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Många spännande saker börjar med ett telefonsamtal. Så var det för mig
när jag i januari  blev uppringd och erbjuden att bli verkställande
direktör för Ericsson.
Ericsson är ett enastående företag. Så har jag alltid tyckt, och jag gör
det så mycket mer nu när jag är här. Under mitt första år som VD har jag
insett att Ericsson har utomordentligt bra folk – engagerade, välutbildade
och alltigenom ansvarstagande människor. Deras optimism har imponerat
enormt på mig. Jag kan försäkra er att den pionjäranda som bidragit till
att Ericsson blivit ledande i den revolution som pågår inom telekommunikation i högsta grad är levande än idag.
De senaste åren har förstås varit tuffa och marknaden är fortfarande
kärv. Vi har tvingats anpassa oss efter detta och bli mer effektiva, flexibla
och lyhörda för våra kunders behov. Så när jag började i april, var en
av mina första åtgärder att bilda en ledningsgrupp som är kapabel att styra
Ericsson igenom denna övergångsperiod och ta oss vidare till nästa nivå.
Fjolårets verksamhetsberättelse slog fast att  var ett år av klarhet,
beslutsamhet och handling. Det gällde då, det gällde  och det
kommer fortsatt att gälla under det år vi har framför oss. Vi vet vart vi
vill komma och vi agerar beslutsamt för att bli effektivare, sänka våra
kostnader, öka våra intäkter och förbättra våra marginaler. Dessa är våra
prioriterade mål.
I detta brev beskriver jag vad vi har gjort och vilka möjligheter vi ser för
framtiden på en marknad som har potential att växa. Jag kommer särskilt
att beröra tre fundamentalt viktiga slutsatser om Ericsson idag:
1.
2.

3.
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1.

Vi höll vårt löfte om att
åter redovisa vinst
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Ericssons program för att sänka kostnaderna hade gett positiva resultat
redan innan jag tillträdde. Detta utmanande arbete initierades av min
företrädare Kurt Hellström och leddes av vice VD Per-Arne Sandström.
I april utökade och accelererade vi dessa program för att ytterligare minska
omkostnader och kostnader för sålda varor. Vi har därigenom skapat en
lönsam kostnadsnivå att arbeta vidare från.
Vi fick lön för mödan när vi, tidigare än planerat, åter visade vinst, före
omstruktureringskostnader, under tredje kvartalet . Vi avslutade året
med att uppnå ett av branschens starkaste resultat för det fjärde kvartalet.
Vi åstadkom detta tack vare den utomordentliga motivationen och
lojaliteten hos samtliga våra anställda. De insåg att djupgåend förändringar
var nödvändiga och svarade med otrolig energi. Ledningsgruppen och jag
är verkligen imponerade av deras hängivenhet. Vi har minskat personalstyrkan från   till   på bara tre år. Det har givetvis inneburit att
många duktiga människor fått lämna oss, men dessa hårda åtgärder var
nödvändiga. Vår beslutsamhet har lett till att Ericsson nu har en bra
position inför framtiden.
Vi har satsat mer tid, kraft och pengar på våra mest värdefulla produkter
och tjänster och det har givit resultat. Vi har koncentrerat vår forskning
och utveckling (F&U) från  utvecklingscentra till  och samtidigt
minskat antalet teknikplattformar som vi använder. Tillsammans med ett
effektivare utnyttjande av vårt arbetande kapital har dessa åtgärder
avesvärt förbättrat vårt kassaflöde.(1)
(1) Justerat operativt kassaflöde
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F I N A N C I E L L A N Y C K E L D ATA
(TREÅRSÖVERSIKT)

(MSEK)
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20024)

20014) 5)

Fakturering
Rörelseresultat
Finansnetto
Årets resultat

117 738
–11 239
–864
–10 844

145
–21
–1
–19

773
299
536
013

231
–27
–1
–21

839
380
774
264

Ställning vid årets slut
Balansomslutning
Nettotillgångar
Rörelsekapital
Sysselsatt kapital
Materiella anläggningstillgångar
Eget kapital
Minoritetsintressen i koncernföretag
Räntebärande avsättningar och skulder

182
62
58
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6
60
2
46
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9
73
2
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026
539
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463
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16
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3
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240
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Andra uppgifter
Vinst per aktie efter utspädning, SEK2) 3)
Utdelning per aktie, SEK2)
Eget kapital (SEK per aktie)
Antal aktier utestående vid årets slut (miljoner)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan av materiella anläggningstillgångar
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Soliditet
Omsättningshastighet i sysselsatt kapital
Omsättningshastighet i lager
Omsättningshastighet i kundfordringar
Vinstmarginal
Betalningsberedskap
– i procent av fakturering
Nettoskuldsättning

372
780
873
989
505
481
299
209

–0,69
0 1)
3,82
15 826
3 493
3 754

–1,51
0
4,65
15 820
2 738
5 514

–1,94
0
8,67
7 909
8 726
6 486

–16,2%
–5,9%
34,4%
1,0
6,1
3,4
–6,2%
75 309
64,0%
–26 998

–26,7%
–11,3%
36,4%
1,0
5,1
3,0
–11,7%
66 306
45,5%
–4 751

26,5%
–14,3%
28,1%
1,5
4,8
3,4
–9,7%
60 239
26,0%
20 955

113 000
51 583
24 408

128 351
64 621
30 421

221 477
85 198
37 328

Statistiska uppgifter, årets slut

Orderingång, netto
Antal anställda
– varav Sverige
1)
2)
3)

4)
5)

2003 styrelsens förslag.
2001 omarbetad för fondemissionseffekt av nyemissionen.
Potentiella stamaktier ger inte upphov till någon utspädningseffekt när konvertering av dem till stamaktier medför en förbättring
av vinst per aktie.
2002 omarbetad på grund av förändrad redovisningsprincip. 2001 har inte omarbetats då information inte är tillgänglig.
Ombearbetad för ändring av redovisningsprinciper i Sverige 2002 gällande konsolidering av bolag enligt nya RR1.

Karl-Henrik Sundström Chief Financial Officer
“ Vi har fortsatt att stärka vår finansiella position, särskilt på de viktiga områdena
kassaflöde, nettoskuld och bruttomarginal. Vår nyemission under 2002 var framgångsrik,
vilket bekräftade aktieägarnas förtroende för oss. Vi har sparat det mesta av de medel
som nyemissionen inbringade - de finns till hands för den händelse vi behöver dem.
Det ger oss en god säkerhet ifall vi stöter på oväntade problem och tillåter oss att
investera när vi finner rätt tillfälle”.
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Vi är nu väl finansierade med en nettokassa på  miljarder kronor. Vårt
fokus på att minska det sysselsatta kapitalet har varit mer framgångrikt än
vad vi först räknade med. Resultatet är att vi bevarat det mesta av
intäkterna från  års nyemission, vilket har gett oss avsevärt större
finansiell flexibilitet. Jag är övertygad om att detta är en viktig styrka med
tanke på de framtida utmaningar och möjligheter som väntar oss.
Samtidigt som vi omstrukturerat och dragit ner har vi klarat av att nå våra
verksamhetsmål. Vi har utvecklat och levererat nya produkter och tjänster
enligt plan. Dessutom har vi stärkt vår ledarposition inom mobilsystem
och framgångsrikt försvarat våra marknadsandelar. Vi har fortfarande den
största marknadsandelen (2) inom både GSM (2G) och WCDMA (3G),
liksom på vissa strategiskt viktiga områden inom fasta nät.

( 2 ) Marknadsandel och position
Vi är ledande i viktiga segment av
marknaden för fasta och mobila nät
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Det känns roligt att kunna berätta att även Sony Ericsson, vårt
samriskföretag med Sony, vände förlust till vinst under . Sony
Ericssons ökade fokus på GSM och de japanska marknaderna förbättrade
försäljningen och minskade kostnaderna. Företaget uppnådde ett av
branschens högsta genomsnittliga försäljningspris, vilket visar hur
attraktiva Sony Ericssons avancerade mobiltelefoner är.
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Sony Ericssons (3) framgångar är goda nyheter för oss som delägare.
Genom hårt arbete och kostnadsjusteringar har företaget inte bara kunnat
visa vinst igen. Sony Ericsson har också förbättrat sin produktportfölj och
bygger nu stegvis upp en ledande position när det gäller avancerade
produkter. Tillsammans skapar vi en unik upplevelse för kunden, genom
att kombinera telekomteknik, attraktiva telefoner och spännande innehåll.
( 3) Mobiltelefoner från Sony Ericsson
Framgångsrika modeller under 2003

T610

P900

SO505

När teletjänster blir alltmer sofistikerade och systemen tekniskt mer
komplexa, ökar det ömsesidiga beroendet mellan nät, tillämpningar,
tjänster och mobiltelefoner. Tillsammans med Sony Ericsson, och genom
vår utlicensiering av teknik för mobiltelefoner (Ericsson Mobile
Platforms), är vi aktiva inom alla dessa fyra områden. Det betyder att
vi kan säkerställa att operatörernas hela nätmiljö kommer att fungera
effektivt, från konsument till supportcenter.
Ericsson har utsatts för hårda prövningar under de senaste åren och som vi
lovat har vi gjort vad som krävdes för att åter visa vinst. Vi är fast beslutna
att skapa ett än mer konkurrenskraftigt företag, genom att fokusera på
verksamhetsförbättringar, med enkelhet och klarhet som kännetecken för
allt vi gör.
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FÖRFINADE ARBETSMETODER

Per-Arne Sandström vice koncernchef
“ Vi har minskat våra årliga rörelseomkostnader med mer än 50 miljarder kronor och har
också gjort stora framsteg med att skapa ett mycket mer effektivt och flexibelt företag.
Det har vi gjort genom att ha färre anställda och arbeta på enklare sätt. Det har inbegripit
att rationalisera vår produktportfölj, förhandla fram bättre leverantörsavtal och förbättra
vår leveranskedja. Vi söker förbättringar överallt med målet att upprätthålla vår
ledarposition samtidigt som vi tar mindre resurser i anspråk”.

2.

