar

ling, liksom för marknadsföring, försäljning, distribution och

och stöd till en mångskiftande kundbas. I en tid när operatörerna

kundservice.

minskar antalet leverantörer som de är beroende av är engage-

Sony Ericssons försäljning är inte inräknad i vår redovisade
försäljning utan verksamhetsresultatet redovisas enligt kapitalandelsmetoden under posten ”Andelar i JV och intresseföretags
resultat” i resultaträkningen.
Se även Noter till koncernens bokslut – Not K3, ”Segmentsinformation”.

manget hos våra medarbetare och bredden av vår portfölj av
produkter och tjänster nyckeln till vår framgång.
Vi arbetar nära våra kunder för att lära känna deras verksamhet
och tekniska behov och tillhandahåller skräddarsydda lösningar
för att hjälpa dem att uppnå sina affärsmål. Vår expertis inom och
erfarenhet av alla större telekomstandarder har tillsammans med
vår erkända kvalitet och innovationsförmåga gjort det möjligt för

Geografiska (sekundära) segment

oss att utveckla vår affärsverksamhet globalt. Vi tror att vår

Vi delar in försäljningen i fem geografiska områden, Västeuropa,

globala närvaro och de ekonomiska skalfördelar som följer av en

CEMA (Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika), Asien

ledande marknadsandel ger oss konkurrensfördelar. Global

och Oceanien, Nordamerika samt Latinamerika.

närvaro är en viktig faktor, särskilt för ett bolag som är affärs-

Det råder en bra spridning av försäljningen mellan de geogra-
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utnyttjar vår starka internationella närvaro och kärnkompetens

återhämtningen från 2004. Tabellen nedan visar den långsiktiga

inom mobil och fast kommunikation för att öka inom tillväxtområ-

genomsnittliga säsongseffekten på försäljningen under perioden

den som systemintegration, tjänsteapplikationer och nätdrifts-

1993–2007.

tjänster. Vi drar också nytta av vår globala närvaro för att bilda
allianser med leverantörer och tillverkare och därmed öka vår

GENOMSNITTLIG SÄSONGSVARIATION ÖVER 15 ÅR

samlade effektivitet.

		
		

Kunder

Sekventiell förändring
Procent av årlig omsättning

Vi levererar utrustning, integrerade lösningar och tjänster till

Första
Andra
Tredje
Fjärde
kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet
-26%
21%

17%
24%

-4%
23%

32%
31%

nästan alla stora nätoperatörer i världen. Merparten av vår

Tabellen nedan visar den genomsnittliga säsongseffekten på

försäljning utgörs av stora fleråriga avtal med ett begränsat antal

försäljningen för de tre senaste åren.

viktiga kunder. Av en kundbas på mer än 425 nätoperatörer
svarar de tio största kunderna för 42 (44) procent av vår nettoför-

GENOMSNITTLIG SÄSONGSVARIATION DE SENASTE 3 ÅREN

säljning och de 20 största kunderna svarar för 58 (63) procent.

		
		

Vår största kund svarade för mindre än 6 (7) procent av försäljningen 2007.
Våra kunder har olika behov av samarbete med Ericsson som
leverantör. Det kan handla om allt ifrån hjälp att identifiera och
tillvarata affärsmöjligheter, leveranser av komplicerade system

Sekventiell förändring
Procent av årlig omsättning

Första
Andra
Tredje
Fjärde
kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet
-19 %
22 %

16 %
25 %

-7 %
23 %

27 %
30 %

Konkurrenter

med systemintegration eller drift av kundens nät till enkel

Inom Networks är våra största konkurrenter främst stora och

merförsäljning i form av utrustning eller reservdelar som kunden

sedan länge etablerade leverantörer av kommunikationsutrust-

själv installerar. Vi använder tre olika säljkoncept för att ta hänsyn

ning. Även om konkurrensen varierar för olika produkter, tjänster

till dessa olika behov:

och geografiska regioner så är våra huvudkonkurrenter inom

•

•

Projektförsäljning (interaktiv relationsbaserad försäljning där

mobilkommunikation Alcatel/Lucent, Huawei, ZTE och Nokia/

kunden deltar i hög grad för att identifiera och ta tillvara

Siemens. Även inom utrustning för fasta nät är konkurrensen

affärsmöjligheter, när lösningen inte är känd vid själva

mycket koncentrerad och utgörs bland andra av Alcatel/Lucent,

försäljningstillfället).

Cisco, Huawei, Nokia/Siemens och Nortel. Vi konkurrerar också

	Systemförsäljning (interaktiv relationsbaserad försäljning av

med många lokala och regionala företag som tillverkar och

lösningar som konfigurerats för särskilda kundbehov).

levererar kommunikationsutrustning och tjänster. Vi tror att några

• Produktförsäljning (resultatet av relationsbaserad försäljning

av de viktigaste konkurrensfaktorerna inom denna bransch är

och ramavtal där kunder kan avropa väldefinierade produkter

befintliga kundrelationer, möjlighet till kostnadseffektiv uppgrade-

och tjänster på elektronisk väg).

ring eller migrering av en installerad bas, teknisk innovation,
produktdesign, produkternas överensstämmelse med industri-

Systemförsäljning har historiskt sett varit den vanligaste

standarder samt möjligheter att hantera systemintegration av

försäljningsmetoden för att på bästa sätt tillgodose våra kunders

helhetslösningar.

behov, även om de två övriga metoderna växer i betydelse

Konkurrensen inom Professionella tjänster utgörs inte bara av

allteftersom kundernas behov utvecklas.

många av våra traditionella konkurrenter inom system, utan även

För mer information, se ”Riskfaktorer – Risker förenade med

av flera stora företag inom t ex IS/IT, t ex IBM, EDS och Accenture

branschen och marknaden”.

och kontraktstillverkare av elektronik samt ett stort antal mindre,
specialiserade företag som är verksamma på lokal eller regional

Säsongsvariationer

nivå. I takt med att detta segment växer tror vi att nya konkurren-

Försäljning, resultat och kassaflöde från rörelsen per kvartal är

ter kommer att träda fram, bl a nätoperatörer som försöker

säsongsbetingade och normalt lägst första kvartalet och högst

expandera till nya segment.

fjärde kvartalet. Detta beror främst på att nätoperatörernas

Inom segmentet Multimedia är konkurrensen mycket skiftande

inköpsmönster varierar över året. Även om vår omsättning

beroende på vilken produkt eller tjänst det är fråga om. För så

historiskt sett har varit mycket säsongsbunden, så har säsongs-

gott som alla dessa produkter och tjänster är dock konkurrensen

variationerna inte följt det historiska säsongsmönstret under

betydande.

marknadsnedgången som inleddes 2001 eller den efterföljande
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Motorola, Samsung samt ett antal andra företag som LG
Electronics, NEC och Sharp. Vi tror att vårt samarbete med
japanska SONY Corporation i detta sammanhang ger oss en
särskild konkurrensfördel.

För mer information, se ”Riskfaktorer – Risker förenade med
branschen och marknaden”.
I våra anläggningar i Sverige används merparten av golvytan
för modulmontering och resten främst för provning. Inräknat

För mer information, se ”Riskfaktorer – Risker förenade med
branschen och marknaden”.

kontraktstillverkningen sker 35-40 (35–40) procent av modultillverkningen och 75-80 (75–80) procent av nodtillverkningen i
Sverige.

Materialtillgång

Vi har för avsikt att fortsätta att lägga ut modultillverkningen på

Tillverkning och montering

underleverantörer när det finns tillräcklig tillverkningskapacitet

Vi gör merparten av vår nodtillverkning själva, d v s montering,

och kunnande tillgängligt på förmånliga villkor. Genom att lägga

integrering och testning av modulära delsystem i kompletta

ut större delen av modultillverkningen på underleverantörer får vi

systemnoder som radiobasstationer, växlar för mobilnät etc.

större manöverutrymme att anpassa oss till ekonomiska och

Ungefär hälften av vår modulproduktion, d v s tillverkning av

marknadsrelaterade förändringar. Vid vilken tidpunkt tillverkning

delsystem som kretskort, radiofrekvensmoduler (RF), antenner

ska läggas ut på underleverantörer och i vilken omfattning är

etc., är utlagd på en grupp kontraktstillverkare, däribland

dock en avvägning mellan efterfrågan på kort sikt och manöver-

Celestica, Elcoteq, Flextronics, Jabil och Solectron, varav

utrymme på längre sikt.

merparten är förlagd i lågkostnadsländer. Vi köper också

Vi styr vår tillverkningskapacitet globalt genom att förlägga

specialtillverkad och standardiserad utrustning, komponenter

tillverkningen till anläggningar som har tillgänglig kapacitet till

och tjänster från flera globala leverantörer och från många lokala

konkurrenskraftiga priser. Vid årsslutet 2007 uppgick det totala

och regionala leverantörer. En del av våra leverantörer konstru-

kapacitetsutnyttjandet till nära 100 procent eftersom vi ständigt

erar och tillverkar mycket specialiserade och skräddarsydda

anpassar vår tillverkningskapacitet till den förväntade efterfrågan.

komponenter till våra helhetslösningar såväl som till enskilda

I tabellen nedan ges en översikt över våra större tillverknings- och

noder. Vi försöker normalt förhandla fram globala leveransavtal

monteringsanläggningar och det totala antalet kvadratmeter

med våra huvudleverantörer. Även om vi inte är beroende av

golvyta vid årets slut.

någon enskild leverantör för leverans av standardiserad utrustning eller komponenter och försöker undvika att hamna i en

Tillgång till material och komponenter

situation där vi är beroende av en enda leverantör, kan ett behov

Vi köper in råmaterial, elektroniska komponenter, färdiga

av att byta till en alternativ leverantör innebära att vi måste

produkter och tjänster från ett stort antal inhemska och utländ-

allokera ytterligare resurser för att säkerställa att vår tekniska

ska leverantörer. Variationer i marknadspriset för koppar,

standard och andra krav uppfylls. Denna process kan ta tid att

aluminium, stål, ädla metaller, plast och annat råmaterial har en

genomföra. Följaktligen kan ett behov av att byta till en alternativ

begränsad effekt på varornas totala kostnad. Våra inköp består

leverantör ha en potentiell negativ effekt på vår verksamhet på

till största delen av elektroniska komponenter och färdiga

kort sikt.

produkter och tjänster. Vi har egen produktion – i begränsad
omfattning – av vissa komponenter såsom kraftmoduler och

Primära tillverknings- och monteringsanläggningar

		
2007		
2006		
2005		
		
Anlägg– Kvadrat–
Anlägg– Kvadrat–
Anlägg– Kvadrat–
Anlägg–
ningar
meter
ningar
meter
ningar
meter
ningar
Sverige
Kina
Italien
Brasilien
Tyskland
Indien
Övriga
Totalt
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8
4
2
1
1
1
1
18

244 300
33 900
20 100
25 900
300
6 400
5 000
335 900

8
3
2
1
1
1
2
18

231 500
20 860
20 100
18 400
13 900
5 364
8 100
317 560

9
3
0
1
0
1
0
14

256 615
15 200
0
15 840
0
5 364
0
293 019

10
3
0
1
0
0
0
14

2004		
Kvadrat–
meter
277 415		
15 200
0
15 840
0
0
0
308 455
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kablar, som används i våra systemprodukter och även säljs

Affärsenheter

externt till andra tillverkare av utrustning.

Vår verksamhet är organiserad i ett antal affärsenheter som

Baserat på våra senaste inköpsavtal har uppgången i olje- och

utvecklar och levererar produkter och tjänster till marknadsenhe-

metallpriser under 2007 bara haft en begränsad negativ påverkan

ter. Marknadsenheterna ansvarar för lokal försäljning och

på våra kostnader och inte påverkat tillgången till de elektroniska

kundsupport. Produktutvecklingsenheterna ingår i affärsenhe-

komponenter, kompletta produkter och tjänster som vi behöver. I

terna.

största möjliga utsträckning fortsätter vi att anlita flera olika

Affärsenheterna är Networks, Global Services och Multimedia

leverantörer för de inköpta delarna i våra produkter. Detta för att

och motsvarar i stort sett våra tre rapporteringssegment, där

undvika att vi blir beroende av en enda leverantör och för att

nätinstallationsaktiviteter som sköts av Global Services ingår i

säkerställa tillräcklig tillgång och konkurrenskraftiga priser. Under

segmentet Networks och övriga tjänsteaktiviteter rapporteras

förutsättning att det endast blir en måttlig ökning i efterfrågan,

inom segmentet Professionella tjänster.

förutser vi inga utbudsbegränsningar som skulle förhindra oss
från att uppfylla våra förväntade produktionskrav under 2008.
För mer information, se ”Riskfaktorer – Risker förenade med
branschen och marknaden”.

Marknadsenheter
Vi använder vår egen säljorganisation bestående av 24 marknadsenheter för att marknadsföra och sälja våra system och
tjänster till kunder i mer än 175 länder via ett världsomspännande

Organisation

sälj- och supportnät. Varje marknadsenhet representerar

Bolagsstyrning

antingen ett land eller en grupp länder, beroende på hur

Ledningen för våra operativa enheter har betydande befogenhe-

omfattande vår verksamhet är i regionen. Vi har en betydande

ter och ett betydande ansvar när det gäller uppgifter som rör den

försäljning på alla de största geografiska telekommarknaderna.

dagliga verksamheten. Våra operativa enheter leds av styrgrup-

Inget enskilt land svarar för mer än 7 procent av vår försäljning.

per som består av medlemmar ur koncernledningen, Extended

För tjänsteverksamheten, som är representerad i 140 länder,

Management Team och chefer för respektive operativ enhet.

spelar lokala kunskaper en avgörande roll och de flesta av de

För mer information om vår bolagsstyrning, se Bolagsstyrningsrapport eller besök vår webbplats på www.ericsson.com/
se/om_ericsson/bolagsstyrning/index.shtml.
Informationen på vår webbplats utgör inte en del av detta
dokument.

28 000 anställda inom vår tjänsteorganisation är därför baserade
på de lokala marknadsenheterna.
Majoriteten av våra marknadsenheter verkar via lokala
dotterbolag i varje land. Vi utnyttjar vår lokala närvaro för att
hjälpa våra kunder att uppnå större effektivitet och få tillgång till
resurser av erkänd världsklass oavsett var de befinner sig.

Koncernfunktioner

Marknadsenheterna drar nytta av affärsenheternas produktex-

Vissa koncernövergripande frågor, som inte naturligt kan

pertis för att skräddarsy och integrera våra produkter till

hänföras till en bestämd operativ enhet, hanteras av ett antal

kunderna.

koncernfunktioner: Communications, Finance, Internal Audit,
Human Resources & Organization, Legal Affairs, Technology

Operational excellence

Sales & Marketing och Strategy & Operational Excellence.

Vi är övertygade om att operational excellence är en konkurrens-

Dessa ansvarar bl a för utformning av koncernstrategi, direktiv,

fördel. Därför undersöker vi ständigt hur vi kan förbättra

affärsstyrning och resursfördelning. Koncernfunktionerna

koncernens interna processer, supportsystem och arbetsmeto-

ansvarar också för konsolidering och rapportering av finansiella

der. Vårt mål att hjälpa våra kunder framåt på bästa möjliga sätt

resultat, finansiering och förvaltning av likvida medel, juridiska

kräver en väl utvecklad förmåga till förändring, effektiva proces-

frågor, kommunikation med olika intressenter såsom anställda,

ser som hela tiden utmynnar i nya kvalitetsprodukter och

investerare, press och media – samt samordning och administra-

kvalitetstjänster med låga ägandekostnader.

tion av ett antal koncernövergripande frågor. Andra viktiga frågor

Oavsett hur mycket vi redan har uppnått kommer vi alltid att

för koncernen, t ex bolagets sociala ansvar, hanteras av koncern-

driva operational excellence inom hela koncernen. Genom att

funktionerna tillsammans med ett nätverk av experter från olika

hela tiden lära oss av våra erfarenheter och våra kunders behov

delar av koncernen. Ericsson Research bedriver tillämpad

blir vi ett ännu bättre företag.

forskning på flera strategiska områden för att förse Ericsson med
systemkoncept, teknik och metoder som kan bidra till att säkra

Att arbeta inom Ericsson

vår strategiska position på sikt.

Vi anser att alla medarbetare ska behandlas med respekt och
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värdighet. Vi uppskattar den rika mångfalden och kreativa

Förändringar i organisation och ledning

potentialen hos människor med olika bakgrund och personlig

Organisationsförändringar under 2007:

förmåga. En företagskultur baserad på lika möjligheter, där
personlig framgång är resultatet av personliga förtjänster och
prestationer, uppmuntras i hela vår verksamhet.
Ericsson genomför varje år en undersökning bland de anställda
för att mäta vårt humankapitalindex.
Vi har en öppen ledarstil där medarbetarna är delaktiga i både
dagliga beslut som påverkar dem och i långsiktiga frågor. Vi

•	En ny organisation bestående av Networks, Global Services
•

och Multimedia gäller från och med den 1 januari.
	Den 24 januari fullföljde Ericsson uppköpet av USA-baserade
Redback Networks, som nu är en del av segmentet Networks.

•	Den 12 februari tillkännagav Ericsson förvärvet av Entrisphere,
•

ett företag inom fiberbaserad accessteknologi.
	Den 26 februari tillkännagav Ericsson ett frivilligt offentligt

håller alla medarbetare informerade om effekterna av större

kontanterbjudande om att förvärva Tandberg Television. Den 8

verksamhetsförändringar och andra relevanta frågor. Information

maj uppgick Ericssons innehav av utestående aktier i Tandberg

om viktiga verksamhetsprioriteringar sprids i hela organisationen

Television till mer än 90 procent och ett obligatoriskt erbju-

och ligger till grund för ersättningar och belöningsplaner. För mer

dande avseende de återstående aktierna inleddes.

information om dessa planer, se Noter till koncernens bokslut –

•	Den 15 mars tillkännagav Ericsson förvärvet av verksamheten

Not K29, ”Information angående anställda, styrelseledamöter och
ledande befattningshavare”. Vi har dessutom ett konstruktivt
förhållande till ett flertal fackföreningar, innefattande formella

och tillgångarna i det världsledande företaget inom komponen-

•

bjudande om att förvärva LHS AG. Med LHS följer ett utbud

förhandlingar och aktiv dialog när så behövs.
För mer information om vårt företagsansvar, se separat
”Corporate Responsibility Report”.
För mer information om vår bolagsstyrning, se ”Bolagsstyrningsrapport” i denna årsredovisning.

ter för IP-messaging i mobila och fasta nät, Mobeon AB.
	Den 5 juni tillkännagav Ericsson ett frivilligt offentligt kontanter-

•

inom system med betalning i efterskott.
	Den 7 juni tillkännagav Ericsson förvärvet av Drutt Corporation,
ett svenskt företag som utvecklar mobila tjänsteplattformar.

•	Den 20 december tillkännagav Ericsson förvärvet av HyC

Group, ett spanskt företag med kompetens inom systeminteVår vision – hur vi ser världen

gration av IPTV-lösningar.

Vår vision är att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld.
Grundvärderingar – hur vi agerar
Professionalism, respekt och uthållighet är hörnstenarna i
Ericssonkulturen som leder oss i vårt dagliga arbete, i vårt
förhållande till andra människor och i hur vi bedriver vår verksamhet.
Dessa värderingar utgör grunden för vår verksamhet. Våra
grundläggande värderingar anger hur vi ska behandla varandra,
våra kunder och våra affärspartner och formar därför vår

Förändringar i koncernens ledningsgrupp:

• Från och med januari 2007 utsågs Kurt Jofs till chef för den nya
affärsenheten Networks.

• Från och med januari 2007 utsågs Jan Wäreby till chef för
affärsenheten Multimedia och ingår i koncernledningen.

• Från och med januari 2007 lämnade Sivert Bergman koncernledningen i och med att integreringen av Marconi var slutförd.

• Från med januari 2007 lämnade Torbjörn Nilsson koncernledningen.

• Från och med den 25 oktober lämnade Karl-Henrik Sund-

företagskultur. Vår företagskultur kännetecknas av en vilja att

ström, finanschef och chef för koncernfunktion Finance,

vinna; personalens mångfald, ärlighet, tillit och ömsesidigt stöd

Ericsson och Hans Vestberg utsågs till finanschef.

medarbetarna emellan; integritet och höga etiska normer; samt

• Från och med januari 2008 utsågs Jan Frykhammar till Senior

att leda genom att på alla nivåer föregå med gott exempel. Vi tror

Vice President och chef för affärsenheten Global Services och

att det bästa sättet att vidareutveckla vår verksamhet är att vara

ingår i koncernledningen.

ansvariga inför oss själva och inför våra kunder.
För mer information om ledningen, se Noter till koncernens
Resultat – hur vi mäter våra resultat

bokslut – Not K29, ”Information angående anställda, styrelse-

Vi mäter tre grundläggande parametrar: kundtillfredsställelse,

ledamöter och ledande befattningshavare”.

personaltillfredsställelse och ekonomisk avkastning för våra
ägare. Vi tror att mycket nöjda kunder, en engagerad och delaktig
personal samt mervärde för aktieägarna säkerställer en varaktig
förmåga och vår konkurrenskraft.
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Framtidsinriktad information
Denna årsredovisning innehåller framtidsinriktad information om

radiofrekvenser, allokering av radiofrekvenser för olika

marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Ord som ”anse”,

ändamål och resultat av standardiseringsaktiviteter inom

”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera” och liknande uttryck
är avsedda att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktade uttalanden finns i hela detta dokument, men främst i
avsnitten ”Verksamhetsöversikt” och ”Förvaltningsb erättelse”
samt ”Bolagsinformation”. Sådan information rör:

•
• våra marknader; befintliga och dem vi avser att bearbeta
• vår likviditet, finansiella resurser och investeringar samt vår
våra mål, strategier och förväntade resultat

•

•

telekom
effektiviteten i utveckling och implementering av våra strategier
inkluderande samarbeten, förvärv och avyttringar

• finansiella risker inklusive valutakursförändringar, ränteändringar, förändrad skattestruktur, kreditrisker i affärsrelationer,
uteblivna betalningar från kunder i samband med kundfinansiering och risk för konfiskering av tillgångar utomlands

• minskning av antalet kunder till följd av tex sammanslagningar,

kreditvärdering

risken för bortfall eller nedgång av försäljningen gentemot en

förväntad efterfrågan på våra existerande såväl som på

stor kund

kommande produkter och tjänster

• våra aktiviteter rörande joint ventures och andra strategiska
samarbeten

• teknik- och industritrender, inbegripet konkurrens och
kundstruktur

• våra planer rörande nya produkter och tjänster; och kostnader
för forskning och utveckling.

• inverkan av ändrad efterfrågan på produkter, prispress, ökad
konkurrens från existerande eller nya konkurrenter eller ny
teknik och risk för att våra produkter och tjänster inte kan
säljas till de priser eller i de volymer vi antagit

•
• vår förmåga att utveckla kommersiellt framgångsrika produkter,
vår försäljningsmix

system och tjänster, vår förmåga att förvärva licenser till
nödvändig teknik, vår förmåga att skydda våra immaterialrätter

Även om vi är av den uppfattningen att de förväntningar som
återges i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga kan vi
inte garantera att dessa förväntningar kommer att infrias. Då

genom patent och varumärken och att skydda dessa från
intrång, samt risker till följd av patenttvister

• leveranssvårigheter inklusive brist på komponenter eller

dessa uttalanden baseras på antaganden och förväntningar och

produktionskapacitet, leverantörers förmåga att kostnadsef-

är förenade med risk och osäkerhet kan resultaten komma att av-

fektivt leverera kvalitetsprodukter i tid och i tillräckliga volymer,

vika i väsentlig grad från de resultat som redovisats eller

och risker till följd av koncentration av egen eller outsourcad

indikerats i dokumentet. Viktiga faktorer som kan resultera i

tillverkning, i en situation där man är beroende av en enda

infriandet av framtidsinriktad information, helt eller delvis, är

produktionsa nläggning eller en enda leverantör

bland annat:

• vår förmåga att anpassa oss till förändringar inom telekom

• vår förmåga att rekrytera och behålla nyckelpersoner och högt
kvalificerad personal i ledande befattningar.

munikationsm arknaden och generella marknadsvillkor på ett

•

kostnadseffektivt och tillräckligt snabbt sätt

Vissa av dessa risker och osäkerheter beskrivs närmare i

politisk och ekonomisk utveckling samt förändrade myndig-

avsnittet ”Riskfaktorer”. Vi åtager oss inte att offentligt uppdatera

hetsregler på de marknader vi verkar inklusive handelsembar-

eller omformulera någon framtidsinriktad information i denna

gon, förändrade skattetariffer, förändrade regler för patent-

årsredovisning till följd av ny information, framtida händelser eller

skydd,, påståenden om befarade hälsorisker till följd av

annat, förutom vad som krävs av lagstiftning eller börsregler.

elektromagnetiska fält och våra kunders licenskostnader för
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Bolagsstyrningsrapport 2007
Bolagsstyrning kallas det sätt på vilket rättigheter och
skyldigheter är fördelade mellan olika delar av bolaget i

Även om dessa ideal och värderingar är djupt rotade i vårt
arbetssätt är vi medvetna om att det behövs kontroller och

enlighet med gällande regler, processer och lagar. I

rutiner för att upprätthålla våra höga krav och vi strävar ständigt

praktiken handlar bolagsstyrning om systemen för

efter att göra vår bolagsstyrning ännu effektivare och mer

beslutsfattande och om den struktur genom vilken ägarna

trovärdig.

direkt eller indirekt styr bolaget.

I denna bolagsstyrningsrapport beskrivs Ericssons bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvali-

Vårt åtagande beträffande
bolagsstyrning

teten i den finansiella rapporteringen och samverkar med
bolagets oberoende revisorer. Revisorerna har inte granskat
denna rapport och den utgör inte en del av den formella
årsredovisningen.

Ericsson har åtagit sig att uppfylla högt ställda krav när det gäller
bolagsstyrning och strävar efter att en stark etisk grundsyn ska
genomsyra hela organisationen och vårt sätt att bedriva
verksamhet.
Vi har riktlinjer och direktiv som visar alla anställda hur de ska

Höga affärsetiska krav
I vår affärsetiska kod fastställs hur vi arbetar för att uppnå och

agera för att följa lagar och bestämmelser samt de etiska krav

upprätthålla en hög etisk standard. Den sammanfattar koncer-

som vi själva ställer upp. Bolagets anseende när det gäller

nens grundläggande riktlinjer och direktiv för våra förhållanden till

integritet och ansvarsfullt företagande grundas på dess

varandra och våra intressenter.

grundläggande värderingar – professionalism, respekt och

Koden har översatts till mer än 20 språk för att alla som arbetar
för Ericsson ska förstå våra riktlinjer och direktiv och vikten av att

uthållighet.
ericssons grundläggande värderingar

bedriva affärsverksamhet på ett etiskt sätt. Samtliga medarbetare är skyldiga att regelbundet läsa igenom koden och bekräfta
att de har förstått dess principer genom att underteckna ett

Professionalism

Ömsesidig respekt

formulär i samband med anställningsförfarandet och därefter

• Lyssna – led

• Bygg styrka genom en

med regelbundna intervall. Vi försöker genom denna noggranna

• Visa engagemang

• Skapa värde varje dag

dagliga arbete och att de känner ett personligt ansvar för att se

•Sök sanningen

•

riktlinjerna i detta dokument.

gemensam vision

utvecklingen
– var lyhörd

– bygg på korrekt
information

– generera energi
Vi ser mångfald som en
styrka – ge alla samma
möjligheter

process se till att alla anställda följer våra höga etiska krav i sitt
till att verksamheten bedrivs i enlighet med reglerna och
Koden uppfyller tillämpliga krav i
Sarbanes-Oxley Act från 2002

CODE OF BUSINESS ETHICS

och från NASDAQ. Koden för
Uthållighet

• Led förändringen

affärsetik finns tillgänglig på

– forma framtiden

• Leverera – ge det
•
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Den affärsetiska
koden har översatts
till mer än 20 språk.

TAKING YOU FORWARD

Ericssons webbplats: www.ericsson.com/ericsson/corporate_responsibility/employees/code_businessethics.shtml
Informationen på webbplatsen utgör inte en del av denna
årsredovisning.
Vi arrangerar också kurser i bolagsstyrning för chefer så att de
kan förmedla och understryka detta budskap till Ericssons
anställda överallt. Under 2007 var den individuella utbildningen

Organ för bolagets styrning
Inom Ericsson hanteras bolagsstyrning och kontroll av ett antal
organ inom bolaget.
På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt när det gäller t
ex styrelsens sammansättning och valet av revisorer.
En valberedning – ett icke lagstadgat organ som infördes som

för alla anställda inom bolagsstyrning inriktad på korruptionsbe-

en följd av koden 2005 – representerar aktieägarna och har till

kämpning och företagsansvar. Resultaten av den individuella

uppgift att föreslå kandidater till styrelseledamöter, styrelseordfö-

utbildningen följs noggrant upp och rapporteras till ledningen.

rande och revisorer.