Vi har en klar strategi för
uthållig tillväxt och fortsatt
förbättring av våra marginaler
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Vårt mål är att skapa uthållig tillväxt och ge våra investerare en
konkurrenskraftig avkastning, oavsett hur marknaden utvecklas.
Genom att skära i kostnaderna kunde vi åter uppnå lönsamhet under
, men det var helt enkelt inte tillräckligt. För att säkerställa uthållig
lönsamhet och tillväxt satte vi målet högt – att bli världsbäst på effektivitet
och på hur vi driver vår verksamhet.
Som marknadsledare inom mobilsystem borde vi exempelvis kunna dra
större nytta av våra skalfördelar. Vi levererar till  av världens  största
teleoperatörer.(4) Dessa tillhandahåller tjänster till ungefär  procent
av alla mobilabonnenter. Vi utvecklar nya sätt att dra nytta av vår storlek
genom att separera standardiserade högvolymprodukter från mer
komplexa skräddarsydda produkter. Detta möjliggör besparingar i hela
kedjan från inköp och produktion till installation.
( 4 ) De fem största operatörerna
Världens fem största operatörer är alla kunder hos Ericsson (här i alfabetisk ordning)

Vi arbetar också på att få ut mer av våra gemensamma produktplattformar.
Så var till exempel våra GSM/WCDMA- och CDMA2000-produkter
tidigare helt olika, medan vi idag använder samma program- och maskinvara på många områden inom kärnnätet och tjänstelagret. Vi utvecklar
också accessprodukter, bland annat radiobasstationer, som fungerar med
både CDMA2000 och WCDMA – de två huvudteknikerna för 3G. I
grund och botten kommer den huvudsakliga skillnaden mellan basstationer
för CDMA2000 och WCDMA att vara den programvara som styr dem.
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Jag har blivit djupt imponerad av de tekniska innovationer Ericsson
presterat genom åren. Gårdagens framgångar betyder dock inte mycket
om vi inte också klarar av att skapa den bästa tekniken idag och imorgon.
F&U är oerhört viktigt för vår konkurrensförmåga. Omkring en
tredjedel av våra anställda arbetar inom området F&U, vilket gör vår
utvecklingsverksamhet till en av branschens största. Vi lägger nu större
vikt vid kommersialiseringen av våra innovationer och har skapat
ett mer disciplinerat och kunddrivet synsätt på våra F&U-investeringar.
Vid sidan av förbättringar i verksamhet och teknik, har vi analyserat våra
säljprocesser och hittat sätt att höja prestationerna även där. Så har till
exempel vår regionala marknadsorganisation förenklats så att våra sälj- och
teknikfunktioner arbetar närmare varandra. Vi engagerar också kunderna
mer i vår utvecklingsprocess och det hjälper oss att svara snabbare och
prioritera vårt erbjudande.
Som marknaden ter sig idag kan vi bekräfta att den har stabiliserats
och vi börjar se tecken på en återgång till tillväxt. Trots det förblir

finansiell stabilitet det viktigaste för många operatörer. Vi väntar oss en
fortsatt tonvikt bland operatörerna på sänkta verksamhetsomkostnader,
liksom ett starkt fokus på ekonomisk avkastning.
Marknadsförhållandena har inte varit lätta och många operatörer försöker
få grepp om de nya tjänster och affärsmodeller som 3G möjliggör. Det är
ett absolut måste för operatörerna, och för oss som deras affärspartner,
att förstå vad konsumenterna vill ha, vad de är beredda att betala och hur
vi ska anpassa våra affärsmodeller efter detta. Vi måste bli lika bra på att
leverera det konsumenterna efterfrågar, som vi är på att utveckla teknik.
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G E M E N S A M P L AT T F O R M

Håkan Eriksson Chief Technology Officer
“ Vi har tagit ett viktigt steg mot att skapa en gemensam basstation för de två
huvudteknikerna för 3G, WCDMA och CDMA2000. Genom att samutnyttja praktiskt
taget allt från F&U till verktyg, produktion, inköp och produktintroduktion får vi mycket
stora möjligheter att sänka kostnaderna och öka våra skalfördelar. Vi fortsätter även med
vår beprövade strategi att bygga produkter på ett begränsat antal plattformar. Det
garanterar att våra kunder kan uppgradera sina nätverk på ett smidigt sätt. Så erbjuder
till exempel vår teknik för växlar oöverträffade skalfördelar, eftersom den kan
anpassas till vilka fasta eller mobila nät som helst”.
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När vi blickar framåt, tror vi att telekommunikation förblir en tillväxtbransch. Bara omkring  procent av världens befolkning har mobiltelefon
och varje dag tecknar sig ungefär   konsumenter för mobilabonnemang.
Att tala om en enda mobilmarknad tycker jag dock är att förenkla för
mycket. Operatörer på tillväxtmarknader har helt annorlunda krav än de
som verkar på mer mogna marknader.
För att möta kraven från kunder på tillväxtmarknader har vi lanserat
vårt Ericsson Expander-program, vars syfte är att sänka kostnaderna för
att introducera mobiltelefoni. Prognoser för branschen visar att vi till
år  sannolikt når upp till två miljarder mobilanvändare, som följd
av att tjänsterna blir allt billigare. Med fler nya mobilabonnenter och
eftersom befintliga abonnenter ringer alltmer, ligger det stora möjligheter
för oss i att skapa lösningar för både täckning och kapacitet.
Mobilt multimedia
Ett foto av Ericssons koncernledningsgrupp som
Carl-Henric tagit med hjälp av självutlösare.

Mer mogna marknader har en betydligt högre mobiltäthet, men mobilsamtal svarar ändå för mindre än  procent av den totala rösttrafiken på
dessa marknader. Det är tydligt att det finns en enorm potential för mobiloperatörerna i att ta över en större andel av rösttrafiken.
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Mobila datatjänster erbjuder också operatörerna betydande möjligheter.
Tillväxtpotentialen på detta område är anmärkningsvärd. Mer än en miljard
textmeddelanden (5) skickas varje dag och försäljningen av kameraförsedda
telefoner har överträffat både traditionella och digitala kameror. I Japan
och Sydkorea finns exempel på operatörer som redan hämtar upp emot
 procent av sina intäkter från datatjänster som textmeddelanden och
bilder. Denna trend tror vi kommer att upprepas i andra delar av världen
efterhand som mobila multimediatjänster introduceras.
(5) Antalet SMS-meddelanden per månad
Fortsatt stark tillväxt inom mobila datatjänster
som SMS

30

MILJARDER

5
1999

2000

2001

2002

Vi ser goda utsikter för tillväxt inom våra marknader. När operatörerna
känner sig säkrare finansiellt börjar de investera mer i kapacitet och nya
tjänster, i så väl 2G som 3G.
Med detta sagt är vårt mål att försäkra oss om att vi kan utvecklas väl
oberoende av kortsiktiga svängningar i marknaden. Våra ansträngningar
vad gäller effektivitet, flexibilitet och kundfokus gör att vi rör oss mot
uthållig lönsamhet och tillväxt.
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3.

Vi stärker vår ledande
position
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Vi är övertygade om att människor kommer att använda mobil utrustning
alltmer för att lyssna på musik, ta bilder och exempelvis läsa sin e-post
under bussfärden till jobbet. Vi kommer att surfa på Internet, handla saker
och få senaste börsrapporten, väderprognosen eller nyheterna. Vi kommer
att ladda ner en karta för att hitta närmaste apotek eller en bra mötesplats.
För att tillhandahålla dessa nya tjänster på ett kostnadseffektivt sätt krävs
alltmer sofistikerade nät. Det är här Ericssons starkaste konkurrensfördelar kommer till sin rätt.
Så har Ericsson exempelvis beprövad expertis inom alla dominerande
teknikstandarder för både fast och mobil telekommunikation. Det är en av
våra verkliga styrkor och en av orsakerna till att världens största operatörer
väljer att arbeta med oss.
Sedan jag började på Ericsson har jag faktiskt blivit mycket imponerad
av de utomordentligt långvariga och mycket starka relationer vi har med
våra kunder. De lägger vitala funktioner i sin verksamhet i våra händer och
vänder sig till oss för att få vägledning i den utpräglat föränderliga och
tekniskt komplicerade omgivning som telekommunikation erbjuder.
Dagens lösningar är beroende av många olika aspekter i en operatörs hela
verksamhet. Gamla system måste fungera med nya, och även tillsammans
med produkter från andra leverantörer. Därför är expertis inom
nätplanering, systemintegration och lösningar för modernisering av nät
oundgängliga delar av det vi erbjuder. Den typen av tjänster gör det
möjligt för oss att ytterligare stärka våra kundrelationer.
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Vi är ledande när det gäller införandet av lagerindelad arkitektur för
mobilnät (6). Det handlar om att bygga nät på ett smartare sätt och
förenkla för operatörerna. Vår modell delar in de inbördes oberoende
funktionsområdena access, kärnnät och tjänster i tre lager. Detta gör det
möjligt för operatören att införa nya tjänster eller utrustning i ett lager,
utan att tvingas bygga om hela nätverket eller helt byta ut maskinvaran.
Operatören får mycket större flexibilitet än med konventionella nät
som är byggda som stora sammanhängande monoliter, uppifrån och ner.
( 6 ) Lagerindelad nätarkitektur
Vi bygger flexibla och kostnadseffektiva nät
som gör det lättare för operatörerna att till
lägre kostnader hantera nya tjänster

Tjänstelagret: Användartjänster,
Service Nät Och Servrar
Kable TV

Data/Internet

Trådbundet

Trådlöst

Kärnnät

Access

FÖRE

EFTER

Det så kallade tjänstelagret fungerar som en öppen marknadsplats.
Här hjälper vi operatörerna att fånga upp intäkter från en brett utbud av
datatjänster. Vi är världsledande leverantör av lösningar inom tjänstelagret.
Mer än  procent av alla MMS-abonnenter använder våra lösningar när
de skickar och tar emot multimediameddelanden. Över  operatörer
använder våra betalningslösningar för att ta betalt för de tjänster de levererar.
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MARKNADSÖVERSIKT

O P E R AT Ö R E R N A F O RT S Ä T T E R AT T V Ä X A
(INTÄKTER I MILJARDER DOLLAR)

G L O B A L A B O N N E N T- T I L LV Ä X T
(ANTAL ABONNENTER I MILJONER)

Mobilt

2000

Fasta
(POTS/ISDN)

1200
1000

1200
800

Fast Bredband
(Kable, xDSL, Ethernet)

400
200

100
1983

2003

2001

2003

Torbjörn Nilsson Senior Vice President, Strategy and Product Management
“ Telekom är en långsiktig tillväxtbransch där operatörerna stadigt ökar både intäkter och
abonnentantal. Omkring 20 procent av världens befolkning använder mobiltelefoni idag
och bara en procent har tillgång till bredband, så potentialen för tillväxt är stor.
Operatörerna minskar sina skulder och förbättrar sina kassaflöden och har skiftat fokus från
marknadsandelar till uthållig lönsamhet. Det betyder att de måste utveckla nya sätt att
skapa intäkter, liksom att få ut mer av redan gjorda investeringar. Vi har expertkunskap
inom viktiga områden av deras verksamhet och kan växa genom att vara den mest
lyhörda affärspartnern till världens ledande operatörer”.

2008

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 I S A M M A N D R A G E T T B R E V F R Å N C A R L - H E N R I C S VA N B E R G

Denna position bygger på vår breda kompetens inom nät och integration
samt vårt stora utbud av egenutvecklade lösningar, inklusive kompetens
inom integration och egen-utvecklade produkter. Vi stödjer också
oberoende tjänsteutvecklare och innehållsleverantörer genom våra Mobility
World centra. Vi väljer ut värdefulla nya innovationer och omvandlar
dem till fungerande lösningar åt våra kunder.
Den ökande tekniska komplexiteten gör att efterfrågan på våra
experttjänster inom Global Services (7) växer. Sedan många år har vi
tillhandahållit tjänster som design, byggande, integration, optimering och
support av nät. Detta är på väg att bli en ännu viktigare del av vår totala
verksamhet. Vi är redan en av de största leverantörerna av tjänster till
nätoperatörer, något som sysselsätter mer än en fjärdedel av vår personal.
Dessa experter är verksamma i  länder världen över och stödjer nät
med mer än  miljoner abonnenter.
(7) Försäljning, Global Services
Tjänster svarar nu för 27 procent av
vår systemförsäljning

20%
2001

26%
2002

27%
2003

Under  stärkte vi vår ställning inom driftstjänster – managed services –
med ytterligare åtta kontrakt, vilket gör oss till marknadsledare.
Operatörerna lägger ut hela eller delar av sin nätdrift på oss, vilket gör att de
kan sänka sina driftskostnader och ägna mer av egen tid och resurser åt att
lansera nya tjänster och värva fler abonnenter.
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Och hur utvecklas 3G? Vilken roll kommer nästa generations mobilteknik
spela i framtiden? För mig är affärsmodellen enkel och slagkraftig –
3G är kostnadseffektivare och snabbare än 2G. Behovet av mer kapacitet
till lägre kostnad är uppenbart, eftersom operatörerna måste hantera den
växande trafiken och utvidga sina marknader.
Operatörerna får också möjlighet att erbjuda sina kunder nya former
av värdefulla multimediatjänster. Ericsson är verksamt i branschens
mittpunkt och vi ser att 3G-utvecklingen tar fart. 3G svarar nu för mer
än  procent av vår försäljning av mobilsystem.
3G är ett stort steg i teknikutvecklingen, men det är ingen revolution.
Både GSM (2G) och WCDMA (3G) utnyttjar samma kärnnät.
Det betyder att 2G-tjänster kan fungera obehindrat tillsammans med
WCDMA-teknik. På liknande sätt fungerar tjänster byggda på 3Gversioner av CDMA2000 tillsammans med föregångaren cdmaOne.
Det betyder att operatörerna kan testa marknaden med nya tjänster som
multimediameddelanden (MMS) utan att behöva investera för mycket
eller för snabbt i sina radionät.
GSM utvecklas fortfarande och vår ledarposition har stärkts, inte minst

genom våra bidrag till utvecklingen av EDGE. Denna 3G-radioteknik
kompletterar WCDMA och gör det möjligt för operatörer att med relativt
blygsamma investeringar avsevärt öka kapacitet och datahastighet i sina
befintliga GSM-nät.
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PERSONAL

Marita Hellberg Senior Vice President, Human Resources and Organization
“ År 2003 var ett extremt krävande år för oss, med en kraftig minskning av antalet anställda och
stor övertalighet. Men den positiva Ericsson-andan kvarstår i högsta grad. Det har vi märkt
på våra anställda och hos de fackliga organisationerna. Enligt oberoende undersökningar
har vi bibehållit vårt anseende och vår dragningskraft som arbetsgivare, både i Sverige och
runt om i världen. Det är en anmärkningsvärd prestation med tanke på den tuffa omvandling
vi varit tvungna att genomdriva. Vårt mål är att leva upp till eller till och med förbättra denna
bild.Det ska vi göra genom att ge människor möjligheter till stimulerande jobb i ett företag
präglat av verklig mångfald och en unik internationell verksamhet”.
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Jag har beskrivit hur sofistikerade dagens tjänster, tekniker och nätverk är.
Det är oundvikligt att framtidens telekommunikation blir ännu mer
komplex. Förklaringen är enkel och bottnar i konsumenternas beteende.
Människor rör sig mer och mer, men har ändå behov av att ständigt kunna
kommunicera med varandra. Som konsumenter vill vi bli uppkopplade
på bästa möjliga sätt, oavsett var vi befinner oss. Vi vill slippa bekymra
oss över om det är tekniskt möjligt, eller om vår anslutning kallas för 2G,
3G, trådlöst LAN, trådlös lokalaccess eller något annat. Så den naturliga
utvecklingen av telekommunikation går mot ett enda sammanhängande
nät (8) där vi kan nå vem som helst, på det sätt vi själva väljer.
( 8 ) Alltid bästa anslutning
Vi visar vägen till en ny värld av användarorienterade nät genom att
harmonisera mobilteknik för personliga, lokala och yttäckande nät

Personliga nät
Trådlös förbindelse mellan bärbara datorer, telefoner
och andra terminaler med hjälp av Bluetooth
Lokala nät
Access till högkapacitetsnät i miljöer som flygplatser
och kontor, med hjälp av WLAN/WiFi
Yttäckande nät
Access till röst- och datatjänster med hjälp av
globala mobila nät

Tekniken må vara sofistikerad och komplex, men för att den ska
nå framgång på marknaden krävs att den är enkel för konsumenten att
använda. Det är bara tjänster som är lätta att förstå och tillämpa som
kommer att bli accepterade och använda. Detta ställer krav på att alla
de olika metoderna att koppla upp sig fungerar obehindrat med varandra.
Konsumenterna måste kunna få kontakt och bli nådda var som helst
och när som helst – snabbt och enkelt.
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Vi utvecklar mobilnät som kan hantera den enorma mängd trafik som
dessa krav för med sig. Vid sidan av 3G och mobilnät, spelar också fasta

flertjänstnät en viktig roll i en allt mer integrerad värld. Det skapar goda
affärsmöjligheter för leverantörer som i likhet med Ericsson klarar att
kombinera telefoni och mobilitet med IP/Ethernet för att skapa kraftfulla
flertjänstlösningar.
En enda sammanhängande och global telekommunikationstjänst låter
som en enkel och underbar idé. Det är också en stor teknisk utmaning,

men samtidigt något som passar ett starkt företag som vårt.
Vår vidsträckta erfarenhet av alla relevanta tekniker, våra kunskaper om
konsumenternas behov, vårt engagemang i att utveckla öppna standarder
och sådana initiativ som nätarkitektur med skilda lager gör det möjligt för
oss att vara våra kunders bästa affärspartner. Vi kan hjälpa dem att
utvecklas väl. Och om våra kunder utvecklas väl, gör vi det också.
Jag skulle vilja avsluta mitt brev med att understryka hur viktigt stödet från
våra aktieägare varit under de senaste åren. Som jag tidigare påpekade har
omständigheterna varit svåra, men vi är väg åt rätt håll.
Min övertygelse är att det effektiva, robusta och högst konkurrenskraftiga
Ericsson vi bygger, motsvarar det förtroende ni visat oss. Jag hoppas ni
delar min entusiasm för vår framtid.

Carl-Henric Svanberg VD och koncernchef
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TJÄNSTELAGRET
omfattar produkter och tjänster som gör det möjligt för
operatörer att tillhandahålla, driva och ta betalt för
tjänster som kompletterar vanliga rösttjänster. Våra
lösningar inom tjänstelagret omfattar bland annat:
MMS (Multimedia Messaging Services) Gör det
möjligt för användarna att sända och ta emot text,
grafik, foto, ljud och videoklipp med valfri telefon.
Instant Talk En ny rösttjänst som möjliggör snabba
gruppsamtal mellan användare, också om dessa finns
hos olika operatörer.
Single Sign On Gör det möjligt för användare att
komma åt tjänster utan att de behöver ange sitt
användarnamn och lösenord varje gång.
Automatic Device Configuration Konfigurerar en
telefon automatiskt när ett SIM-kort sätts in första
gången så att man snabbare och lättare får tillgång till
nya tjänster som MMS.
Content Delivery Solution Gör det möjligt för
operatörer att tillgodose en användares beställning av
multimedia-innehåll, från den första ordern till
fakturering, inklusive support för prepaid och
utveckling av innehåll.
Charging Solutions Ger operatörer möjlighet att
utveckla sin verksamhet inom innehåll, data och röst
genom att tillhandahålla tjänster som realtidsbetalning
för prepaid- och postpaid-användare, mobil betalning
för tjänster på Internet samt mediationsstöd.

VIKTIGA PRODUKTER, TJÄNSTER OCH TEKNIKER
AXE En datorkontrollerad digital
växelteknik för stora publika televäxlar
– det mest utbredda växelsystemet i
världen.
CDMA2000 En 3G-teknik för trådlös
digital kommunikation med hög
kapacitet. Gör det möjligt för användarna att dra nytta av högre datahastigheter för Internet, multimedia, video
och andra tillämpningar.
EDGE Enhanced Data for Global
Evolution – en teknik som ger
GSM-system kapacitet att hantera
3G-tjänster.
ENGINE Ett antal paketbaserade
lösningar som täcker operatörens
behov att modernisera telenätet så att
det kan förmedla nya multimediatjänster.

Ethernet Världens mest populära
teknik för företagsnät, som
sammanbinder datorer och andra
utrustningar med varandra och med
det externa nätet.
GSM Global System for Mobile
Communications — världens mest
utbredda digitala mobila teknik.
MMS Multimedia Messaging Services
– en ny och globalt accepterad
standard som gör det möjligt för
användare av 2,5G- och 3G-telefoner
att sända och ta emot meddelanden
med formaterad text, grafik, foto, ljud
och videoklipp.
WCDMA Wideband Code Division
Multiple Access – en 3G-teknik för
digital mobilkommunikation med hög
kapacitet för Internet, multimedia,
video och andra tjänster.