Uppfyllande av krav

strategi samt för att kontrollera och utvärdera bolagets dagliga

Som svenskt publikt aktiebolag styrs Ericsson i enlighet med sin

direktör, som även är koncernchef. Styrelsen fullgör delvis sina

bolagsordning och den svenska aktiebolagslagen. Vi följer också

uppgifter via sina tre kommittéer: Revisionskommittén, Finans-

noteringskraven på OMX Nordiska Börs Stockholm, vilka

kommittén och Kompensationskommittén.

Styrelsen ansvarar för Ericssons långsiktiga utveckling och

inbegriper den svenska koden för bolagsstyrning (”bolagsstyr-

verksamhet. Styrelsen tillsätter vidare Ericssons verkställande

Verkställande direktören och koncernchefen ansvarar för att

ningskoden”). Bolagsstyrningskoden baseras på ”följ eller

den dagliga verksamheten inom Ericsson bedrivs i enlighet med

förklara”-principen, vilket innebär att företag kan avvika från

styrelsens riktlinjer och instruktioner.

enskilda bestämmelser men i så fall måste förklara varför.
Vi följer vidare noteringskraven på andra börser där vi är
noterade, d v s Londonbörsen och NASDAQ. Med några få

Ericssons externa oberoende revisorer väljs av aktieägarna på
årsstämman för en fyraårsperiod.
För mer information om de allmänna aspekterna av svensk

godkända undantag, som främst beror på svenska lagregler,

bolagsstyrning hänvisas till promemorian ”Special Features of

uppfyller vi NASDAQ:s krav på bolagsstyrning (se ”Undantag från

Swedish Corporate Governance” på Kollegiets för svensk

NASDAQ:s bolagsstyrningsregler” nedan). Vi uppfyller också

bolagsstyrning webbplats, www.corporategovernanceboard.se.

tillämpliga krav i Sarbanes-Oxley Act, däribland kravet att

Informationen på denna webbplats utgör inte en del av denna

koncernchefen och finanschefen ska intyga årsredovisningens

rapport.

korrekthet i SEC:s (Securities and Exchange Commission) Form
20-F. Sarbanes-Oxley Act, som brukar kallas SOX, är en
amerikansk federal lag med bl a utökade bolagsstyrningskrav
som är tillämpliga på Ericsson eftersom bolaget har värdepapper
som är noterade på NASDAQ.

Tillämpning av den svenska koden för bolagsstyrning
Ericsson har tillämpat bolagsstyrningskoden sedan juli 2005. För
att följa bolagsstyrningskoden och i möjligaste mån även
bestämmelser om god sed gör vi ständigt utvärderingar och
anpassningar av våra riktlinjer och direktiv, liksom av våra rutiner
och interna processer.
Ericsson har aldrig rapporterat några avvikelser från koden
och inga avvikelser finns heller att rapportera för 2007.

Bol agsst yrningsr apport 2007

157

Vår bolagsst yrningsstruktur

Bolagsstämma

Valberedning

Årsstämma/
Extra bolagsstämma

Styrelse

Fackföreningar

10 styrelseledamöter väljs av årsstämman
3 styrelseledamöter och suppleanter utses av fackföreningar

Revisionskommitté

Finanskommitté

Externa
revisorer

Kompensations
kommitté

Verkställande direktör och koncernchef
Ledning

Bolagsstämmor

bolaget och resultatet för det gångna året. Styrelsen, koncernledningen och revisorerna brukar alla normalt närvara för att
kunna besvara sådana frågor.

I enlighet med den svenska aktiebolagslagen och Ericssons
bolagsordning bestäms styrelsens sammansättning och andra

Aktieägare och andra intressenter kan även när som helst
skriftligen kommunicera med styrelsen eller bolagsledningen.

på årsstämman förekommande ärenden genom omröstning.
Årsstämman brukar hållas i slutet av mars eller början av april i

Styrelsens sekretariat kan kontaktas per e-post på adressen
boardsecretariat@ericsson.com, eller med vanlig post:

Stockholm. Det exakta datumet tillkännages, tillsammans med

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

information om stämmans dagordning och hur aktieägarna kan

Styrelsens sekretariat

anmäla att de vill delta, på Ericssons webbplats samt i Svenska

SE-164 83 Stockholm

Dagbladet, Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar, och
dessutom, för att tillmötesgå våra utländska aktieägare, i den
europeiska utgåvan av Financial Times. Aktieägare som inte kan

Ericssons årsstämma 2007

delta personligen får företrädas genom fullmakt (fullmakter gäller

1 409 aktieägare, som representerade 57,2 procent av rösterna

i högst ett år). För att göra det möjligt för icke svensktalande

deltog i årsstämman den 11 april 2007 i Globens annex i

aktieägare att delta simultantolkas årsstämman till engelska. Allt

Stockholm. Ericssons styrelse, koncernledning och revisorer

informationsmaterial finns även tillgängligt på engelska.

närvarade vid årsstämman. Vid årsstämman 2007 fattades bl a

På bolagsstämmor kan aktieägare rösta på tre sätt: Ja, Nej
eller Avstår. Beslut på bolagsstämman fattas vanligtvis med
enkel majoritet. I vissa fall föreskriver dock den svenska aktiebo-

följande beslut:

• Michael Treschow omvaldes som styrelseordförande och

lagslagen en viss närvaro för att uppnå beslutförhet eller en

Marcus Wallenberg och Sverker Martin-Löf omvaldes till vice

särskild röstmajoritet. Beslutet om att överlåta egna aktier till

styrelseordförande.

anställda som deltar i Ericssons aktiesparplan måste t ex

• Sir Peter L. Bonfield, Börje Ekholm, Katherine Hudson, Ulf J.

godkännas av 90 procent av rösterna och av 90 procent av de
aktier som är representerade på bolagsstämman. Varje A-aktie
representerar en röst och varje B-aktie en tiondels röst. För mer
information om Ericssons aktier, se avsnittet ”Aktieinformation” i
årsredovisningen.
På årsstämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om

158

Bol agsst yrningsr apport 2007

Johansson, Nancy McKinstry, Anders Nyrén och Carl-Henric

•

Svanberg omvaldes till styrelseledamöter.
Beslut om att fastställa moderbolagets och koncernens
resultat- och balansräkningar per den 31 december 2006.

• Styrelseledamöterna, verkställande direktören och koncernchefen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

• Beslut om att utdelning ska utgå för 2006 med SEK 0,50 per
aktie.

• Beslut om att antalet styrelseledamöter ska vara 10 och att
•

•
•

•

Valberedning
Årsstämman valde en valberedning första gången 2001. Sedan

inga styrelsesuppleanter ska väljas

dess har varje årsstämma utsett en valberedning eller fattat

Beslut om att styrelsearvode ska vara oförändrade och utgå

beslut om en procedur för utseende av ledamöter till valbered-

enligt följande: Ordföranden, SEK 3 750 000, övriga icke

ningen. Valberedningen företräder bolagets aktieägare. Alla

anställda ledamöter, SEK 750 000, därutöver SEK 350 000 till

aktieägare kan av uppenbara skäl inte delta i valberedningens

ordföranden i Revisionskommittén och SEK 250 000 vardera

arbete och det är heller inte möjligt för valberedningen att stå i

till övriga två icke anställda ledamöter i Revisionskommittén,

kontakt med alla aktieägare. Årsstämman 2007 har därför

och SEK 125 000 vardera till ordförandena och övriga icke

bestämt att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden

anställda ledamöter i Finans- och Kompensationskommitté-

och företrädare för de fyra största aktieägarna i slutet av den

erna.

månad då årsstämman äger rum. Enligt proceduren för utnäm-

Godkännande av valberedningens förslag till procedur för

ning av ledamöter till valberedningen kan en aktieägare ställa en

utseende av ledamöter till valberedningen och förslaget till

propå om att valberedningen ska ha fler ledamöter om föränd-

valberedningens uppdrag.

ringar i ägarstrukturen berättigar detta.

Godkännande av valberedningens förslag att utse PricewaterhouseCoopers till revisor för bolaget för perioden från slutet av

Ledamöter i valberedningen

årsstämman 2007 till slutet av årsstämman 2011, och att

Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutats

arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

vid årsstämman 2007, består av fyra ledamöter som utsetts av

Godkännande av principer för ersättning och andra anställ-

de till röstetalet fyra största aktieägarna den 27 april 2007: Jacob

ningsvillkor för koncernledningen.

Wallenberg (Investor AB), Carl-Olof By (AB Industrivärden,
valberedningens ordförande), Caroline af Ugglas (Livförsäkrings-

Styrelsens förslag om inrättande av en plan för långsiktig rörlig

aktiebolaget Skandia) och Mats Lagerqvist (Swedbank Robur

ersättning för 2007 fick inte stöd av den majoritet på 90 procent

Fonder) samt, vidare, av styrelsens ordförande Michael Treschow.

som krävs och godkändes följaktligen inte av årsstämman.

Valberedningens uppgifter
Valberedningens uppgifter har förändrats under årens lopp för att

Ericssons extra bolagsstämma 2007

uppfylla kraven i bolagsstyrningskoden och bestämmelser om

Styrelsen kallade till en extra bolagsstämma för att besluta om

god sed. Valberedningens viktigaste uppgift har ända sedan

ett reviderat program för långsiktig rörlig ersättning för 2007. Vid

början varit att föreslå kandidater för val till styrelsen. Valbered-

den extra bolagsstämman som hölls den 28 juni 2007 beslutade

ningen måste ta hänsyn till alla bestämmelser om styrelsens

126 aktieägare som företrädde 58,6 procent av rösterna att

oberoende som är tillämpliga på bolaget, vilka beskrivs närmare i

bifalla styrelsens förslag till reviderat ersättningsprogram.

slutet av denna rapport.

Vid denna extra bolagsstämma införde bolaget omröstning
med hjälp av röstdosor.

Valberedningen ska vidare föreslå en kandidat för val till
ordförande för årsstämman och ta fram förslag till beslut på
årsstämman rörande styrelsearvoden för årsstämmovalda
ledamöter som inte är anställda inom Ericsson, revisorsarvoden

Ericssons årsstämma 2008

och eventuell ersättning till valberedningens ledamöter. Valbered-

Ericssons årsstämma 2008 kommer att hållas den 9 april 2008 i

ningen har hittills inte föreslagit att någon ersättning ska utgå till

Globen i Stockholm. Detta meddelades i samband med

dess ledamöter. År då revisorer väljs föreslår valberedningen

publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2007.

även kandidater utifrån det underlag som har förberetts av
styrelsens revisionskommitté.
Alla aktieägare får när som helst lämna rekommendationer till
valberedningen via e-post (nomination.committee@ericsson.
com) eller vanlig post:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Valberedningen, c/o General Counsel’s Office
SE-164 83 Stockholm, Sverige
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Valberedningens arbete inför bolagsstämman 2008

Styrelsens arbetsordning

För att göra korrekta bedömningar av den kompetens och

Som ett komplement till bestämmelserna i den svenska aktiebo-

erfarenhet som krävs av styrelsen har valberedningen noggrant

lagslagen och Ericssons bolagsordning har styrelsen antagit en

satt sig in i hur styrelsens arbete har fungerat under året och i

arbetsordning för sin verksamhet i vilken anges hur arbetet ska

bolagets strategi och framtida utmaningar. Valberedningen har

fördelas mellan styrelsen och dess kommittéer, och mellan

genomfört en sökprocess i syfte att identifiera möjliga framtida

styrelsen, dess kommittéer och den verkställande direktören och

styrelsekandidater. För ytterligare information om valberedning-

koncernchefen. När så behövs, och åtminstone en gång om året,

ens arbete hänvisas till den redogörelse för valberedningens

ser styrelsen över, utvärderar och antar arbetsordningen.

arbete som planeras att offentliggöras i samband med kallelsen
till årsstämman 2008.

Styrelsen
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets verksamhet. Den utformar riktlinjer och
instruktioner för den dagliga ledning av bolaget som sköts av den
verkställande direktören och koncernchefen, som ser till att
styrelsen regelbundet informeras om hur koncernens verksamhet
utvecklas – dess resultat, ekonomiska ställning och likviditet –
och om händelser av betydelse för koncernen.
I enlighet med bolagsordningen ska Ericssons styrelse bestå
av minst fem och högst tolv ledamöter med högst sex suppleanter. Ledamöterna väljs av aktieägarna på årsstämman för
perioden från årsstämman fram till och med slutet av nästa
årsstämma. Det finns ingen gräns för hur många perioder i rad
ledamöter kan sitta i styrelsen. Enligt svensk lag har fackföreningar dessutom rätt att utse tre styrelseledamöter med tre
suppleanter till bolagets styrelse.
Ericsson följer stränga regler och bestämmelser när det gäller
intressekonflikter. Styrelseledamöterna och verkställande
direktören och koncernchefen får inte delta i några beslut som rör
avtal mellan dem och bolaget, eller mellan bolaget och tredje
man eller juridisk person som den enskilde har ett intresse i.
Revisionskommittén har vidare infört ett förfarande för
uppfyllande av NASDAQ:s regler för transaktioner med närstående, samt en process för förhandsgodkännande av andra
tjänster än revisionstjänster som utförs av bolagets revisorer i
syfte att säkerställa deras oberoende.

Styrelseledamöter
Styrelsen består av tio ledamöter, inklusive styrelseordföranden,
som valts av aktieägarna på årsstämman för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, och av tre arbetstagarledamöter med varsin
suppleant, som utnämnts av sina respektive fackföreningar för
samma tidsperiod. Bolagets verkställande direktör och koncernchef får väljas in i styrelsen, men enligt den svenska aktiebolagslagen får den verkställande direktören i ett publikt aktiebolag
inte utses till styrelseordförande.
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Styrelseledamöternas oberoende

bolagsstyrningsregler. Material inför varje styrelsemöte skickas

Den valberedning som valdes av bolagsstämman 2006 har i

ut enligt en på förhand fastställd tidsplan av styrelsens sekreta-

samband med sina förslag till årsstämman 2007 i enlighet med

riat före mötena. Tidsplanen fastställs med hänsyn tagen till

kravet i bolagsstyrningskoden gjort bedömningen att åtminstone

bolagsstyrningskrav, däribland kravet på att protokoll från

följande styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget,

styrelsemöten ska sändas till styrelsens ledamöter så snart som

bolagsledningen respektive större aktieägare: Sir Peter L.

möjligt efter styrelsesammanträdet.

Bonfield, Katherine Hudson, Ulf J. Johansson, Nancy McKinstry
och Michael Treschow.

Styrelseledamöterna deltar i alla styrelsemöten, såvida de inte
får förhinder på grund av exceptionella omständigheter.
Styrelsen träffar Ericssons revisorer åtminstone en gång om

Styrelsens arbete

året för att ta emot och beakta revisorernas synpunkter om

Styrelsens arbete följer en årlig cykel som inleds med det

årsredovisning och intern kontroll. Revisorerna lämnar årligen

konstituerande styrelsemöte som hålls i samband med årsstäm-

rapporter till företagsledningen om bolagets och koncernens

man. Vid det konstituerande styrelsemötet utses ledamöter till

redovisning och finansiella rapportering. Revisionskommittén

styrelsens tre kommittéer och styrelsen fattar beslut om t ex

träffar revisorerna för att ta del av och beakta deras synpunkter

rätten att teckna bolagets firma. Vid nästa ordinarie styrelsemöte

på delårsrapporterna. Revisionskommittén rapporterar sedan

behandlas årets första delårsrapport och pressmeddelanden i

sina slutsatser till styrelsen. Revisorerna har fått instruktioner om

anslutning till rapporten. I juni hålls normalt ett styrelsemöte

att i sina rapporter visa om bolaget och koncernen är organise-

utanför bolagets huvudkontor för att ge ledamöterna en chans att

rade på ett sätt som gör att deras räkenskaper, medelsförvalt-

besöka bolagets viktiga verksamheter. Mot slutet av juli träffas

ning och ekonomiska ställning i övrigt är i gott skick och kan

styrelsen för att behandla delårsrapporten för årets andra kvartal.

kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen har granskat och

Strategifrågor diskuteras under alla styrelsemöten närhelst det är

bedömt bolagets process för finansiell rapportering på det sätt

lämpligt, men i augusti ägnas ett tvådagars möte uteslutande åt

som beskrivs nedan under rubriken ”Intern kontroll över finansiell

koncernens övergripande strategi, vilket sätter punkt för den

rapportering år 2007”. Styrelsens egen granskning av delårsrap-

strategiplaneringsprocess som inleddes föregående år. Under

porter och årsredovisning bedöms tillsammans med bolagets

augustimötet behandlas även koncernens övergripande

interna kontroller ge tillfredsställande garantier för kvaliteten på

riskhantering. Ett styrelsemöte om den tredje delårsrapporten

den finansiella rapporteringen.

hålls i slutet av oktober. Mot slutet av året gör styrelsen en
grundlig utvärdering av sitt eget arbete. Utvärderingen tjänar
som underlag för valberedningens arbete. Slutsatserna av
utvärderingen av styrelsens arbete presenteras och diskuteras
vid styrelsemötet i december, då även budgeten och de
ekonomiska utsikterna behandlas. Vid kalenderårets första möte,
som normalt hålls i slutet av januari, riktar styrelsen in sig på
helårsresultatet och behandlar även delårsrapporten för fjärde
kvartalet. Vid styrelsemötet i februari, som sätter punkt för årets
arbetscykel, undertecknar styrelsen slutligen årsredovisningen.
Styrelsen ansvarar även för den finansiella övervakningen och
bolagets finanser presenteras och utvärderas därför vid
styrelsemöte.
Under varje styrelsemöte behandlas i allmänhet rapporter som
ordförandena i de tre kommittéerna har sammanställt utifrån
kommittésammanträdesprotokollen och som delas ut till samtliga
styrelseledamöter före styrelsemötet. Vidare behandlas normalt
en rapport från verkställande direktören och koncernchefen om
den löpande verksamheten och marknadsutvecklingen, samt
bolagets resultat. Styrelsen informeras regelbundet om den
senaste utvecklingen när det gäller lagar och bestämmelser och
fattar vid behov beslut om antagande och tillämpning av
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st yrelsemöten 2007

Styrelsemöte fjärde
kvartalet 2006

Utsikter inför 2008
Extra möte

Q4

Dec

Styrelsemöte tredje
kvartalet 2007

Extra styrelsemöte

Nov
Okt

Sep
Tvådagars
Strategimöte
Styrelsemöte andra
kvartalet 2007

Årsredovisningsmöte
Långsiktig rörlig
ersättning 2007

Feb
Mars

Styrelsemöten
2007

Aug
Q3

Q1

Jan

Styrelsemöte första
kvartalet 2007

Maj
Jul

Jun

Konstituerande
styrelsemöte

Apr

Extra styrelsemöte

Q2

Reviderat förslag till
rörlig ersättning 2007

Möte förlagt till San José, Carlifornien

Utbildning av styrelsen

Styrelsens arbete 2007

Alla nya styrelseledamöter får en grundlig utbildning anpassad till

Styrelsens arbete har vuxit i omfattning och krävde fjorton

deras individuella behov. Introduktionsutbildningen omfattar

styrelsemöten 2007. Ledamöternas närvaro vid styrelse- och

möten med cheferna för alla större verksamheter och funktioner

kommittémöten framgår av tabellen ”Styrelseledamöternas

och i lämpliga fall utbildning som arrangeras av OMX Nordiska

mötesnärvaro och styrelsearvoden”. Två möten hölls utanför

Börs Stockholm för att förbättra styrelseledamöternas kunskaper

bolagets huvudkontor – ett i San José i Kalifornien för att träffa

om noteringsfrågor och insiderregler. Därutöver genomförs

ledningen i nyförvärvade företag och fördjupa kunskaperna om

normalt heldagsutbildningar för samtliga styrelseledamöter två

dessa företags verksamhet, och ett på Sony Ericsson i Lund, där

gånger om året för att stödja dem i deras arbete genom att öka

tonvikten låg på Sony Ericssons strategier.

deras kunskaper om koncernens verksamheter och vid behov
behandla särskilda frågeställningar.
Utbildningar som bolaget har arrangerat för styrelseledamö-

Förutom sedvanliga ärenden som behandlades enligt den
årliga cykel som beskrivs ovan behandlade styrelsen bl a flera
strategiska frågor som förvärvet av Entrisphere, Tandberg

terna under året har bl a handlat om strategi- och beslutsproces-

Television AS och LHS AG. Styrelsen behandlade vidare lång-

serna, produktledning och produktutveckling i samverkan med

och kortsiktiga mål och strategier när det gäller den fortsatta

kund, i syfte att ge ledamöterna fördjupade kunskaper om

konsolideringen av operatörer och leverantörer, den ökade

bolagets produkter och deras livslängd.

datatrafiken i telefonnät, effekterna av införandet av IP-teknik
med större fokus på innehåll och multimedia och det förändrade
konkurrenslandskapet bland teleoperatörer, kabelteveleverantörer och andra datanätoperatörer.
När det gäller ersättning lade styrelsen fram ett förslag till en
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plan för långsiktig rörlig ersättning för 2007 inför årsstämman

Organisation av st yrelsearbetet

2007 och när detta förslag inte vann årsstämmans bifall lade

Styrelse
13 styrelseledamöter

styrelsen fram ett reviderat förslag till en plan för långsiktig rörlig
ersättning inför en extra bolagsstämma. Styrelsen har under året
dessutom beslutat ändra strukturen för finansiell rapportering
genom att ha fyra rapporterande affärssegment: Networks,
Professionella tjänster, Multimedia och Telefoner.

Revisionskommitté

Finanskommitté

Kompensationskommitté

4 styrelseledamöter

4 styrelseledamöter

4 styrelseledamöter

• Övervakning
av finansiell

Cheferna för de tre affärsenheterna har närvarat vid åtminstone
ett möte för att ge grundliga presentationer av sina respektive

•

ansvarsområden och beskriva viktiga förvärvsprojekt.
Styrelsen är medveten om att vår bransch kännetecknas av

•

komplexitet, snabba förändringar och snabb utveckling och
lägger därför stor vikt vid övervakning och analyser av marknad-

rapportering
Övervakning
av internkontroll
Övervakning
av revisorer

• Finansiering
• Investering
Kundfinansie• ring

Kompensa• tionspolicy
Incitaments• program
• Chefslöner

strender och marknadsutveckling.
Trots detta kom den oväntade försäljningsnedgång för framför
allt högre marginalprodukter som inträffade alldeles i slutet av
tredje kvartalet och resulterade i en vinstvarning den 16 oktober

Styrelsens kommittéer

som en överraskning. Efter vinstvarningen har ledningen och

Styrelsen har tillsatt tre kommittéer: Revisionskommittén,

styrelsen gjort en grundlig analys av situationen och vidtagit

Finanskommittén och Kompensationskommittén. Styrelsen utser

åtgärder för att adressera den komplexa marknadsutvecklingen

kommittéernas ledamöter inom sig. Kommittéernas arbete är

framöver.

främst av förberedande karaktär, d v s de förbereder ärenden för
slutliga beslut i styrelsen. Styrelsen har emellertid gett kommit-

Utvärdering av styrelsen

téerna beslutanderätt i vissa frågor inom begränsade områden

Styrelseordföranden tar årligen initiativ till och leder en grundlig

och kan även ge dem utökad beslutanderätt i särskilda frågor.

utvärdering av styrelsens och kommittéernas arbete och rutiner.

Styrelsen har liksom kommittéerna rätt att anlita utomstående

Utvärderingen omfattar detaljerade enkäter liksom intervjuer och

experter i allmänna eller särskilda ärenden, om och i den mån det

samtal. Under 2007 har styrelseordföranden haft enskilda samtal

krävs eller anses lämpligt.

med alla styrelseledamöter och alla styrelseledamöter har

Före varje styrelsesammanträde lämnar varje kommitté in en

besvarat tre olika frågeformulär, ett om styrelsens arbete i

rapport till styrelsen om de ärenden som har hanterats, avgjorts

allmänhet, ett om styrelseordförandens arbete och ett om

eller hänskjutits till styrelsen sedan det förra ordinarie styrelse-

verkställande direktörens och koncernchefens arbete. Ordföran-

sammanträdet. Protokoll för varje kommittésammanträde bifogas

den och verkställande direktören och koncernchefen är inte

protokollet till därpå följande styrelsesammanträde.

inblandade i vare sig utformning, sammanställning eller utvärdering av frågeformulären om deras respektive arbete och deltar

Revisionskommittén

inte heller när deras respektive arbete utvärderas. Resultatet av

Revisionskommittén övervakar för styrelsens räkning bokslutens

utvärderingen presenterades för styrelsen i december och visade

fullständighet, efterlevnaden av lagar och bestämmelser samt

att styrelsens arbete på det hela taget är bra och effektivt.

effektiviteten i våra interna kontrollsystem för finansiell rapportering.
Revisionskommittén är främst ansvarig för granskning av
årsredovisning och delårsrapporter, övervakning av revisionen,
vilket inbegriper revisionsarvoden, samt för att fatta beslut i
frågor som uppstår under granskningar och revisioner.

•

Detta omfattar:
Granskning av bokslutet tillsammans med ledningen och
revisorerna och dess överensstämmelse med god redovisningssed.

• Granskning tillsammans med ledningen av rimligheten av
viktigare estimat och bedömningar som har gjorts vid
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st yrelseledamöternas mötesnärvaro

upprättandet av bokslutet samt kvaliteten på den information

och st yrelsearvoden 2007

som lämnas i bokslutet.

		
		

• Granskning av frågor som kan uppkomma i samband med
genomförda granskningar och revisioner.

Michael Treschow
Sverker Martin-Löf
Marcus Wallenberg
Peter L. Bonfield
Börje Ekholm
Katherine Hudson
Ulf J. Johansson
Nancy McKinstry
Anders Nyrén
Carl-Henric Svanberg
Monica Bergström
Jan Hedlund
Torbjörn Nyman
Anna Guldstrand
Kristina Davidsson
Karin Åberg 2)
Per Lindh 1)
Totalt

Revisionskommittén utför inte själv något revisionsarbete.
Ericsson har en internrevisionsfunktion som rapporterar till
Revisionskommittén och som utför oberoende revisioner.
Revisionskommittén deltar i förekommande fall även i det
förberedandet arbetet med att föreslå kandidater för val till
revisorer och övervakar deras arbete och oberoende samt
koncernens transaktioner för att undvika intressekonflikter. För
att göra detta har Revisionskommittén infört godkännandeprocedurer för revisionstjänster och andra tjänster som utförs av
revisorer (se ”Revisionskommitténs policy och process för
förhandsgodkännande”), en process för förhandsgodkännande
av s k transaktioner med närstående (eng. related party
transactions) och ett förfarande för rapportering av misstänkta
överträdelser som rör redovisning, internkontroller och revisionsfrågor (en s k whistle-blower procedure).
Ericssons internrevisionsfunktion utreder påstådda överträdel-

Styrelse- Revi-		 Fi- Kompenmöten sion		nans
sation

1)
2)
3)
4)

14
14
14
14
13
13
14
14
13
14
14
12
14
13
13
11
2
14

–		
8 3)
–		
8		
–		
–		
8 4)
–		
–		
–		
–		
7		
–		
–		
–		
–		
–		
8		

7
–
7
–
–
–
–
–
7
–
–
–
7
–
–
–
–
7

Arvode

8 4 000 000
– 1 000 000
–
875 000
– 1 000 000
8
875 000
–
750 000
- 1 100 000
8
875 000
–
875 000
–
–
8
19 600
–
16 900
–
19 700
–
18 000
–
18 000
–
16 500
–
2 000
8 11 460 700

Avgick från styrelsen den 11 april 2007.
Valdes som styrelseledamot den 11 april 2007.
Avgick som kommitténs ordförande den 11 april 2007.
Ny ordförande i kommittén sedan den 11 april 2007.

ser tillsammans med ansvarig koncernfunktion. Information om
eventuella incidenter, vilka åtgärder som har vidtagits, närmare
information om ansvarig koncernfunktion och om den eventuella
utredningens status rapporteras till Revisionskommittén.

ringen, utförda revisioners omfattning och genomförande, samt
revisorernas oberoende ställning och godkände internrevisions-

Ledamöter i Revisionskommittén.

funktionens årliga revisionsplan, granskade dess rapporter och

Revisionskommittén består av fyra styrelseledamöter utsedda av

kontrollerade revisionsarvoden. Revisionskommittén har

styrelsen. År 2007 bestod Revisionskommittén av följande

tillsammans med revisorerna vidare granskat varje delårsrapport

ledamöter: Ulf J. Johansson (kommittéordförande sedan april

före publicering. Den oväntade försäljningsnedgången i det tredje

2007), Sverker Martin-Löf (kommittéordförande fram till april

kvartalet har föranlett Revisionskommittén att göra en analys av

2007), Sir Peter L. Bonfield och Jan Hedlund. Revisionskommit-

prognoser och möjliga framtida marknadstrender. Kommittén

téns ledamöter är, med undantag för arbetstagarrepresentanten,

kontrollerar också att koncernen alltid uppfyller kraven i Sarba-

oberoende i förhållande till bolagsledningen, väl i ekonomiska

nes-Oxley Act. Vissa icke-revisionsrelaterade uppdrag som har

frågor och känner till redovisningspraxis för ett internationellt

utförts av de externa revisorerna har vidare godkänts av Revi-

bolag som Ericsson. Minst en medlem måste vara ekonomisk

sionskommittén i enlighet med dess policy och process för

expert inom Revisionskommitténs område. Styrelsen har ansett

förhandsgodkännande. Kommittén har vidare godkänt vissa

att Ulf J. Johansson, Sverker Martin-Löf och Sir Peter L. Bonfield

transaktioner med närstående i enlighet med processen för

uppfyller dessa kriterier.

förhandsgodkännande.