Bluetooth En radioteknik för att sända
signaler över korta avstånd mellan telefoner, datorer och annan utrustning.
VoIP Rösttelefoni över IP, den teknik
som används för att sända vanliga
röstsamtal över Internet. Kallas ibland
också Internet-telefoni.
Softswitch En programvarubaserad
växelplattform som ersätter traditionell
hårdvarubaserad växelteknik och
förvandlar kretskopplade nät till IPbaserade nät för röst-, fax-, data- och
videotrafik.
WLAN Wireless local area network —
en radioteknik som använder
olicensierade frekvenser för att ansluta
till Internet. Också känd som WiFi.

E T T A N S V A R S F U L LT F Ö R E TA G
HÅLLBAR UTVECKLING OCH MILJÖ

LEDNINGSSYSTEM

Vi kommer att fortsätta förbättra miljöprestanda för våra
produkter, serviceutbud och fabriksprocesser. Under 2003
har vi:

Vi har sedan länge hållit hög standard när det gäller våra
lednings- och rapporteringssystem. På senare år har vi etablerat
flera olika organ för att stärka vårt ledningssystem, bland annat:

• Tillämpat resultaten från vår unika livscykelanalys av 3G-systemen
för att sätta nya miljömål där minskade mass- och energiflöden
prioriteras utan att äventyra kvalitet

• En revisionskommitté som ser över finansiell rapportering,
revisionsprocesser och ersättningar till våra revisorer – utsedd av
styrelsen

• Ytterligare fokuserat ansträngningar på att minska
energikonsumtionen för våra produkter under användningsfasen

• En finanskommitté med tillsyn över större finansiella transaktioner
och vår finansiella riskexponering – utsedd av styrelsen

• Fortsatt utfasningen av förbjudna och restriktionsbelagda material
inkluderande lödningsbly och bromerade flamskyddsmedel

• En kompensationskommitté som vakar över lönenivåer,
pensionsersättningar och incentive-planer för anställda – utsedd av
styrelsen

• Fullbordat ett världsomspännande återtagningssystem där alla
kunders uttjänta produkter kan tas omhand på ett miljöanpassat sätt
• Under 2004 kommer vi att utvärdera konsekvenserna av EU-s
direktiv om tillvaratagande av överbliven elektrisk och elektronisk
materiel

• En nomineringskommitté med ansvar för nominering av
styrelsemedlemmar och förslag till ersättningar till den högre
ledningen – utsedd av aktieägarna vid bolagsstämman
• En publiceringskommitté som utses av koncernchefen och
finanschefen för att assistera dem i transparensfrågor och principer
för vår finansiella rapportering

UPPFÖRANDEKODER

ERICSSON RESPONSE

Våra uppförandekoder om grundläggande rättigheter för
anställda, arbetsförhållanden och miljö skyddar de människors
rättigheter som arbetar med våra produkter och tjänster,
inklusive de som arbetar för våra leverantörer. Vi kommer att
avbryta, så långt det är försvarbart, vårt samarbete med företag
som trots påstötningar inte följer dessa normer.
Uppförandekoderna omfattar direktiv om:

Ericsson Response är ett globalt initiativ med syfte att minska
mänskligt lidande orsakat av katastrofer. Ericsson Response
stödjer hjälpinsatser vid katastrofer genom att tillhandahålla
specialiserade volontärer och kommunikationsutrustning. Några
exempel på insatser under 2003:

• Anställdas rättigheter, till exempel mänskliga rättigheter
och regler mot diskriminering, regler för löner och arbetstid
• Trygghetsfrågor, inklusive säkerhet på arbetsplatsen
• Miljö, med krav på att leverantörer följer både miljölagar
och våra egna miljökrav
• Barnarbetskraft, där vi följer de regler som fastställs
i FN-konventionen om barnens rättigheter, artikel 32.1
• Uppföljning av hur våra leverantörer bedriver sin verksamhet
En ”Code of Business Ethics and Conduct”, som uttrycker våra
värderingar och sammanfattar våra regler för etiskt uppförande och
andra viktiga regler för styrelsen och alla anställda, kommer att
införas under 2004.
Våra interna regler för etiskt uppträdande och andra viktiga regler för
våra styrelseledamöter, chefer och anställda har sedan länge
reglerats av koncernens styrande policies och direktiv

• Installation av ett GSM-nät som försåg hjälparbetare med
mobilkommunikation i Bam, Iran, efter den kraftiga jordbävningen den
26 december. Nätet var i drift 24 timmar efter det att utrusting var på
plats
• Ericsson Response undertecknade ett samarbetsavtal med FNs
World Food Programme (WFP) för användandet av våra volontärer i
WFPs humanitära hjälpinsatser
• På grund av inre oroligheter i Liberia flydde hundratusentals
människor från sina hem och blev lämnade utan tillgång till
förnödenheter. Två volontärer hjälpte FNs World Food Programme att
återupprätta IT och telekommunikationssystem för deras plundrade
kontor i och utanför Monrovia
• Ericsson Response arbetade tillsammans med FNs World Food
Programme vid hjälporganisationens Fast ICT Response team
(FITTEST) bas i Dubai med förberedelser till hjälpinsatser i Irak
• Bistod Svenska Räddningsverket och Internationella Röda Korsoch Röda Halvmåne Federationen genom att bl.a. förstärka telenätet
för att underlätta hjälporganisationernas arbete utanför Alger efter den
svåra jordbävningen i maj

Henry Sténson Senior Vice President, Group Function Communications
“ Vi tycker att företag ska agera på ett ansvarsfullt sätt och hålla hög standard när det gäller
ledningssystem och hur anställda och leverantörer uppträder. Företagen borde också
hantera miljön och humanitärt bistånd på ett uthålligt sätt. Ericsson har accepterat Förenta
Nationernas Global Compact-program med nio principer för mänskliga rättigheter. Vi ser
dessa principer som en förutsättning för en långsiktigt sund affärsverksamhet. Dessa
principer vägleder oss också i vårt arbete och inspirerar oss att hitta sätt att erbjuda våra
produkteroch tjänster till utvecklingsländer”.
Mer information, inklusive ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av våra strategier och vår verksamhet finns på Internet
under www.ericsson.com/sustainability (information på dessa Internetsidor utgör inte någon del av detta dokument).
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I följande kommentarer refererar vi till mått som: ”justerad
bruttomarginal", ”justerade omkostnader”, ”justerat rörelseresultat” och
”justerat resultat efter finansiella poster”. Justeringarna hänför sig till
omstruktureringskostnader, aktivering av utvecklingskostnader samt
icke-operationellt realisationsresultat. Vi anser att de justerade måtten
ger en bättre bild av verksamheten och att de hjälper läsaren förstå
företagets resultat under de perioder rapporten omfattar.
Under perioden – genomfördes två större
omstruktureringsprogram: i telefonsegmentet under  för att stoppa
avsevärda förluster och för att förbereda bildandet av ett samriskföretag
med Sony, samt inom segmenten System och Övriga verksamheter
under – för anpassning till den förändrade marknaden. På
grund av förhållandena på telekommarknaden under de senaste åren,
som beskrivs nedan i Marknad och trender, var vi tvungna att

genomföra dessa omfattande omstruktureringar, vilket medförde så
betydande kostnader i relation till den normala verksamheten att en
uppdelning är nödvändig för förståelsen av våra redovisade resultat. För
att illustrera storleken på förändringarna kan nämnas att vi minskade
antalet anställda från   till  .
Omstruktureringsprogrammen är i allt väsentligt avslutade vid utgången
av år . Under  redovisade vi också stora realisationsvinster av
engångskaraktär, och resultaten för  och  påverkades positivt av
förändrad svensk redovisningsprincip gällande immateriella
anläggningstillgångar. För att inte vilseleda läsaren redovisar vi dock
både justerade och ojusterade mått.
Följande text innehåller framåtblickande uttalanden. Se
”Framtidsinriktad information” på sidan . Siffror inom parentes avser
föregående år.

Redovisat
2003

Fakturering
Bruttomarginal

117 738
38 837

– procent

Totala omkostnader

– procent

Resultat efter finansiella poster

145 773
41 549

Justeringar
2001 1)

231 839
57 939

33%

29%

25%

– 51 013

– 62 401

– 93 002

43%

43%

40%

– 604
1 541
–11 239

–1 220
773
– 21 299

–715
8 398
– 27 380

– procent

Resultat från andelar i JV
och intresseföretag
Övriga rörelseintäkter och kostnader
Rörelseresultat

2002 1)

–10%

–15%

–12%

–12 103

– 22 835

– 29 154

Justerat

2003

2002

2001

2003

2002

2001

–
4 790
–
9 392
–

–
5 589
–
3 092
–

–
8 345
–
6 665
–

117 738
43 627

145 773
47 138

231 839
66 284

352
358
14 892
–
14 892

– 230
353
8 804
–
8 804

–
– 5 800
9 200
–
9 200

37%

32%

29%

– 41 621

– 59 309

– 86 347

35%

41%

37%

– 252
1 899
3 653

–1 450
1 126
–12 495

–715
2 598
–18 180

3%

–9%

–8%

2 789

–14 031

–19 954

Jämförelsestörande poster

Icke operationellt realisationsresultat, netto
(inkluderat i Övriga rörelseintäkter och kostnader)
Aktivering av utvecklingskostnader, netto
(inkluderade i totala omkostnader)
Omstruktureringskostnader, netto,

13

42

– 5 800

–1 584
16 463

– 3 200
11 962

–
15 000

Totalt

14 892

8 804

9 200

4 790
10 976
345

5 589
6 292
311

8 345
6 655
–

Omstruktureringskostnader, varav:
– Kostnader för fakturerade varor och tjänster
– Omkostnader
– Övriga rörelseintäkter och kostnader
– Resultat från andelar i JV
och intresseföretag
Totalt
1)

352

– 230

–

16 463

11 962

15 000

Omarbetad för ändring av redovisningsprinciper.
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Viktiga händelser 2003:

• Ericsson redovisar vinst före omstruktureringskostnader, med ett
positivt justerat resultat efter finansiella poster för helåret
• Positivt kassaflöde
• Kostnadssänkningarna är genomförda, nu ligger fokus på
effektivisering av verksamheten
• Stärkt marknadsposition.
STRATEGI OCH MÅL