Den tidigare revisorn Peter Markborn har anlitats av Revisionskommittén som extern expert för att ge kommittén stöd och
rådgivning.
Revisionskommitténs arbete
Revisionskommittén hade åtta möten under 2007 och styrelsele-

Finanskommittén ansvarar i första hand för:

• hantering av frågor som rör förvärv och avyttringar,
• kapitaltillskott till bolag inom och utanför Ericssonkoncernen,
• upptagande av lån, utfärdande av garantier och liknande

damöternas närvaro vid mötena framgår av tabellen ”Styrelsele-

åtaganden och godkännande av finansieringsstöd till kunder,

damöternas mötesnärvaro och styrelsearvoden 2007”. Under

och

året granskade Revisionskommittén den finansiella rapporte-
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• löpande övervakning av koncernens finansiella riskexponering.

Finanskommittén har rätt att besluta, och rätt att delegera

eventuella justeringar av chefers baslöner för nästkommande år.

beslutanderätt, i vissa styrelseärenden såsom direkt eller
indirekt finansiering, tillhandahållande av krediter, beviljande av

Ledamöter i Kompensationskommittén.

säkerhet och garantier samt vissa investeringar, avyttringar

Kompensationskommittén består av fyra styrelseledamöter

och finansiella åtaganden.

utsedda av styrelsen. Ledamöter år 2007 var Michael Treschow
(kommittéordförande), Nancy McKinstry, Monica Bergström och

Ledamöter i Finanskommittén.
Finanskommittén består av fyra styrelseledamöter utsedda av

Börje Ekholm.
Gerrit Aronson har anlitats av Kompensationskommittén som

styrelsen. Ledamöter år 2007 var Marcus Wallenberg (kommit-

extern expert för att ge kommittén stöd och rådgivning, framför

téordförande), Anders Nyrén, Torbjörn Nyman och Michael

allt när det gäller trender och utveckling internationellt.

Treschow.
Kompensationskommitténs arbete
Finanskommitténs arbete
Finanskommittén hade sju möten under 2007 och styrelseledamöternas närvaro vid mötena framgår av tabellen ”Styrelseleda-

Kompensationskommittén hade åtta möten under 2007 och
styrelseledamöternas närvaro vid mötena framgår av tabellen
”Styrelseledamöternas mötesnärvaro och styrelsearvoden 2007”.

möternas mötesnärvaro och styrelsearvoden 2007”. Arbetet

Kommittén granskade och upprättade ett förslag till en plan för

under året har huvudsakligen handlat om godkännande av

långsiktig rörlig ersättning 2007 som lades fram inför styrelsen.

kundfinansiering och kreditfaciliteter med fortsatt fokus på

Planen godkändes inte vid årsstämman i april. Ett reviderat

kapitalstruktur, kassaflöde och kassagenererande förmåga.

förslag till en plan för långsiktig rörlig ersättning upprättades och

Finanskommittén kontrollerade också exponeringen för finan-

lades fram inför styrelsen och därefter för aktieägarna vid en

siella risker och riskgränser och fick regelbundet information om

extra bolagsstämma i juni. Kommittén utformade också förslag

ett stort antal finansfrågor.

rörande löner och rörliga lönedelar för 2007, däribland ersättning

Kompensationskommittén

avslutade kommittén sin analys av den nuvarande långsiktiga

Kompensationskommittén är i första hand ansvarig för att ge

rörliga ersättningsstrukturen och ersättningspolicyn, vilka

till verkställande direktören och koncernchefen. Mot slutet av året

styrelsen råd i frågor som rör löner och andra ersättningar,

kommer att läggas fram inför årsstämman 2008 för beslut. För

inbegripet pensioner till verkställande direktören, vice verkstäl-

mer information om ersättningar, inklusive fast och rörlig

lande direktörer och andra tjänstemän som rapporterar direkt till

ersättning, se Noter till koncernens bokslut – Not K29, ”Informa-

verkställande direktören och koncernchefen. Andra uppgifter är

tion angående anställda, styrelseledamöter och ledande

bl a

befattningshavare”.

• utveckling och övervakning av strategier och allmänna riktlinjer
för ersättning till anställda, däribland planer för den rörliga
lönedelen och pensionsersättningar,

• godkännande av utbetalning av rörlig lön inom ramen för
•

föregående års plan (i början av varje år),
utarbetande av en långsiktig plan för den rörliga lönedelen som
hänskjuts till styrelsen och därefter läggs fram för beslut av
bolagsstämman, och

• fastställande av mål för den rörliga lönedelen nästa år som
läggs fram för beslut i styrelsen.
För att göra detta gör kommittén årligen en strategisk översyn av
ersättningarna tillsammans med företrädare för bolaget för att
fastställa en inriktning som gör att ersättningsprogram och
lönestrategier är anpassade till rådande affärsläge. Kommitténs
ledamöter tar hänsyn till ersättningstrender, lagändringar,
informationskrav och globala trender när det gäller chefslöner.
Kommittén granskar löneundersökningar för att godkänna
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Styrelseledamöter
Styrelseledamöter valda av årsstämman
Michael Treschow (invald 2002)
Styrelseordförande
Ordförande i Kompensationskommittén Ledamot i
Finanskommittén
Född 1943, Civilingenjörsexamen, Lunds Tekniska
Högskola. Styrelseordförande: Unilever NV och
Unilever PLC. Styrelseledamot: ABB Ltd. och Knut
och Alice Wallenbergs Stiftelse . Innehav i Ericsson 1): 820 043
B-aktier
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:
Ordförande för Svenskt näringsliv 2004–2007, verkställande direktör
och koncernchef för AB Electrolux 1997–2002 och ordförande i dess
styrelse 2004–2007. Tidigare positioner innefattar huvudsakligen
befattningar inom Atlas Copco, där han var verkställande direktör
och koncernchef 1991–1997. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
Marcus Wallenberg (invald 1996)
Vice styrelseordförande
Ordförande i Finanskommittén
Född 1956, Bachelor of Science of Foreign Service,
Georgetown University, USA. Styrelseordförande:
Skandinaviska Enskilda Banken, Saab AB, AB
Electrolux och International Chamber of Commerce
(ICC). Styrelseledamot: AstraZeneca PLC, Stora Enso Oy, Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse och FAM – Foundation Asset Management. Innehav i Ericsson 1): 710 000 B-aktier
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:
Verkställande direktör och koncernchef i Investor 1999–2005.
Dessförinnan var Marcus Wallenberg vice verkställande direktör.
Marcus Wallenberg har tidigare haft befattningar inom Stora
Feldmühle AG, Citicorp, Citibank och Deutsche Bank.
Sverker Martin-Löf (invald 1993)
Vice styrelseordförande
Ledamot i Revisionskommittén
Född 1943, Teknologie doktor och Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm. Styrelseordförande: Skanska,
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och SSAB.
Vice styrelseordförande: Industrivärden, Svenskt Näringsliv och
Svenska Handelsbanken. Innehav i Ericsson 1): 52 000 B-aktier
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:
Verkställande direktör och koncernchef i Svenska Cellulosa
Aktiebolaget SCA 1990–2002, i vilket bolag han var anställd mellan
1977 och 1983 och mellan 1986 och 2002. Dessförinnan har han
bland annat innehaft befattningar i Sunds Defibrator och Mo och
Domsjö AB.
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Sir Peter L. Bonfield (invald 2002)
Ledamot i Revisionskommittén
Född 1944, Teknologie hedersdoktor, Loughborough University, Leicestershire, Storbritannien.
Ordförande: NXP:s övervakningsråd. Vice
styrelseordförande: British Quality Foundation.
Styrelseledamot: Mentor Graphics Inc., Sony
Corporation och TSMC. Innehav i Ericsson 1): 22 000 B-aktier.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:
Koncernchef och ordförande i Executive Committee, British
Telecommunications plc (1996–2002). Ordförande och koncernchef i
ICL PLC (1990–1996). Befattningar inom STC PLC och Texas
Instruments Inc. Medlem av International Advisory Board i Citi.
Medlem av Advisory Board i New Venture Partners LLP och The
Longreach Group. Non-Executive Director i Actis Capital LLP,
Ministry of Justice och Dubai International Capital.

Börje Ekholm (invald 2006)
Ledamot i Kompensationskommittén
Född 1963, Civilingenjörsexamen i elektroteknik,
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Civilekonomexamen, Insead, Frankrike. Styrelseledamot:
Investor AB,
AB Chalmersinvest, Husqvarna AB, Scania och KTH
Holding AB. Innehav i Ericsson 1): 108 803 B-aktier
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:
Verkställande direktör och koncernchef i Investor AB sedan 2005.
Dessförinnan var Börje Ekholm ansvarig för Investor Growth Capital,
Inc. och New Investments. Tidigare arbetsgivare innefattar bl a
Novare Kapital AB och McKinsey & Co Inc.
Katherine M. Hudson (invald 2006)
Född 1947, Bachelor of Science i Management från
Indiana University, USA. Styrelseledamot:
Charming Shoppes, Inc. Innehav i Ericsson 1): 102
000 B-aktier
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga
upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef i Brady Corporation 1994–2003. Ledande befattningar inom
Eastman Kodak Company, i vilket hon var anställd under 24 år.
Ulf J. Johansson (invald 2005)
Ordförande i Revisionskommittén
Född 1945, Teknologie doktor och Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm. Styrelseordförande:
Acando AB, Eurostep Group AB, Novo A/S, Nordisk
Foundation och Trimble Navigation Ltd. Styrelseledamot: Jump Tap Inc. Innehav i Ericsson 1): 32 176 B-aktier
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: En av
grundarna till Europolitan Vodafone AB där han var styrelseordförande mellan 1990 och 2005. Tidigare arbetsgivare innefattar bl a
Spectra-Physics, i vilket han var verkställande direktör och koncernchef och Ericsson Radio Systems AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Nancy McKinstry (invald 2004)
Ledamot i Kompensationskommittén
Född 1959, Master of Business Administration (MBA)
Finance and Marketing, från Columbia University.
Bachelor of Arts in Economics, University of Rhode
Island, USA. Styrelseordförande: Koncernchef och
ordförande i Executive Board, Wolters Kluwer n.v.
Styrelseledamot: Amerikanska handelskammaren i Nederländerna
och Tias Nimbas Business School. Innehav i Ericsson 1): Inga.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:
Koncernchef och ordförande i Executive Board, Wolters Kluwer n.v.
Verkställande direktör och koncernchef i CCH Legal Information
Services (1996–1999). Hon har tidigare innehaft befattningar inom
Booz, Allen & Hamilton och New England Telephone Company.
Medlem av Advisory Board of the University of Rhode Island,
Advisory Council of the Amsterdam Institute of Finance, Dutch
Advisory Council of INSEAD och Board of Overseers of Columbia
Business School.
Anders Nyrén (invald 2006)
Ledamot i Finanskommittén
Född 1954, Examen från Stockholms Handelshögskola samt MBA från Andersson School of Management, UCLA, USA. Styrelseordförande: Aktiemarknadsbolagens Förening och i Föreningen för
god sed på värdepappersmarknaderna. Vice
styrelseordförande: Sandvik AB, Svenska Handelsbanken.
Styrelseledamot: SCA AB, Industrivärden, Skanska, SSAB och
Ernströmgruppen. Innehav i Ericsson 1): 33 428 B-aktier
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:
Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden sedan
2001. Finansdirektör och vice verkställande direktör i Skanska AB
(1997–2001). Dessförinnan arbetade han för Nordbanken
(1996–1997). Anders Nyrén har även verkat som finansdirektör och
vice verkställande direktör i Securum AB (1992–1996) och varit
verkställande direktör i OM International AB (1987–1992). Han har tidigare haft befattningar inom STC Scandinavian Trading Co AB och AB
Wilhelm Becker.
Carl-Henric Svanberg (invald 2003)
Född 1952, Civilingenjörsexamen, Linköpings
Tekniska Högskola. Civilekonomexamen, Uppsala
Universitet. Styrelseordförande: Sony Ericsson
Mobile Communications AB. Vice styrelseordförande: Assa Abloy AB. Styrelseledamot: Svenskt
Näringsliv, Melker Schörling AB och Uppsala
universitet. Innehav i Ericsson 1): 15 781 966 B-aktier
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:
Verkställande direktör och koncernchef i Telefonaktiebolaget LM
Ericsson sedan 2003. Dessförinnan var Carl-Henric Svanberg
verkställande direktör och koncernchef i Assa Abloy (1994–2003).
Carl-Henric Svanberg innehade olika befattningar och vice styrelseordförande inom Securitas AB (1986–1994) och inom ABB Group
(1977-1985). Carl-Henric Svanberg har inget väsentligt aktieinnehav
eller delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Styrelseledamöter och suppleanter utsedda av
arbetstagarorganisationer
Monica Bergström (utsedd 1998)
Ledamot i Kompensationskommittén
Född 1961. Utsedd av SIF. Innehav i Ericsson 1):
4 757 B-aktier

Jan Hedlund (utsedd 1994)
Ledamot i Revisionskommittén
Född 1946. Utsedd av IF Metall. Innehav i Ericsson
1)
: 2 040 B-aktier

Torbjörn Nyman (utsedd 2004)
Ledamot i Finanskommittén
Född 1961. Utsedd av Sveriges ingenjörer. Innehav i
Ericsson 1): 15 061 B-aktier

Kristina Davidsson (utsedd 2006)
Arbetstagarrepresentant – suppleant
Född 1955. Utsedd av IF Metall. Innehav i Ericsson 1): 3 401 B-aktier

Anna Guldstrand (utsedd 2004)
Arbetstagarrepresentant – suppleant
Född 1964. Utsedd av Sveriges ingenjörer. Innehav i
Ericsson 1): 4 723 B-aktier, 900 optioner.

Karin Åberg (utsedd 2007)
Arbetstagarrepresentant – suppleant
Född 1959. Utsedd av SIF. Innehav i Ericsson 1):
4 877 B-aktier

Carl-Henric Svanberg är den ende styrelseledamoten som också
ingår i Ericssons operativa ledning. Ingen styrelseledamot har blivit
vald med anledning av avtal eller överenskommelse med någon
större aktieägare, kund, leverantör eller annan person.

1)

Antalet B-aktier (och A-aktier och optioner, om några) omfattar innehav av
närstående fysiska eller juridiska personer.
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Koncernledning
Verkställande direktör och koncernchef – den
operativa ledningen
Styrelsen utser verkställande direktör, koncernchef och vice
verkställande direktörer.
Ansvaret för den dagliga verksamheten vilar på den verkställande direktören och koncernchefen samt koncernens ledningsgrupp, som förutom den verkställande direktören och koncernchefen består av finanschefen, tekniske direktören,
koncernfunktionscheferna, samt cheferna för de tre affärsenheterna: Networks, Global Services och Multimedia.
Koncernens ledningsgrupp har till uppgift att

• fastställa en långsiktig vision och koncernens strategier och
riktlinjer

•
• uppnå operational excellence och globala synergieffekter
maximera koncernens verksamhet

Koncernens ledningsgrupp träffas varje månad för att diskutera
verksamheten och beslut, samt utbyta information som är av
gemensamt intresse för Ericsson
Extended Management Team består av medlemmarna i

”

No organization, chart,
document or directive will
ever replace the values and
the attitudes of the people
in an organization.
Our commitment and ability
to cooperate will determine
whether we will achieve our
goals and strengthen our
leading position

koncernens ledningsgrupp och vissa marknadsenhetschefer.

Carl-Henric Svanberg

Extended Management Team träffas regelbundet för att
diskutera strategifrågor och verksamheten.

Koncernfunktioner
Ericssons koncernfunktioner hanterar koncernövergripande
frågor som inte naturligt kan hänföras till en viss operativ enhet:

niska utvecklingen, med bland annat IP och bredbandsteknik

Communications, Finance, Human Resources & Organization,

med höga överföringshastigheter, och tillväxten i bolagets

Legal Affairs, Technology, Sales & Marketing och Strategy &

verksamhet med professionella tjänster sker den finansiella

Operational Excellence.

rapporteringen för 2007 i fyra affärssegment: Networks,

Cheferna för koncernfunktionerna agerar för verkställande

Professional Services, Multimedia och Phones. Denna indelning

direktören och koncernchefens räkning inom ett funktionsom-

ersätter den tidigare strukturen med ett stort segment Systems

råde.

och en grupp Övriga verksamheter. Segmentet Phones, som

Koncernfunktionerna ansvarar för utformning av koncernstrate-

utgörs av vår andel i Sony Ericsson, är oförändrat.

gier, riktlinjer, affärsstyrning, resursfördelning och riskhantering.
Koncernfunktionerna ansvarar också för konsolidering och

Från den 1 januari 2007 består bolagets operativa organisation
av: tre affärsenheter med ansvar för produktledning, utveckling

rapportering av finansiella resultat, finansiering och förvaltning

inköp och leveranser av sina respektive produktportföljer:

av likvida medel, juridiska frågor, kontakter med intressenter,

Networks, Global Services och Multimedia;

däribland anställda, investerare, press och media, samt

24 marknadsenheter för försäljning och kundbearbetning i

samordning och administration av ett antal koncernövergripande

olika regioner och koncernledningsfunktioner för samordning

frågor. Andra viktiga frågor för koncernen, som t ex bolagets

och support

sociala ansvar, hanteras av koncernfunktionerna tillsammans
med ett nätverk av experter från olika delar av koncernen.

Ledningen för våra operativa enheter har betydande befogenheter och ett betydande ansvar när det gäller uppgifter som rör
den löpande verksamheten. De operativa enheterna leds av
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Operativa enheter

styrgrupper som består av medlemmar ur koncernens lednings-

På grund av bolagets ökade fokusering på de nya typer av

grupp, Extended Management Team och chefen för respektive

tjänster som nu kan erbjudas i publika telefonnät genom den tek-

operativa enhet.
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Riskhantering

Medlemmar i koncernens ledningsgrupp

Bolaget har genomfört ett ledningssystem för att säkerställa en

Carl-Henric Svanberg

tillfredsställande riskhantering, verksamhetseffektivitet och

Verkställande direktör och koncernchef och

verksamhetsstyrning. Systemet består av tre delar:

styrelseledamot (sedan 2003)
Född 1952, Civilingenjörsexamen, Linköpings
Tekniska Högskola och civilekonomexamen,
Uppsala Universitet.
Carl-Henric Svanberg är hedersdoktor vid Luleå
tekniska universitet och Linköpings tekniska högskola. Styrelseordförande: Sony Ericsson Mobile Communications AB. Vice styrelseordförande: Assa Abloy. Styrelseledamot: Svenskt Näringsliv och
Melker Schörling AB. Innehav i Ericsson 1): 15 781 966 B-aktier
Bakgrund: Verkställande direktör och koncernchef Assa Abloy AB
(1994–2003). Olika befattningar inom ABB (1977–1985). Carl-Henric
Svanberg innehade olika befattningar och vice styrelseordförande
inom Securitas AB (1986–1994) och inom ABB Group (1977-1985).

•

bolagets organisation och sätt att bedriva verksamhet, med
tydligt definierade roller och ansvarsområden, avgränsade
uppgifter och delegering av befogenheter,

• styrande dokument, t ex riktlinjer och direktiv, en kod för
affärsetik, och

• flera väl definierade affärsprocesser, inklusive integrerade
IT-stödda kontroller.
Riskhantering är integrerad i alla affärsprocesser och omfattar
olika steg för att identifiera, bedöma, godkänna och kontrollera
risker. Risker hanteras i tre tidsmässiga sammanhang:

• Under den årliga strategiprocessen fastställs mål och det görs
en bedömning av risker och möjligheter på olika områden

Hans Vestberg
Vice verkställande direktör, finanschef och chef för

(teknik, produkter, marknader, kunder, abonnemangs- och

koncernfunktionen Finance (sedan oktober 2007) och

trafiktillväxt, allmän ekonomisk utveckling, verksamhetseffekti-

Vice President och chef för affärsenheten Global

vitet, lönsamhet, kapitaleffektivitet, resurser, förvärv) ur ett

Serices (fram till den 31 december 2007)
Född 1965, Civilekonomexamen, Uppsala Universitet. Styrelseledamot: Sony Ericsson Mobile Communications och
Svenska Handbollsförbundet. Innehav i Ericsson 1): 45 999 B-aktier.
Bakgrund: Före sina nuvarande befattningar var Hans Vestberg Vice
President och chef för marknadsenhet Mexico (2002–2003). Hans
Vestberg har sedan 1988 innehaft olika befattningar inom Ericsson.

långsiktigt perspektiv (3–8 år). Styrelsen vidareutvecklar och
godkänner strategierna.

• Under den årliga målformuleringsprocessen fastställs risker
och möjligheter på kort sikt för affärsenheter, marknadsenheter
och koncernfunktioner. Processen använder en metod med
balanserade styrkort som omfattar flera områden: finansiella
risker, marknader/kunder, innovation/produkter och tjänster,

Kurt Jofs

verksamhetseffektivitet och medarbetarnas kompetens/

Vice verkställande direktör och chef för affärsenheten

möjligheter och inflytande.

Access (sedan 2007)
Född 1958, Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska
Högskolan, Stockholm. Styrelsesuppleant: Sony
Ericsson Mobile Communications AB. Innehav i
Ericsson 1): 260 106 B-aktier
Bakgrund: Före nuvarande befattning var Kurt Jofs
Executive Vice President och chef för affärsenheten Access (sedan
2004). Övriga tidigare erfaranheter innefattar Verkställande direktör
och koncernchef för Linjebuss och ABB Ventilation Products.

• I samband med dagliga affärstransaktioner. Alla delar av
organisationen är beroende av att transaktioner godkänns för
sin verksamhet. Det handlar om att få godkännande att
utveckla nya produkter, erbjuda kunder avtal, bevilja kunder
kredit och göra förvärv eller andra investeringar. Grunden för
en effektiv verksamhet är tillämpningen av standardiserade
processer inom hela koncernen och särskilda processansvariga som ansvarar för att se till att processen utvecklas och
fungerar.

Bert Nordberg
Vice verkställande direktör och chef för
koncernfunktion Sales & Marketing (sedan 2004)
Född 1956, Elektroingenjörsexamen, Malmö, och
mariningenjörsexamen, Berga, samt utbildning i
International Management, Marketing and Finance,
Insead, Frankrike. Styrelseordförande: Litos
reprotryck AB. Innehav i Ericsson 1): 57 841 B-aktier
Bakgrund: Före nuvarande befattning var Bert Nordberg chef för
affärsenheten Systems och har haft andra befattningar inom
Ericsson.
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Björn Olsson

Joakim Westh

Executive Vice President och chef för affärsenheten

Senior Vice President och chef för koncernfunktion

Networks (sedan 2007)
Född 1956, Civilingenjörsexamen, Linköping.
Innehav i Ericsson 1): 60 196 B-aktier
Bakgrund: Före denna befattning var Björn Olsson
Executive Vice President och chef för affärsenheten Systems (sedan
2004) och Chief Information Officer (sedan 2004). Han har sedan
1981 innehaft olika befattningar inom Ericsson.

Strategy and Operational Excellence (sedan 2007)
Född 1961, Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska
Högskolan, Stockholm och Master of Science
Degree within Aeronautics & Astronautics, MIT,
Boston, USA. Styrelseordförande: Absolent AB.
Styrelseledamot: VKR Holding A/S, Sony Ericsson Mobile
Communications AB. Innehav i Ericsson 1): 135 744 B-aktier
Bakgrund: Före nuvarande befattning var Joakim Westh Senior Vice
President och chef för koncernfunktionen Operational Excellence.
Medlem i Assa Abloys ledningsgrupp. Dessförinnan var Joakim
Westh delägare i McKinsey & Co. Inc.

Marita Hellberg
Senior Vice President, personaldirektör och chef för
koncernfunktion Human Resources & Organization
(sedan 2003)
Född 1955, Socionomexamen, Stockholms
Universitet, och Advanced Management Program
Cedep, Frankrike. Styrelseledamot: Sony Ericsson Mobile
Communications AB, Utbildningsradion och Teknikföretagen.
Innehav i Ericsson 1): 68 446 B-aktier
Bakgrund: Före nuvarande befattning var Marita Hellberg personaldirektör i NCC Group.
Carl Olof Blomqvist

Jan Wäreby
Senior Vice President och chef för affärsenheten
Multimedia (sedan 2007).
Född 1956, Civilingenjörsexamen, Chalmers
tekniska högskola, Göteborg. Styrelseledamot: Sony
Ericsson Communications AB. Innehav i Ericsson 1):
167 746 B-aktier.
Bakgrund: Från 2002–2006 var Jan Wäreby Corporate Executive
Vice President och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson
Mobile Communications.

Senior Vice President, chefsjurist och chef för
koncernfunktion Legal Affairs (sedan 1999)
Född 1951, Jur. kand., Uppsala Universitet. Innehav
i Ericsson 1): 6 080 A-aktier och 70 424 B-aktier
Bakgrund: Före nuvarande befattning var Carl Olof
Blomqvist delägare i Mannheimer Swartling advokatbyrå.

Fram till den 24 oktober 2007 var Karl-Henrik Sundström, tidigare
Executive Vice President och finanschef och chef för kocnernfunktionen Finance medlem av koncernens ledningsgrupp.
1)

Henry Sténson
Senior Vice President, informationsdirektör och chef
för koncernfunktion Communications (sedan 2002)
Född 1955, Studier i juridik, sociologi och statsvetenskap, Linköpings Universitet och vid Svenska
krigsakademien, Karlberg. Styrelseledamot:
Stronghold, Sveriges Informationsförening och
Stockholms Handelskammare. Innehav i Ericsson 1): 59 128 B-aktier
Bakgrund: Före nuvarande befattning var Henry Sténson chef för
SAS Group Communication.
Håkan Eriksson
Senior Vice President, Chief Technology Officer och
chef för koncernfunktion Technology (sedan 2007)
Född 1961, Civilingenjörsexamen och hedersdoktor,
Linköping. Styrelseledamot: Linköpings universitet
och Anoto. Innehav i Ericsson 1): 43 679 B-aktier
Bakgrund: Före nuvarande befattning var Håkan Eriksson Senior
Vice President och chef för Research & Development. Han har sedan
1986 innehaft olika befattningar inom Ericsson.
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Antalet B-aktier (och A-aktier, om några) omfattar innehav av närstående fysiska
eller juridiska personer. Optioner och matchningsrätter redovisas i Noter till
koncernens bokslut, K29, ”Information angående anställda, styrelseledamöter och
ledande befattningshavare.”

Extended Management Team

Ingen medlem i Extended Management Team bedriver någon

Extended Management Team består av medlemmarna i

affärsverksamhet som konkurrerar med eller har någon annan

koncernens ledningsgrupp samt:

negativ inverkan på Ericssons verksamhet. Ingen medlem i

•
•

Cesare Avenía, Vice President och chef för marknadsenheten

Extended Management Team har utnämnts till följd av en

South East Europe och kundansvarig för Telecom Italia

överenskommelse med en större aktieägare, kund, leverantör

Bo-Erik Dahlström, Vice President och chef för marknadsen-

eller annan person.

heten Middle East

• Mats Granryd, Vice President och chef för marknadsenheten

Ersättning till ledande befattningshavare

India & Sri Lanka.

Principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för

Saharan Africa

man 2007. För mer information om ersättning, inklusive fast och

• Jan Embro, Vice President och chef för marknadsenheten Sub
• Björn Hemstad, Vice President inom koncernfunktionen Sales
& Marketing och ordförande för marknadsenheterna Central
Europe, Eastern Europe & Central Asia, Israel & Turkey, Middle

Ericssons ledande befattningshavare godkändes av bolagsstämrörlig ersättning, se Noter till koncernens bokslut – Not K29,
”Information angående anställda, styrelseledamöter och ledande
befattningshavare”.