Ericsson är en ledande leverantör av utrustning för mobila och fasta nät
med tillhörande produkter och tjänster, liksom av produkter för
speciella tillämpningar som radar, kabel och teknikplattformar för
mobiltelefoner. Vårt mål är att vara den främsta affärspartnern till
ledande nätoperatörer och även till kunder på vissa specialiserade
marknader, som mikrovågssystem. För att nå detta är vår strävan att vara
marknads- och teknikledande. Vi erbjuder operatörer helhetslösningar
för deras investeringar i infrastruktur samt drift av nät och andra
tjänster. Våra produkter och tjänster passar in i kärn- och accessdelarna
av nät, liksom i det allt viktigare servicelagret. Genom våra produkter
för mobila plattformar och vårt samriskföretag för mobiltelefoner, Sony
Ericsson, utvidgar vi omfattningen av vår verksamhet ända ut till
användarna.
Som marknadsledare är vår strategi att utnyttja våra skalfördelar för
att utveckla överlägsna produkter och tjänster och därigenom ge våra
kunder konkurrensfördelar.
Under senare år har vi vidtagit åtgärder för att skära ner kostnaderna
och anpassa Ericsson till det nya marknadsläget. Vi kan nu konstatera
att våra åtgärder så här långt givit avsedd effekt. Trots dessa snabba
interna förändringar har vi lyckats upprätthålla leveranser och service till
våra kunder, inklusive utrullning av avancerad G-teknik, och vi har
genomfört våra viktigaste utvecklingsprojekt utan större förseningar.
Den förbättrade finansiella ställningen är delvis ett resultat av den
framgångsrika nyemissionen , som tillförsäkrade oss resurser att
finansiera vår verksamhet under fasen av marknadsnedgång och
omstrukturering. Detta gjorde det möjligt för ledningen att koncentrera
sig på affärsverksamheten och omstruktureringen. Det viktiga resultatet
av detta är att Ericsson har levt upp till löftet att åter visa vinst någon
gång under , exklusive omstruktureringskostnader, och göra det
med ett positivt kassaflöde före finansieringsverksamheter. Som vi
påpekade när vi gjorde nyemissionen  har vissa lån som förfallit
betalats tillbaka, men vi har inte använt något av den kassa som
nyemissionen genererade för rörelseändamål. Den är alltjämt en del av
den mycket starka betalningsberedskapen.
I fokus ligger nu förbättringar av verksamheten så att den blir ännu
effektivare. Målet är nu att nå en uthållig och konkurrenskraftig
lönsamhet.
MARKNAD OCH TRENDER

Marknaden för mobil och fast infrastruktur genomgick ett antal
betydande förändringar under de senaste fem åren. Från mitten av talet till  gjorde operatörerna tunga investeringar i mobil
infrastruktur, drivna av en stark tillväxt av abonnentstocken och ökande
användning. På motsvarande vis byggdes fasta nät ut för att hantera
internettrafik. Denna enastående tillväxt nådde sin kulmen år  och
sedan början av  har marknaden för nätutrustning krympt avsevärt.
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De tre nedgångsåren karaktäriserades av:
• Auktioner av G-licenser, som ledde till att operatörerna spenderade
belopp motsvarande  års investeringar i infrastruktur på licenserna.
Detta skapade ett investeringsuppehåll i nätutrustning för G, särskilt
på många marknader i Västeuropa
• Betydande nätkapacitet installerades under slutet av -talet och
många operatörer minskade sina investeringar för att justera för
överskottskapacitet
• Sektorns överinvesteringar förorsakade åtstramningar på
kreditmarknaden med en serie nedgraderingar av kreditvärdigheten
för operatörer och leverantörer som följd. Många operatörer
prioriterade kassaflöde framför försäljningstillväxt och drog ned
ytterligare på sina investeringar för att därmed stärka sina
balansräkningar och bibehålla sina kreditbetyg
• Den snabba och dramatiska försvagningen av efterfrågan, som detta
medförde, tvingade leverantörerna att dra ned på kostnaderna och
anpassa sig till den mycket lägre nivån
• Makroekonomiska problem på vissa marknader, exempelvis
Latinamerika, pressade ytterligare ned efterfrågan på utrustning
• Teknikförändringar ledde till dramatiskt ändrade
marknadsförutsättningar, till exempel:
– Det tidiga införandet av G-teknik i Japan orsakade en kraftig
minskning av investeringar i PDC
– Övergången i USA och Latinamerika från TDMA till GSM eller CDMA
som en förberedelse inför övergången till G-baserade nät. Detta
ledde till en betydande nedgång i vår TDMA-försäljning, men ökade
samtidigt GSM-försäljningen
– Ökad efterfrågan på CDMA-utrustning. Ericsson adresserade denna
marknad och fokuserade på nya CDMA-marknader som Kina och
Indien
– Utbyggnad av G-nät, men i flesta fall enbart för att uppfylla
grundläggande licenskrav. Hittills har den begränsade tillgången på
mobiltelefoner hållit tillbaka kommersiella lanseringar
– Mer komplicerade nät, med ytterligare tjänster och en större
blandning av utrustning och programvara från flera leverantörer
öppnar nya möjligheter för Ericsson att erbjuda professionella
tjänster för att stödja integrationen av sådana nät. Operatörerna blir
alltmer villiga att outsourca driften av sina nät för att kunna
koncentrera sig på de tjänster de erbjuder sin kundbas i den nya
teknikmiljön
– Inom fasta nät går operatörerna över från kretskopplade till
paketkopplade nät – vilket återspeglar behovet av att hantera röstoch datatrafik på ett effektivare sätt. Detta medförde en mycket
kraftig nedgång i efterfrågan på våra produkter för kretskopplade
nät.
På grund av den minskade försäljningen föll justerat resultat efter
finansiella poster kraftigt under  och , men med en
återhämtning under . Antalet anställda minskade med drygt 
procent under dessa år.
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Orderingång per segment för System och Övriga verksamheter

Fakturering 1999– 2003
300
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Telefoner

System och
Övriga verksamheter

(SEK miljarder)

250
200
150
100
50

2003

2002

Förändring

2001 Förändring

System
105,4 115,3
Mobilnät
79,5 85,5
Fasta nät
6,4
9,3
Professionella tjänster 19,6 20,5
Övriga verksamheter
9,2 15,4
Avgår: intern
orderingång
–1,6 – 2,4

– 9%
–7%
– 32%
– 4%
– 40%

183,3
143,3
21,8
18,4
27,4

– 37%
– 40%
– 57%
11%
– 44%

–

– 8,9

–

113,0 128,4

–12%

201,8

– 37%

0

1999

2000

2001

2002

Totalt

2003

Under de tre senaste åren har vi lyckats stärka vår ledande ställning på
mobilsystemmarknaden. Vi har också etablerat en ledande ställning på
marknaden för fasta nät med våra lösningar för paketkopplade nät. Trots
att operatörerna minskat sina investeringar drastiskt under senare år,
fortsatte den underliggande abonnent- och trafiktillväxten. Vi är fast
övertygade om att vår bransch är en tillväxtbransch, men vi tror att
tillväxten under den senare delen av -talet och år  var unik och
sannolikt inte kommer att upprepas.
Trots att vi ännu inte ser några tydliga bevis på en snabb
upphämtning i operatörernas investeringar, ser vi tecken på en gradvis
återgång till tillväxt. Operatörerna börjar se över sina driftskostnader
och försöker generera intäkter från nya tjänster. Genom ökade
aktiviteter inom professionella tjänster och tillämpningar inom
servicelagret, strävar vi efter ökad försäljning i dessa snabbväxande
segment. Vi är redan en marknadsledare inom systemintegration och
nätdrift, och har skaffat oss en stark position inom servicelagret.
Orderingången på SEK , miljarder var  procent lägre än
föregående år, varav ungefär  procentenheter beror på negativ inverkan
av valutakursförändingar, framförallt på grund av en svagare .
Orderingång per marknad för System och Övriga verksamheter

(SEK miljarder)

Europa, Mellanöstern
och Afrika (EMEA)
Nordamerika
Latinamerika
Asien och Oceanien
Totalt

2003

2002

Förändring

2001 Förändring

54,2
20,2
9,1
29,5

65,4
22,9
9,6
30,5

–17%
–12%
– 5%
– 3%

92,7
24,6
31,1
53,4

– 29%
–7%
– 69%
– 43%

113,0

128,4

–12%

201,8

– 36%

Relationen orderingång/fakturering var > för vart och ett av de tre
första kvartalen . På grund av stark försäljning under fjärde
kvartalet föll relationen under ett, trots en något högre orderingång än
under föregående kvartal. Orderstocken motsvarar – månaders
försäljning, vilket vi anser vara en normal nivå. För driftskontrakt med
en löptid på mer än ett år har bara belopp avseende de kommande 
månaderna redovisats.
Inom Mobilnät minskade orderingången avseende GSM med 
procent, under det att ökningar i G (WCDMA) och CDMA uppvägde
kraftiga minskningar för PDC och TDMA. Det kombinerade GSM/WCDMAspåret minskade bara med  procent. Det var också uppmuntrande att
Ericssons CDMA-verksamhet fick ytterligare order från Kina, USA och
Nigeria samt från flera nya marknader, inklusive Indien, Ecuador och
Kazakstan.
Ericsson vann ett antal order för bredbandsaccess och växelprodukter,
men inte tillräckligt för att väga upp nedgången för kretskopplad
utrustning.
Serviceverksamheten fortsatte att utvecklas väl. Justerat för
valutaeffekter ökade orderingången något jämfört med föregående år.
Ett antal nya kunder tecknade kontrakt på driftstjänster och vi har nu 
sådana kunder.
Nedgången i Övriga verksamheter på  procent är delvis hänförlig
till avyttringen av Microelectronics under fjärde kvartalet  och
avkonsolideringen av telefonproduktionen för Sony Ericsson i Kina.
Orderingången för jämförbara enheter minskade med  procent, främst
beroende på låg orderingång för verksamheterna Microwave och Mobile
Platforms.
PRODUKTER, FORSKNING OCH UTVECKLING

Ericssons två största marknader, USA och Kina var också bland de
marknader som gick bäst, med en ökning i Kina på  procent, trots en
negativ valutaeffekt, och en -procentig nedgång i USA som nästan helt
var valutarelaterad. Under de två senaste åren har operatörer i USA
investerat i GSM-nät som en förberedelse inför nästa generations IPbaserade teknik. Detta har gagnat Ericsson som största GSM-leverantör.
Förbättrad utveckling i Kina följde ett svagt . Ericsson är den
största GSM-leverantören i Kina och Kina är Ericssons största CDMAmarknad. Vi ser fram emot slutet av /början av  när det väntas
att ett systemval görs rörande G-teknik; marknadssituationen kommer
då att klarna och ge förutsättningar för nya investeringsprogram. Bland
övriga marknader i Asien och Oceanien utvecklades också Indien, Sri
Lanka, Taiwan och Australien väl, medan Japan minskade betydligt.
Inom EMEA är nedgången främst hänförlig till dels låg orderingång i
Saudiarabien jämfört med en mycket kraftig orderingång under ,
dels låg orderingång i Sverige och andra länder där G för närvarande
byggs ut för att ge initial täckning och där ytterligare kapacitetsorder
ännu inte börjat komma in.