East, Saudi Arabia, Sub Saharan Africa och Northern Africa

• Jaqueline Hey, Vice President och chef för marknadsenheten
North Western Europe och kundansvarig för Vodafone

• Ingemar Naeve, Vice President och chef för marknadsenheten
Iberia och kundansvarig för Telefónica

• Mats Olsson, Vice President och chef för marknadsenheten
Greater China

• Torbjörn Possne, Vice President och chef för marknadsenhe•

ten Northern Europe och kundansvarig för Deutsche Telekom
Angel Ruiz, Vice President och chef för marknadsenheten

Revisorer
Ericssons externa oberoende revisorer väljs av aktieägarna på
årsstämman för en fyraårsperiod. Revisorerna rapporterar till
aktieägarna på bolagets bolagsstämmor.
Revisorerna:

• håller styrelsen uppdaterad om den årliga revisionens
•

North America

bedöma riktighet, fullständighet och överensstämmelse i

• Jan Signell, Vice President och chef för marknadsenheten
South East Asia

planering, omfattning och innehåll,
granskar årsbokslut och redovisar sina slutsatser, för att
redovisningen med god redovisningssed och relevanta

•

redovisningsprinciper,
informerar styrelsen om uppdrag som har utförts utöver

Under 2007 var dessutom följande personer medlemmar i

revisionstjänster, ersättningen för sådana uppdrag och andra

bolagets Extended Management Team:

omständigheter som är av betydelse för att bedöma revisorer-

• Sivert Bergman: chef för integration och styrning inom
affärsenhet Networks

• Rory Buckley: tidigare Vice President och chef för marknadsenheten North East Asia som lämnade bolaget i oktober 2007

• Ragnar Bäck: tidigare ordförande för marknadsenheterna

nas oberoende. För mer information om kontakterna mellan
styrelsen och revisorerna, se ”Styrelsens arbete” ovan.
Alla Ericssons delårsrapporter granskas av revisorerna.

Central Europe, Eastern Europe & Central Asia, Israel & Turkey,

Ordinarie revisorer

Middle East, Saudi Arabia, Sub Saharan Africa och Northern

PricewaterhouseCoopers AB valdes på årsstämman 2007 för en

Africa som gick i pension i mars 2007

fyraårsperiod fram till slutet av årsstämman 2011.

Central Europe. Jan Campbell utnämndes till chef för mark-

serad revisor, till ansvarig revisor. Bo Hjalmarsson är även

nadsenheten Eastern Europa & Central Asia i oktober 2007

ansvarig revisor i andra stora företag, såsom: OMX, Sony

• Jan Campbell: Vice President och chef för marknadsenheten
• Jef Keustermans: tidigare Vice President och chef för mark-

PricewaterhouseCoopers har utsett Bo Hjalmarsson, auktori-

Ericsson, Lundin Petroleum, Vostok Nafta, Vostok Gas och Duni.

nadsenheten Northern Europe som lämnade bolaget i juni

•

2007
Gerhard Weise: tidigare Vice President och chef för marknadsenheten Mexico. Gerhard Weise går i pension i december 2007
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Arvoden till revisorerna
Ericsson betalade de arvoden (inbegripet omkostnader) som
anges i årsredovisningen i tabellen Noter till koncernens bokslut
– Not K31, ”Ersättning till revisorer” för revisionsrelaterade och
andra uppdrag.
Revisionskommittén granskar och förhandsgodkänner alla

Kontroller och processer för
informationsgivning
Ericsson har kontrollprocesser för att se till att den informationsgivning som ska ske enligt Securities Exchange Act från 1934
och enligt bolagets noteringsavtal med OMX Nordiska Börs

uppdrag utöver revision som utförs av revisorerna, för att

Stockholm, Londonbörsen och NASDAQ lämnas i tid och att

säkerställa att dessa uppdrag inte påverkar revisorernas

denna information vidarebefordras till bolagsledningen, inklusive

oberoende.

koncernchef och finanschef, så att beslut kan fattas i rätt tid
beträffande informationsgivningen.

Revisionskommitténs policy och
process för
förhandsgodkännande
Revisionskommittén utfärdar rekommendationer till styrelsen
avseende revisorernas arbete och arvoden. Den granskar de
utförda (externa och interna) revisionernas omfattning och
utförande och analyserar resultat och kostnader.
Revisionskommittén har fastställt en policy och en process för
förhandsgodkännande av tjänster utöver revision som utförs av
de externa revisorerna. Sådana tjänster kan indelas i två
huvudkategorier:
Tjänster som omfattas av allmänt förhandsgodkännande –
tjänster som kan förhandsgodkännas av Revisionskommittén

investerare tillsatte koncernledningen 2003 en kommitté för
finansiell informationsgivning (Disclosure Committee). En av
kommitténs viktigaste uppgifter är att övervaka att informationen
i bolagets finansiella rapporter är fullständig och tillgodoser alla
upplysningskrav.
Ericsson har dessutom investeringar i vissa verksamheter som
bolaget inte kontrollerar eller styr. Våra processer för informationsgivning beträffande sådana verksamheter är naturligtvis
betydligt mer begränsade än dem som vi tillämpar för våra
dotterbolag.
Under året övervakade och deltog bolagsledningen, med
medverkan av Ericssons verkställande direktör och koncernchef
och finanschefen, i en utvärdering av effektiviteten i våra

utan att de specifika tjänsterna i det enskilda fallet beaktas. För

kontroller och rutiner för informationsgivning. På grundval av

uppdrag som rör skatter, transaktioner, riskhantering, bolagsfi-

denna utvärdering drog koncernchefen och finanschefen

nansiering, attestering och redovisning har Revisionskommittén

slutsatsen att processerna för informationsgivning är effektiva

utfärdat ett allmänt förhandsgodkännande, under förutsättning

och har en skälig säkerhetsnivå.

att det beräknade arvodet inte överskrider SEK 1 miljon. Externa
revisorer måste underrätta Revisionskommittén om tjänster som
utförs enligt det allmänna förhandsgodkännandet.
Specifikt förhandsgodkännande – för alla andra revisionsuppdrag, revisionsrelaterade uppdrag, skatteuppdrag och övriga
uppdrag krävs ett specifikt förhandsgodkännande. Revisionskommitténs ordförande har delegerats rätten att bevilja specifikt
förhandsgodkännande förutsatt att arvodet för tjänsterna inte
överstiger SEK 2,5 miljoner. Ordföranden ska rapportera alla
beslut om förhandsgodkännande till Revisionskommittén vid
nästkommande möte. För övriga ärenden ska revisorer lämna en
ansökan till finanschefen. Om finanschefen tillstyrker ansökan
ska den vidarebefordras till Revisionskommittén för slutligt
godkännande.
Rätten att bevilja förhandsgodkännande får inte delegeras till
bolagsledningen. Revisionskommitténs policy och procedurer
omfattar även en förteckning över förbjudna tjänster.
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För att hjälpa cheferna att fullgöra sitt ansvar när det gäller
bolagets informationsgivning till värdepappersinnehavare och
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Vår interna kontroll av den finansiella rapporteringen under den
period som omfattas av årsredovisningen 2007 har inte förändrats på ett sätt som väsentligen påverkar, eller sannolikt kommer
att väsentligen påverka, vår interna kontroll av den finansiella
rapporteringen.

Ericssons riktlinjer för
informationsgivning
Informationspolicy Ericssons informationspolicy är avsedd att
genom en transparent, informativ och konsekvent kommunika-

Noteringskrav på OMX Nordiska Börs Stockholm

• Högst en ledande befattningshavare i bolaget får vara ledamot
i styrelsen (gäller även ledande befattningshavare i bolagets
dotterbolag).

• Majoriteten av de stämmovalda styrelseledamöterna (inklude-

tion med alla investerare på lika villkor och på ett rättvist sätt ge

rar inte arbetstagarrepresentanter) ska vara oberoende i

Ericsson-aktien ett rättvisande marknadsvärde. Vi vill att våra

förhållande till bolaget och bolagsledningen. En samlad

aktieägare och potentiella investerare ska ha goda kunskaper om

bedömning ska göras i varje enskilt fall för att avgöra om en

hur vårt bolag arbetar, vårt operativa resultat, våra framtidsutsik-

styrelseledamot är oberoende.

ter och de risker som är förenade därmed.

• Minst två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till

För att uppnå dessa mål måste vår finansiella rapportering och

bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhål-

informationsgivning vara:

lande till bolagets större aktieägare. En av dessa styrelseleda-

• Transparent – den information som lämnas är utformad för att

möter måste vara insatt i de krav som ställs på börsnoterade

öka kunskaperna om de ekonomiska drivkrafterna för vår

företag.

verksamhet och operativa resultat, för att skapa förtroende

•

och trovärdighet.

Den svenska koden för bolagsstyrning

Konsekvent: – vårt mål är att den information som lämnas är

Krav på styrelsens (exklusive arbetstagarrepresentanters)

konsekvent och jämförbar inom varje rapporteringsperiod och

oberoende:

mellan rapporteringsperioder.

• Högst en person från bolagsledningen får vara ledamot av

möjligt för att ge läsarna möjlighet att skaffa sig tillräckliga

•

• Enkel – informationen bör lämnas på ett så enkelt sätt som
kunskaper om vår affärsverksamhet och vårt resultat.

• Relevant – för att undvika ett informationsöverflöd inriktar vi vår

styrelsen.
Majoriteten av de stämmovalda styrelseledamöterna ska vara
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

• Minst två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till

informationsgivning på sådant som är relevant för Ericssons

bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhål-

intressenter eller vad som krävs enligt lag eller noteringsavtal.

lande till bolagets större aktieägare.

• Fullständig, riktig och lämnad i rätt tid.
• Publicerad på lika villkor för alla – vi offentliggör all väsentlig
information via pressmeddelanden för att säkerställa att
informationen sprids samtidigt till alla intressenter.

• I enlighet med bästa praxis – vi strävar efter att se till att den
information som lämnas överensstämmer med branschkrav.
På vår webbplats (http://www.ericsson.com/se/investerare/)

Krav på Revisionskommitténs oberoende:

• Majoriteten av Revisionskommitténs ledamöter ska vara
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

• Minst en ledamot av kommittén ska vara oberoende i förhål•

lande till bolagets större aktieägare.
Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen får inte vara
ledamot av Revisionskommittén.

finns omfattande information om Ericsson, bl a ett arkiv med våra
årsredovisningar och delårsrapporter och möjlighet att få tillgång
till senaste nytt samt presentationer som koncernledningen har
hållit i branschsammanhang. Informationen på webbplatsen

Krav på Kompensationskommitténs oberoende:

• Ledamöterna i kommittén ska vara oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen.

utgör inte en del av denna årsredovisning.

NASDAQ:s noteringskrav

Krav på oberoende
Flera oberoendekrav är tillämpliga på och uppfylls av Ericssons

Krav på styrelsens oberoende:

• Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende i den
mening som avses i NASDAQ:s regler.

styrelse. Styrelsen har emellertid ansökt om och beviljats
undantag från NASDAQ-krav som står i strid med svensk

NASDAQ har beviljat Ericsson ett undantag som innebär att

lagstiftning, se ”Undantag från NASDAQ:s bolagsstyrningsregler”

arbetstagarledamöter i styrelsen är befriade från kravet på obero-

nedan.

ende.
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Sarbanes-Oxley Act från 2002 och motsvarande
NASDAQ-regler

att rapporten om intern kontroll måste ingå i bolagsstyrningsrap-

Krav på Revisionskommitténs oberoende:

kontrollen av den finansiella rapporteringen har fungerat och inte

•

porten. Styrelsen behöver inte fastställa hur väl den interna

Alla ledamöter i Revisionskommittén ska vara oberoende i den

heller revisorerna behöver granska rapporten om intern kontroll. I

mening som avses i Sarbanes-Oxley Act från 2002.

enlighet med detta uttalande avges inget sådant omdöme i

Sarbanes-Oxley Act från 2002 innehåller ett särskilt undantag för

denna rapport för 2007 och rapporten har ej granskats av

arbetstagarledamöter.

bolagets revisorer.

Undantag från NASDAQ:s bolagsstyrningsregler

404 i Sarbanes-Oxley Act beträffande utvärdering av hur väl den

Eftersom bolaget är börsnoterat i USA gäller kraven i paragraf
Enligt ett tillägg till NASDAQ:s noteringskrav som antogs 2005

interna kontrollen av den finansiella rapporteringen fungerar.

har utländska noterade bolag, såsom Ericsson, rätt att följa

Bolaget har infört noggranna kontroller, dokumentation och

hemlandets marknadssed i stället för NASDAQ:s krav på

tester i enlighet med COSO-ramverket, utgivet av Committee of

bolagsstyrning.

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, för att

Före ikraftträdandet av nämnda tillägg 2005 gav NASDAQ:s

säkerställa att kraven i paragraf 404 uppfylls. Bolagsledningens

noteringsregler utländska noterade bolag rätt att begära

rapport enligt paragraf 404 i Sarbanes-Oxley Act kommer att

undantag från NASDAQ:s bolagsstyrningsregler som stod i strid

ingå i Ericssons 20-F-rapport som kommer att lämnas till den

med hemlandets lagar, förordningar eller god marknadssed.

amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange

Ericsson har beviljats (och har enligt tillägget från 2005 rätt att

Commission. Under 2007 har bolaget fortsatt att arbeta med

även fortsättningsvis förlita sig på) undantag från NASDAQ:s

utformningen och tillämpningen av finansiella kontroller för att

bolagsstyrningsregler enligt följande:

minska kostnaderna för dem.

•

Arbetstagarledamöter får väljas till styrelsen och delta i dess
kommittéer i enlighet med svensk lag.

Intern kontroll av den finansiella rapporteringen

ningen i enlighet med svenska lag respektive gängse mark-

affärsprocesser. Enligt COSO:s ramverk för intern kontroll består

nadssed.

den interna kontrollen av följande komponenter: kontrollmiljö,

• Aktieägare får delta i valet av styrelseledamöter och valbered• Arbetstagarledamöter i styrelsen får delta i alla styrelse- och
kommittésammanträden (inklusive Revisionskommittén) i

Ericsson har integrerat riskhantering och intern kontroll i sina

riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation, samt uppföljning.

enlighet med svensk lag rörande deltagande och beslutsprocesser.

Kontrollmiljö
Bolagets interna kontrollstruktur bygger på arbetsfördelningen

Därutöver förlitar sig Ericsson på det undantag som följer av

mellan styrelsen och dess kommittéer och verkställande och

tillägget från 2005 för att hantera de fall då NASDAQ:s krav

koncernchefen, samt ett ledningssystem baserat på:

strider mot kraven i den svenska lagstiftningen beträffande
beslutsförhet på bolagsstämmor.

• bolagets organisation och sätt att bedriva verksamhet, med
tydligt definierade roller och ansvarsområden och delegering
av befogenheter,

Intern kontroll av den finansiella
rapporteringen 2007

• styrande dokument, t ex riktlinjer och direktiv, inklusive en kod
för affärsetik, och

• flera tydligt definierade planerings-, drifts- och stödprocesser.