Trots det allmänna läget i branschen fortsatte Ericsson under de tre
senaste åren att investera kraftigt i forskning och utveckling för att
bibehålla vår konkurrensförmåga. Kostnadernas andel av försäljningen
har varit stabil. Minskningarna i absoluta tal har uppnåtts genom
koncentration på en smalare portfölj av kärnprodukter samt genom
ökad effektivitet som resultat av omstruktureringarna och har inte haft
någon större negativ effekt på de viktigaste FoU-programmen.
FoU-kostnader, exklusive omstruktureringskostnader
och aktiverade utvecklingskostnader
2003
2002

FoU, miljarder SEK
I procent av fakturering
Antal utvecklingscenter
Anställda inom FoU

23,2
20%
25
16 500

29,3
20%
30
20 500

2001

43.1
19%
70
25 200

27

ERICSSONS ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2003

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Vår produktportfölj stärktes under året med konkurrenskraftiga
lösningar och mer kostnadseffektiva produkter för en rad tillämpningar.
Bland de viktigaste var:
• Industrialiserade versioner av volymprodukter for G
• Utrullning av G i kommersiella nät
• Gemensam plattform för CDMA och WCDMA för att uppnå
volymfördelar i kostnadshänseende och stärka vår marknadsposition
inom CDMA
• Första kommersiellt lanserade EDGE-nätet
• Expander, en G-lösning för att bygga kostnadseffektiva mobilnät i
utvecklingsländer
• Massiv utrullning av MMS-lösningar – visar även vår styrka inom
systemintegration, vilket utgör en stor del av MMS-kontrakt
• Införande av lösningar för WLAN-integration i mobila nät.
• Softswitch-produkter för IP och multi-mediatjänster i fasta nät
• En ny generation av Ethernet-baserade produkter för bredbandsaccess
• Teknik från Ericsson Mobile Platforms valdes av  av de  största
tillverkarna av mobiltelefoner för WCDMA.

OMSTRUKTURERINGSPROGRAM

Omstruktureringprogrammet som initierades , slutfördes före
planerad tidpunkt. Målen för bruttomarginal och för nivån på
omkostnaderna överträffades för året. Antalet anställda vid årets slut var
 , vilket är i linje med vår plan på  . Under första kvartalet
 utökades kostnadsbesparingsprogrammet till att omfatta ytterligare
åtgärder. Syftet var att minska omkostnaderna utöver den ursprungligen
planerade nivån på SEK  miljarder, ner till SEK  miljarder på årsbasis
under tredje kvartalet  och sänka kostnaderna för fakturerade varor
och tjänster med SEK  miljarder på årsbasis. Antalet anställda väntas nå
  under . Utökningen av programmet gjordes för att
säkerställa inte bara ett positivt resultat, utan för att även kunna ge
aktieägarna en konkurrenskraftig avkastning på investerat kapital.
Totalt uppgick omstruktureringskostnaderna under året till SEK ,
(,) miljarder, inklusive SEK , miljarder för omstruktureringskostnader i Sony Ericsson. Kassaflödeseffekten under  relaterad till
omstruktureringen var SEK –, (–,) miljarder. För mer detaljerad
information om omstruktureringskostnader, se Noter till boksluten –
Not , Resultat från rörelsen.

SAMARBETSAVTAL, SAMRISKFÖRETAG OCH
FÖRVÄRV/FÖRSÄLJNINGAR

Under  lanserade samriskföretaget Sony Ericsson Mobile
Communications framgångsrikt ett antal nya mobiltelefoner. Detta
gjorde det möjligt för Sony Ericsson att åter visa vinst under årets andra
hälft. Ett antal åtgärder, för att minska kostnaderna, vidtogs och väntas
bidra till ett uthålligt positivt resultat. Mobilnät blir alltmer komplexa
och många nya typer av tjänster kommer att lanseras. Eftersom
mobiltelefonerna är en viktig del i att realisera de nya tjänsterna, är det
till fördel för Ericsson som systemleverantör och leverantör av
plattformsteknik att genom samriskföretaget delta i arbetet även på detta
område inom ”end-to-end”-lösningen.
Under första kvartalet  gav Sony och Ericsson vardera ett
kapitaltillskott på EUR  miljoner till Sony Ericsson. Vi anser att
bolaget nu är självförsörjande och det finns för närvarande inga planer
på ytterligare investeringar från ägarföretagens sida.
I januari  sålde Ericsson sin optoelektroniska verksamhet till
Northlight Optronics AB.
Under året outsourcades IS/IT-aktiviteter till Hewlett-Packard (HP) och
IBM. Femåriga serviceavtal slöts, vilket kommer att minska
driftskostnaderna avsevärt för dessa aktiviteter. HP kommer att
tillhandahålla Ericsson tjänster i över  länder, inklusive drift av
datacentraler, help desk-support och service för PC-miljö. I HP-avtalet
ingår övertagande av tillgångar och omkring   anställda. IBM
kommer att tillhandahålla tjänster för utveckling, införande och
underhåll av dataapplikationer för internt bruk.   anställda
överfördes till IBM.
Inga andra betydande förvärv eller försäljningar gjordes under .
Se även kapitlet ”Verksamhet – Samriskföretag, samarbetsavtal och
venture capital-aktiviteter”.
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FINANSIELLT RESULTAT

Fakturering och bruttomarginal
Fakturering för System och Övriga verksamheter

(SEK miljarder)

2003

2002

Förändring

2001 Förändring

System
108,7 132,0
Mobilnät
82,1 101,1
Fasta nät
8,0 11,7
Professionella tjänster 18,6 19,2
Övriga verksamheter
10,6 16,2
Avgår: intern
orderingång
–1,6 – 2,4

–18%
–19%
– 32%
– 3%
– 35%
–

– 9,7

–

117,7 145,8

–19%

210,8

– 30%

Totalt

188,7
143,8
27,1
17,8
31,8

– 30%
– 30%
– 57%
8%
– 49%

Under  bildades samriskföretaget för telefonverksamheten, Sony
Ericsson. Denna verksamhet är inkluderad i vårt telefonsegment och
redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket medför att ingen
försäljning inkluderas i Ericssons redovisning.
Med stark försäljning under fjärde kvartalet, på samma nivå som
fjärde kvartalet förra året, stannade försäljningsminskningen för helåret
på  procent. Omkring  procentenheter av nedgången beror på
valutakurseffekter. Försäljningsminskningen gällde nästan alla
marknader. Försäljningen i USA minskade med  procent, på grund av
lägre TDMA-volymer. Försäljningen i Kina var oförändrad jämfört med
föregående år, för jämförbara enheter, när försäljningen av telefoner till
Sony Ericsson undantas. Prispressen fortsatte att vara hög, framförallt
avseende kontrakt med kunder som investerade i för dem ny teknik.
Försäljningen av mobilnät sjönk med  procent jämfört med .
Kraftigt minskad försäljning av de mogna TDMA/PDC-systemen svarade
för nästan halva nedgången och minskad GSM-försäljning för den andra
hälften. Utrullningen av G-system fortsatte i en måttlig takt eftersom
tillgången på mobiltelefoner fortfarande var relativt begränsad.
Försäljningen av G (WCDMA) system ökade med  procent från  till
SEK , miljarder eller till  () procent av den totala försäljningen av
mobilnät. Vi förväntar oss en ökning av utrullningsaktiviteterna under
.
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Försäljningen av produkter relaterade till servicelagret ökade.
Servicelagret ökar i betydelse i nät som baseras på ny teknik som
erbjuder data- och bildöverföring samt liknande tjänster.
Försäljningen av fasta nät minskade avsevärt på grund av en mycket
svag marknadsefterfrågan på kretskopplingsprodukter.
Försäljningen av professionella tjänster minskade med  procent
jämfört med föregående år och svarar nu för  () procent av
försäljningen inom System. Justerat för valutakurseffekter ökade
försäljningen med omkring  procent.
Försäljningen inom Övriga verksamheter minskade med  procent
eller SEK , miljarder, varav SEK , miljarder är hänförliga till den nu
avkonsoliderade telefonproduktionen i Kina och
komponentverksamheten inom Microelectronics som avyttrades under
. Den återstående minskningen på  procent är till stor del
hänförlig till verksamheterna Mobile Platforms och Enterprise.
Intäkterna för Mobile Platforms är beroende av produktionsvolymer
av G-telefoner eller komponenter hos våra licenstagare, dock har
volymproduktion av G-telefoner ännu inte tagit fart.
Den justerade bruttomarginalen, som minskade kraftigt från
 procent år  till  procent år  och  procent år  på
grund av kostnader för överkapacitet och priskonkurrens, förbättrades
till  procent på grund av kapacitetsjusteringar och andra
omstruktureringsåtgärder, fortsatt outsourcing och lägre kostnader på
grund av ändrad produktdesign. Den justerade bruttomarginalen
förbättrades gradvis under året, särskilt under det sista kvartalet, och
nådde  procent på grund av volymeffekten av den starka
försäljningen. Detta är väl i linje med vårt uppsatta mål.