Enligt den svenska aktiebolagslagen och den svenska koden för
bolagsstyrning är styrelsen skyldig att

De väsentligaste delarna av kontrollmiljön när det gäller den

•
• hålla sig informerad om bolagets interna kontrollsystem, och
• bedöma hur väl systemet fungerar.

dokument uppdateras regelbundet vid ändringar av t ex

Denna rapport har upprättats i enlighet med den svenska koden

IFRS och den amerikanska Sarbanes-Oxley Act.

se till att bolaget har tillfredsställande interna kontroller,

finansiella rapporteringen behandlas i styrande dokument
rörande redovisning och finansiell rapportering. Dessa styrande
lagstiftning, redovisningsstandarder eller noteringskrav, såsom

för bolagsstyrning, avsnitt 3.7.2, och är därmed avgränsad till
intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.
Kollegiet för svensk bolagsstyrning har avgivit ett uttalande om
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Riskbedömning

Information och kommunikation

Risker i samband med den finansiella rapporteringen är bedrä-

Bolaget har informations- och kommunikationsvägar som syftar

geri och förlust eller förskingring av tillgångar, otillbörligt

till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rappor-

gynnande av annan part på bolagets bekostnad och andra risker

teringen, exempelvis genom att interna anvisningar och riktlinjer

som rör väsentliga felaktigheter i redovisningen, t ex avseende

beträffande redovisning och finansiell rapportering, liksom

bokföring och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och

regelbundna uppdateringar och meddelanden om ändringar av

kostnader eller avvikelser från upplysningskrav. Ericsson styrs

redovisningsprinciper, rapportering och krav på informationsgiv-

med hjälp av gemensamma processer, där riskhantering är

ning, görs tillgängliga och kända för berörd personal.

inbyggd i varje process och olika metoder används för att värdera

Dotterbolag och verksamhetsenheter lämnar regelbundet

och begränsa risker och för att säkerställa att de risker som

finansiella rapporter och rapporter om sin förvaltning till interna

bolaget är utsatt för hanteras i enlighet med fastställda riktlinjer.

styrkommittéer och bolagsledningen, med analyser och

Riktlinjer och direktiv för redovisning och rapportering omfattar

kommentarer till finansiella resultat och risker. Styrelsen erhåller

områden av särskild betydelse för att främja korrekt redovisning,

finansiella rapporter månatligen. Revisionskommittén har

rapportering och informationsgivning.

fastställt en ett förfarande för rapportering av överträdelser av
regler som rör redovisning, intern kontroll och revisionsfrågor (s k

Kontrollaktiviteter

”whistle blower-procedure”).

I bolagets affärsprocesser ingår finansiella kontroller avseende
godkännande och redovisning av affärstransaktioner. I bokslutsoch rapporteringsprocessen finns kontroller, bl a vad gäller

Uppföljning

redovisning, värdering och upplysningskrav samt beträffande

Vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets ekonomiska

tillämpningen av väsentliga redovisningsprinciper och uppskatt-

situation. Styrelsens olika kommittéer fyller viktiga funktioner när

ningar i såväl enskilda dotterbolag som på koncernnivå. Alla

det gäller ersättningar, lån, investeringar, kundfinansiering, likvidi-

juridiska personer, affärsenheter och marknadsenheter inom

tetsförvaltning, finansiell rapportering och intern kontroll.

Ericsson har egna ekonomichefer som deltar i planeringen och

Revisionskommittén och styrelsen granskar alla delårsrapporter

utvärderingen av sina enheters resultat. Den regelbundna

och årsredovisningen före publicering. Revisionskommittén får

analysen av deras respektive enheters finansiella rapportering

även regelbundna rapporter från revisorerna. Revisionskommit-

omfattar betydande poster som tillgångar, skulder, intäkter,

tén följer upp alla åtgärder som vidtas för att förbättra eller ändra

kostnader och kassaflöde. Tillsammans med den analys som

kontrollerna.

görs på koncernnivå bidrar denna viktiga del av den interna

Bolagets process för finansiell rapportering granskas årligen av

kontrollen till att se till att den finansiella rapporteringen inte

bolagsledningen och utgör en grund för utvärderingen av det

innehåller några väsentliga fel.

interna ledningssystemet och de interna styrande dokumenten

När det gäller den externa finansiella rapporteringen säkerstäl-

för att säkerställa att dessa omfattar alla viktiga områden som rör

ler en av koncernledningen tillsatt kommitté för finansiell

den finansiella rapporteringen. Efterlevnaden av riktlinjer och

informationsgivning (Disclosure Committee) att alla upplysnings-

direktiv följs också upp genom årliga självutvärderingar och

krav är tillgodosedda.

skriftliga uttalanden om för redovisningen väsentliga uppgifter

Bolaget har infört kontroller för att säkerställa att den finansiella rapporteringen sker i enlighet med IFRS. För att se till att

(representation letters) av chefer och ekonomichefer i alla
dotterbolag och på affärs- och marknadsenheter. Bolaget har en

Ericssons koncernchef och finanschef kan bedöma den interna

internrevisionsfunktion som rapporterar direkt till Revisionskom-

kontrollens effektivitet på ett sätt som uppfyller kraven i Sarba-

mittén och som genomför oberoende revisioner.

nes-Oxley Act dokumenterar bolaget också noggrant de interna
kontrollerna av redovisning och finansiell rapportering, samt
uppföljningen av kontrollernas genomförande och resultat. En
grundlig genomgång av graden av väsentlighet med avseende på
den finansiella rapporteringen har lett till detaljerad dokumentation av kontrollerna i ett antal dotterbolag med omfattande
verksamhet. För andra dotterbolag har bolaget tillämpat allmänna
kontroller avseende deras kontrollmiljö och efterlevnad av
riktlinjer och direktiv för den finansiella rapporteringen.

Bol agsst yrningsr apport 2007

175

Finansiella begrepp
Avkastning på eget kapital
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av
genomsnittligt eget kapital hänförligt
till moderbolagets aktieägare (baserat
på beloppen vid årets början och slut).
Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter
i procent av genomsnittligt sysselsatt
kapital (baserat på beloppen vid årets
början och slut).
Betalningsberedskap
Kassa och likvida medel samt kortfristiga placeringar minus upptagna kortfristiga lån plus långfristiga outnyttjade
kreditlöften. Betalningsberedskap
anges även i procent av nettoomsättningen.
CAGR
(Compound annual growth rate)
Beskriver den årliga tillväxttakten över
en viss tidsperiod.
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Genomsnittlig kredittid
Kundfordringsbalans vid kvartalets
slut dividerad med nettoomsättning
i kvartalet multiplicerat med 90
dagar. Om kundfordringsbalansen är
högre än kvartalets nettoomsättning
divideras resterande belopp med
nettoomsättning i föregående kvartal
multiplicerat med 90 dagar. Totala
genomsnittliga kredittiden blir i det senare fallet summan av 90 dagar från
det senaste kvartalet plus kreditdagarna från det föregående kvartalet.
Kontant utdelning per aktie
Utbetald utdelning dividerad med
genomsnittligt antal utestående aktier,
före utspädning.
EBITDA-marginal
Vinst före utgiftsräntor, skatt samt
av- och nedskrivningar i procent av
nettoomsättningen.
Eget kapital per aktie (SEK)
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal
utestående aktier, före utspädning,
vid periodens slut.

Kreditdagar, leverantörer
Det genomsnittliga beloppet av leverantörsskulder (baserade på beloppen
vid årets början och årets slut) dividerat med kostnader för sålda varor för
året och multiplicerat med 360 dagar.
Kassagenerering
Anger andel av resultat som omsätts
till kassaflöde. Kassaflöde från rörelsen dividerat med summan av årets
resultat och justeringar för poster som
inte ingår i kassaflödet mm, uttryckt
i procent.
Nettokassa
Kassa och likvida medel samt kortfristiga placeringar minus räntebärande
skulder och avsättningar för ersättning efter avslutad anställning.
Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med
genomsnittligt sysselsatt kapital.
Lageromsättningshastighet
Kostnader för sålda varor dividerat
med genomsnittligt lager.

Omsättningshastighet i
kundfordringar
Nettoomsättning dividerad med
genomsnittliga kundfordringar.
Rörelsekapital
Kortfristiga tillgångar minus kortfristiga
icke räntebärande avsättningar och
skulder.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Sysselsatt kapital
Balansomslutning minus icke räntebärande skulder och avsättningar.
Vinst per aktie
Vinst per aktie före utspädning;
årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med vägt
medelantal utestående aktier under
perioden.
Vinst per aktie efter utspädning;
vägt medelantal utestående aktier justeras för effekter av potentiella aktier.
Value at Risk (VaR)
En statistisk metod för att beräkna
den maximala potentiella förlust som
kan uppkomma med en given konfidensgrad under en given tidshorisont.

Stockholm, Sverige
Träffar vännerna

Alfa Indah, Sumatra, Indonesien
Levererar varor som beställts via mobiltelefonen

Singapore
Håller kontakten med släkten i New York

Ordlista
2G
Första generationens digitala
mobilsystem som inkluderar GSM,
TDMA, PDC och cdmaOne.

EDGE
En tredje generationens mobilstandard, utvecklad som en kapacitets
ökning av GSM för att klara stora
datamängder i hastigheter på upp
till 250 kbps.

3G
Tredje generationens mobilsystem
som inkluderar WCDMA/HSPA,
EDGE, CDMA2000 och TD-SCDMA.
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Vi ger ut en separat ”Corporate Responsibility Report”. Vår hemsida www.ericsson.com
uppdateras regelbundet och innehåller information om bolaget samt nedladdningsbara versioner
av ovan nämnda rapporter.

* 		Kapitel som omfattas av Revisionsberättelsen

All-IP
En gemensam IP-infrastruktur
som kan hantera alla nättjänster,
inklusive fast kommunikation och
mobilkommunikation, för röst och
datatjänster samt videotjänster
såsom TV.
ARPU
(Average Revenue Per User)
Genomsnittlig intäkt per användare

IPTV
(IP Television) En teknik som ger
digital TV via fast bredbandsaccess.

GPON
(Gigabit Passive Optical Network)
Används för höghastighetskommu
nikation i fiber till hemmet.
GPRS
(General Packet Radio Service) En
paketkopplingsteknik som tillåter
GSM-nät att hantera mobil datakommunikation i hastigheter på upp till
115 kbps, exempelvis för Internetanslutning. Kallas ofta 2,5G.

Bredband
En tillräckligt hög överföringshastighet,
i data- eller telenätet, för att överföra
multimediatjänster med hög kvalité.
Centrex-lösningar
Centrex är en telefonväxel för företag,
hanterad av en tjänsteleverantör.
DSL access
Samlingsnamn för olika tekniker som
medger bredbandig kommunikation
via fasta telelinjer, exempelvis IP-DSL,
ADSL och VDSL.

IP
Ett standardiserat kommunikations
protokoll som bestämmer hur
information färdas mellan Internets
olika delar.

HSPA
(High Speed Packet Access) Vidareutveckling av 3G/WCDMA, som gör
mobilt bredband möjligt. En abonnent
kan ladda ner filer till sin 3G-utrustning med hastigheter på flera Mbps.
IMS
(IP Multimedia Subsystem) Standard
för röst- och multimedia-tjänster över
mobilnät och fasta nät som baseras
på IP-teknik.

IPX
Global lösning för hantering av
betalnings- och meddelandetjänster
för SMS, MMS, web och WAP.
LTE
(Long-Term Evolution) kallas den
standard för vidareutvecklingen av
mobilteknik, bortom dagens HSPAteknik.
Main-remote concept
En delad radiobasstation med radioenheterna i toppen av masten, nära
antennerna.
Nätdriftstjänster
Operatören överlåter driften av nätet
och/eller hosting av tjänster.

Paketkoppling
En metod att sända data i nätet
där individuella paket accepteras
av nätet och levereras till sin destination. Metoden används för Internet
och kommer att ersätta traditionell
kretskoppling.
Penetration
Antal abonnemang dividerat med
befolkningens storlek inom ett geografiskt område.
Softswitch
Ett programvarubaserat system
för samtalsstyrning. Binder ihop IPtelefoni med den kretskopplade
delen av nätet.
Tillväxtmarknad
Ett land med BNP per capita som
ligger under Världsbankens medelvärde, och där mobilpenetrationen
är lägre än 60 procent.
WCDMA
(Wideband Code Division
Multiple Access) En tredje generationens mobilteknik som utnyttjar
koddelningsteknik över ett brett
frekvensspektrum. WCDMA bygger
på samma kärnnät som GSM.

Osäkerhet om framtiden
Detta dokument innehåller information som är framåtblickande, såsom utsagor om förväntningar, antaganden om framtida marknadsförhållanden, prognoser eller andra beskrivningar av
framtida händelser. Ord och uttryck såsom ”tror”, ”förväntar oss”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”planerar” och liknande uttryck, samt motsatsen därav, är avsedda att identifiera sådana utsagor.
Även om vi tror att de förväntningar som återspeglas i dessa och andra framåtblickande uttalanden är rimliga, kan vi inte garantera att dessa förväntningar kommer att förverkligas, och den
verkliga utvecklingen kan komma att avvika avsevärt från dessa förväntningar. Vi åtar oss inget ansvar för att offentligt uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, vare sig
till följd av ny information, framtida händelser eller andra orsaker, annat än om så krävs av lagstiftning eller börsregler.
Ericsson är utsatt för risker både vad gäller vår bransch och vårt företag. Dessa risker kan medföra att det faktiska resultatet eller den verkliga utvecklingen kan avvika avsevärt från våra
prognoser eller framåtblickande uttalanden. De risker som här avses inkluderar bland annat förändrade förhållanden i telekommunikationsbranschen, politisk och ekonomisk utveckling
samt ändrade regelverk på våra marknader, vår förmåga att utveckla och genomdriva en framgångsrik strategi, olika finansiella risker såsom ränteförändringar och valutakursändringar,
en försämring av vår marknadsposition, våra kunders struktur och finansiella styrka, vår kreditvärdering, risker i produktutveckling, leveranssvårigheter och vår förmåga att rekrytera och
behålla kvalificerad arbetskraft.

Här får du veta mera:
Vår hemsida: www.ericsson.com/se
Vår aktie: www.ericsson.com/se/investerare

Projektledning Ericsson Investor Relations
Design och produktion Publicis Stockholm och Paues Media
Foto Andreas Lind, Felix Oppenheim (sid 8-9), Marcel Pabst (sid 19), Lars Nybom (sid 23-24)
Repro TBK
Tryck Elanders, Falköping

ÅRSREDOVISNING 20 07

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
SE-164 83 Stockholm, Sweden
www.ericsson.com

Tryckt på Amber Graphic och Holmen Ideal Volume
– klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav
SV/LZT 108 9753 R1A  
ISSN 1100-8954
© Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2008

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2007

Varje ögonblick är viktigt