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Från  till  sjönk den genomsnittliga avistakursen för USD och
andra nära relaterade valutor såsom Saudiarabiska riyaler (SAR), med
omkring  procent mot SEK. Andra valutor som Ericsson har större
exponering mot, såsom EUR, GBP och JPY, hade inte lika påtagliga
valutakursrörelser. Nedgången i genomsnittliga säkrade valutakurser
jämfört med föregående år var lägre för USD och relaterade valutor,
omkring  procent, och obetydlig för övriga valutor. Effekten av denna
nedgång var SEK –, miljarder på rörelseresultatet och SEK –, miljarder
på resultat efter finansiella poster. Om effekten istället baseras på
förändringen i genomsnittliga avistakurser mellan åren, skulle effekten
på rörelseresultatet ha varit SEK –, miljarder.
Valutakursdifferenser i rörelseresultatet för år  var
SEK –, miljarder netto, då SEK –, miljarder i negativa valutakursdifferenser nästan i sin helhet uppvägdes av positiva effekter av
valutasäkring.
Resultatet efter finansiella poster var SEK –, (–,) miljarder.
Justerat för jämförelsestörande poster, var resultatet efter finansiella
poster för helåret positivt och uppgick till SEK , (–,) miljarder, trots
en lägre försäljning på SEK  miljarder. Detta är en bekräftelse på att de
åtgärder som vidtagits för att minska kostnaderna har haft inverkan.
Skatt på årets resultat var positivt och uppgick till SEK , (,)
miljarder för året. Den låga effektiva skattesatsen på  () procent
beror på nedskrivningar av uppskjutna skattefordringar i några
jurisdiktioner samt avsättningar och nedskrivningar av investeringar,
vilka inte är skattemässigt avdragsgilla.
Nettoresultatet var SEK –, (,) miljarder och vinst per aktie efter
utspädning var SEK –, (–,). Vinst per aktie efter utspädning enligt
US GAAP var SEK –, (–,).

Rörelseomkostnader

Rörelseomkostnader exklusive omstruktureringskostnader minskades
med nästan  procent och uttryckt i procent av försäljningen från  till
 procent. Årstakten i omkostnaderna för det fjärde kvartalet var SEK 
miljarder, vilket är bättre än det uppsatta målet på SEK  miljarder och
klart på väg att nå nästa års mål på SEK  miljarder. Nettoeffekten av
riskavsättningar och kreditförluster för kundfinansiering som påverkat
årets omkostnader uppgick till SEK , (,) miljarder, se Noter till
boksluten – Not .
Övriga resultatposter

Justerade andelar i samriskföretags och intresseföretags resultat
förbättrades med SEK , miljarder på grund av ett förbättrat resultat i
Sony Ericsson, som gick från ett resultat på SEK –, miljarder förra året
till SEK –, miljarder det här året, exklusive omstruktureringskostnader.
Sony Ericsson lanserade framgångsrikt ett antal nya mobiltelefoner.
Detta och vissa omstruktureringsåtgärder gjorde det möjligt för Sony
Ericsson att visa vinst, före omstruktureringskostnader, för andra
halvåret . Sony Ericsson sålde  miljoner mobiltelefoner, med en
produktmix inriktad på avancerade modeller med hög funktionalitet,
många med kamera och färgskärm. Den totala marknadsandelen är
omkring  procent, men högre i de marknadssegment som Sony
Ericsson inriktar sig på.
Övriga rörelseintäkter steg från SEK , miljarder till SEK , miljarder,
huvudsakligen beroende på ökat fokus på generering av licensintäkter
från vår patentportfölj.
Finansnettot förbättrades från SEK –, miljarder under  till
SEK –, miljarder på grund av ökad kassa, som en följd av förra årets
nyemission, återbetalning av skulder och det positiva kassaflödet under
året.

Balansräkning, kassaflöde, likviditet och tillgång till finansiering

Kapitalutnyttjandet och kassapositionen förbättrades avsevärt under
. Totala tillgångar minskade med SEK  miljarder från
SEK  miljarder till SEK  miljarder. Exklusive en ökad kassa på
SEK  miljarder var minskningen SEK  miljarder, där de största posterna
var kundfinansiering, anläggningstillgångar samt kundfordringar och
övriga fordringar. Kundfinansieringen minskade avsevärt genom
försäljning av krediter.
Långfristiga lån och konvertibellån återbetalades med
SEK , miljarder. Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder
minskade med SEK  miljarder. Även om sysselsatt kapital är tillräckligt
för rörelsens behov är det fortfarande högre än nödvändigt för en riktigt
effektiv verksamhet och våra ansträngningar att förbättra detta fortsätter.
Som en följd av den omprövning av leasingavtal som skett enligt
nuvarande tolkning av svensk redovisningsstandard/IFRS , har finansiella
leasingavtal om SEK , miljarder upptagits på balansräkningen som
materiella anläggningstillgångar respektive räntebärande skulder.
Netto likvida medel utvecklades positivt, likvida medel översteg vid
årets slut skulder med SEK  () miljarder. På grund av årets förlust och
effekten av ackumulerade omräkningsdifferenser minskade eget kapital
från SEK , miljarder till SEK , miljarder och soliditeten minskade
till , (,) procent.
Kassaflödet före finansieringsverksamheter var positivt med
SEK , miljarder, avsevärt över vårt mål. De främsta orsakerna var det
förbättrade resultatet, minskad kundfinansiering och minskade övriga
rörelsetillgångar. Svenska pensionsskulder om SEK , miljarder löstes
genom inbetalning till pensionsförvaltaren Alecta.
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Investeringen i Sony Ericsson ökades med EUR  miljoner eller
, miljarder. Investeringar i och intäkter från försäljning av
materiella anläggningstillgångar var ungefär lika stora.
Minskad skuldsättning och det återbetalade konvertibellånet var de
största posterna i det negativa kassaflödet från finansieringsverksamheter
om SEK , miljarder. Betalningsberedskapen vid årets slut var
SEK , miljarder, eller  procent av faktureringen. Kassapositionen har
förbättrats sedan nyemissionen och ingen del av emissionslikviden har
använts i rörelsen, utan endast till återbetalning av lån.
Vi refinansierade skulder på EUR , miljarder, SEK , miljarder,
genom att flytta fram förfallotiden från  till  med möjlighet till
återbetalning efter fyra år. Ett nytt kreditlöfte på USD , miljarder som
förfaller  arrangerades, vilket kommer att bli tillgängligt när en
nuvarande facilitet på samma belopp förfaller under . Därigenom
stärktes den finansiella flexibiliteten och förfallostrukturen förbättrades
väsentligt. Ericsson beräknar att nuvarande kassa täcker
likviditetsbehovet, för närvarande och i en nära framtid.
Ericssons kreditbetyg är fortfarande lägre än vad som anses vara
”investment grade”. Kreditvärderingen sänktes av S&P i det första
kvartalet  till BB. Vi förväntar oss att de förbättringar som därefter
skett i resultat, kassa och finansiering kommer att leda till förbättrade
kreditbetyg och därigenom också sänka räntekostnaden för de av våra
obligationslån som har räntevillkor kopplade till vårt kreditbetyg.
SEK

Poster utanför balansräkningen
SEK , (,) miljarder av krediter för kundfinansiering från tredje part,
garanterade av Ericsson, var utestående vid årets slut. Se även Noter till
boksluten – Not  och .

Kontraktsenliga åtaganden

Långfristiga finansiella
skulder
Leasingåtaganden
– Finansiella
– Operationella
Övriga långfristiga skulder
Kreditåtaganden
för kundfinansiering
Totalt

Förfallostruktur
1– 3
3– 5
år
år

Totalt

<1
år

>5
år

34,3

7,3

16,0

3,2

7,8

2,7
14,5
1,1

0,2
2,7
–

0,4
3,9
0,2

0,3
3,0
0,6

1,8
4,9
0,3

6,1

1,7

4,4

–

–

58,7

11,9

24,9

7,1

14,8

Ericsson har åtaganden gällande inköp, framförallt avseende outsourcad
tillverkning och IS/IT-verksamhet, avyttrade FoU-verksamheter och
komponenter för egen tillverkning. Tillverkning utlagd på entreprenad
motsvarar behoven enligt Ericssons orderstock med en tidsperiod på –
månader.
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FINANSIELL RISKHANTERING

En mer omfattande beskrivning av vår hantering av finansiell risk och
finansiella instrument återfinns i Noter till boksluten – Not .
Ericssons hantering av finansiella risker regleras i en av styrelsen
godkänd policy. Styrelsens finanskommitté ansvarar för löpande
uppföljning av den finansiella exponeringen och för godkännande av
vissa investeringar och lån samt utställande av garantier och
kundfinansieringsåtaganden. Finansiella risker definieras som
marknadsrisk, kreditrisk, landrisk samt finansierings- och likviditetsrisk.
Marknadsrisk är i sin tur uppdelad i tre typer: valutarisk, ränterisk och
kursrisk kopplad till Ericssonaktien och andra noterade eget kapitalinstrument.
Styrelsen har fastställt ett riskmandat för exponering mot valuta- och
ränterisk. Mandatet för marknadsrisk på SEK  miljoner baseras på en
ogynnsam valutakursändring om fem procent på hela positionen och en
förändring av räntenivåer på en procentenhet. Riskmätningen
kompletteras med en Value-at-Risk-beräkning baserad på ett
konfidensintervall på  procent och en avvecklingsperiod om fem
dagar.
Ericsson har en finansförvaltning vars främsta uppgift är att säkerställa
att koncernen har tryggad finansiering genom lån och kreditlöften, att
aktivt förvalta koncernens likvida medel och finansiella tillgångar och
skulder samt kontrollera att den finansiella exponeringen är förenlig
med underliggande affärsrisker och finansiella policys.
Likviditetshantering och säkringsaktiviteter är centraliserade till
koncernföretaget Ericsson Treasury Services Aktiebolag i Stockholm.
Ericsson har även en kundfinansieringsfunktion vars huvudmål är att
hitta lämplig extern finansiering för Ericssons kunder och minimera
exponeringen för Ericsson. För de fall kundkrediter inte erbjuds direkt
av banker tillhandahåller och/eller garanterar Ericsson kundkrediter
genom koncernföretaget Ericsson Credit AB.
Kundfinansieringsfunktionen övervakar även exponeringen i form av
utestående kundkrediter och kreditlöften.
Genom vår affärsverksamhet uppstår finansiella instrument och
framtida åtagande som ger upphov till exponering.
Primära finansiella instrument är strukturerade och utformade i syfte
att reducera exponeringen så långt det är möjligt. Som ett komplement
till de primära instrumenten används även derivatinstrument för
kurssäkring, främst valuta- och ränteswappar. Med undantag för
ovannämnda riskmandat motsvarar risker relaterade till användandet av
finansiella instrument underliggande kontrakterade och
prognostiserande valutaflöden samt ränteåtaganden.
Valutarisk

Med en betydande andel av faktureringen i andra valutor än SEK har
Ericsson nettoexponering av intäkter i ett antal valutor, främst USD. Med
anledning av att många kontrakt har lång ledtid mellan order och
leverans har vi valutaexponering under avsevärd tid. Valutakursförändringar kan ge ett stort genomslag i vårt resultat. Vår policy är att,
så långt det är möjligt, reducera denna påverkan genom olika former av
kurssäkringar.
Transaktionsexponeringen är koncentrerad till Sverige. All
prognostiserad försäljning och inköp med hög sannolikhet är kurssäkrad
för de kommande – månaderna.
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Utlåning till kunder och egen upplåning balanserar varandra och
skapar därmed en naturlig kurssäkring. Den egna upplåningen
överstiger utlåningen och nettot kurssäkras genom kassaplaceringar eller
med hjälp av derivatinstrument.
Ericsson har ett stort antal koncernföretag med verksamhet utanför
Sverige. Värdet på dessa investeringar påverkas av
valutakursförändringar, vilket i sig påverkar koncernens balans- och
resultaträkning vid omräkning till SEK. Denna omräkningsexponering
valutakurssäkras i enlighet med följande policy godkänd av styrelsen:
• Det monetära nettot i koncernföretag omräknade enligt
monetära/icke-monetära metoden, där omräkningseffekten påverkar
resultatet, kurssäkras till  procent.
• Eget kapital i koncernföretag omräknade enligt dagskursmetoden, där
omräkningseffekten redovisas direkt i eget kapital i balansräkningen,
kurssäkras upp till  procent i utvalda bolag.
Övriga omräkningseffekter relaterade till vår resultat- och balansräkning
är inte kurssäkrade.
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Kundfinansieringsrisk

Styrelsens finanskommitté skall godkänna alla
kundfinansieringsåtaganden som överstiger USD  miljoner (från 
USD  miljoner). För de flesta kundkrediterna har vi säkerheter, oftast i
form av pantförskrivningar av utrustning och/eller aktier.
Finansiella kreditrisker

Finansiella intrument medför en risk att motparten inte har möjlighet
att fullgöra sina förpliktelser. Dessa risker begränsas genom att
överskottslikviditet placeras i företagscertifikat, statsskuldsväxlar och FRN
med kreditbetyg A/P eller högre på kort sikt, och kreditbetyg A/A eller
högre på lång sikt samt i likviditetsfonder med kreditbetyg ”singel A”
som lägst.
Landrisk

Skatte-, valuta- och andra legala och ekonomiska restriktioner kan i vissa
länder påverka vår möjlighet att överföra medel mellan bolag i
koncernen och att erbjuda lån mellan koncernföretag. För närvarande är
inverkan av dessa typer av restriktioner högst begränsad.

Ränterisk

Ericsson är exponerat för ränterisker genom att ränteförändringar
påverkar marknadsvärdet av vissa balansposter samt ränteintäkter och
räntekostnader. För att hantera vår ränteexponering använder vi
derivatinstrument, som exempelvis forward rate agreements,
ränteswappar och cross currency-swappar.
Med betydande ränteintäkter och -kostnader är vår målsättning att
undvika risk kopplad till skillnaden mellan räntebärande balansposter
med rörlig respektive fast ränta. För att uppnå detta eftersträvar vi en
position där samtliga räntor är rörliga.
Kursrisk i Ericssonaktien

Genom personaloptions- och aktiesparprogram är Ericsson exponerat
mot förändringar i aktiekursen.
Åtagandet för Ericsson att leverera aktier i enlighet med dessa
program är säkrat genom innehav av egna B-aktier samt teckningsrätter
för emission av nya B-aktier. Om aktiekursen stiger medför detta
kostnader för sociala avgifter, vilket utgör en risk för både Ericssons
resultat och kassaflöde. Resultatexponeringen kopplad till ett av
optionsprogrammen är säkrad i ett av optionsprogrammen genom
förvärv av köpoptioner. Kassaflödesexponeringen är fullt säkrad genom
B-aktier i eget förvar, vilka ska kunna avyttras för att täcka sociala
kostnader, samt genom innehav av köpoptioner avseende egna B-aktier.
Risker relaterade till förändringar i marknadsvärdet av noterade eget
kapital-instrument

Genom aktieinvesteringar i noterade bolag är vi exponerade mot
förändringar i marknadsvärdet av dessa instrument. Sådana investeringar
utgör dock bara en mycket begränsad del av våra tillgångar och är därför
ej säkrade.

Finansiering och likviditetsrisk

Ericsson täcker sitt likviditetsbehov genom centraliserad
likviditetshantering, investeringar i likvida räntebärande instrument
samt genom att ha långfristiga bekräftade och obekräftade kreditlöften
på plats för eventuella framtida finansieringsbehov. Ericssons
finansieringspolicy stipulerar att merparten av upplåningen skall vara
långfristig.
VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

Se även Noter till boksluten – Not , och Not .
Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper
förutsätter i många fall att ledningen gör bedömningar eller
uppskattningar grundade på tidigare erfaranheter och andra antaganden
som bedöms vara rimliga och försiktiga.
Det faktiska resultatet kan avvika från dessa uppskattningar på grund
av förändrade omständigheter. Nedan återges de redovisningsprinciper
som vi anser kan få störst genomslag i vårt redovisade resultat och
finansiella ställning.
Intäktsredovisning

En stor del av Ericssons försäljning är i form av entreprenadkontrakt där
vi levererar system som är konfigurerade i enlighet med kundens
specifikation. Ledningens bedömning tillämpas vid fastställande av hur
mycket av ett kontrakt som skall intäktsredovisas. Uppskattning av
kontraktets kostnader, färdigställandegrad, uppfyllelse av
acceptanskriteria och möjlighet att få betalt ingår i denna bedömning.
Givet den stora mängd försäljningskontrakt som behandlas samtidigt, är
dock påverkan på konsoliderad nivå begränsad.

Kreditrisk

Kreditrisk delas in i tre kategorier: kreditrisk kopplad till kommersiella
kundfordringar, kundfinansieringsrisk samt finansiella kreditrisker.
Kreditrisk kopplad till kommersiella kundfordringar

Förlängda betalningsvillkor för kundfordringar skall godkännas av
finansdirektören. Reserveringar för befarade kreditförluster görs
löpande. Kreditförluster har historiskt sett varit låga, mycket på grund
av kundstrukturen, där majoriteten av försäljningen är till stora och
framgångsrika operatörer.
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Värdering av fordringar och kundfinansieringsexponering

US GAAP 2004

Ericsson utvärderar regelbundet kundernas finansiella stabilitet och den
miljö i vilken de verkar. Utifrån denna utvärdering görs en bedömning
av möjligheten att realisera dessa fordringar och garantier. Totalt uppgår
avsättningar för osäkra fordringar till SEK , miljarder eller  procent av
totala fordringar. Majoriteten av vår kundbas har god kreditvärdighet
och effekten av bedömningar av individuella fordringar på vårt resultat
är därför begränsat. Kundfinansieringskrediter har högre risk, eftersom
sådana kunder inte har lika starka balansräkningar och likviditet. Som
en konsekvens av detta är de procentuella totala riskavsättningarna
högre än för kundfordringar. Vi genomför regelbundet utvärderingar av
våra kundkreditrisker och gör nödvändiga justeringar i
riskavsättningarna både för egna kundkrediter och för krediter givna av
tredje part där vi har ett garantiåtagande.

FIN46R, Consolidation of Variable Interest Entities (VIE)

Under  skall alla VIE där Ericsson är den primära förmånstagaren
konsolideras. I nuläget har vissa fastighetsbolag identifierats, vilka endast
kommer att få begränsad påverkan på balansräkningen.
Svenska redovisningsprinciper 2005
International Financial Reporting Standards (IFRS)

Från år  kommer Ericsson att rapportera i enlighet med IFRS.
Ett internt projekt pågår för att identifiera skillnader som föreligger
gentemot nuvarande redovisningsregler samt vilka ändringar som måste
göras. Företaget utvärderar nu vilka effekter detta kommer att medföra.
IAS, avseende finansiella instrument, och nya standarder för
redovisning av aktiebaserade ersättningar och koncernredovisning är de
standarder som förväntas ha störst påverkan.

Varulager och åtaganden i relation till outsourcing

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningskostnad och verkligt
värde samt är justerat för inkuransrisk.
Denna lagervärdering innefattar uppskattningar av verkligt värde,
framtida efterfrågan, förändringar i teknik och kunders acceptans av nya
produkter.
Mer än hälften av vår tillverkning är outsourcad. Utöver en värdering
av reserver avseende vårt eget varulager, bedömer vi regelbundet behovet
av avsättningar för risken att vi inte når upp till kontrakterade
inköpsvolymer från leverantörer.
Kommersiella garantier

Avsättningar för produktgarantier är baserade på bland annat historisk
felfrekvens, uppskattning av felfrekvens för nya produkter och
uppskattning av kostnaden för att åtgärda olika typer av fel.
Uppskjuten skatt

Uppskjutna skattefordringar är hänförliga till temporära skillnader
mellan redovisad och beskattningsbar inkomst samt outnyttjade
förlustavdrag. Detta inkluderar antaganden om huruvida kostnader som
ännu inte varit föremål för beskattning är avdragsgilla samt storleken på
framtida beskattningsbara inkomster som skall möjliggöra utnyttjandet
av förlustavdrag inom olika jurisdiktioner. Förlustavdragen är till största
del hänförliga till Sverige som har obegränsad utnyttandeperiod.
Nya redovisningsprinciper
Svenska redovisningsprinciper 2004
Pensioner

Från och med  kommer Ericsson att tillämpa en ny svensk
obligatorisk IAS-baserad redovisningsstandard för pensioner.
I enlighet med denna standard kommer framtida löneökningar att
beaktas vid beräkning av pensionsskulden. Till och med  togs
endast faktisk lön med i beräkningen.
Denna förändring kommer öka den nuvarande pensionsavsättningen
med uppskattningsvis SEK , miljarder. Effekten av denna
principförändring kommer att redovisas som en engångspost i eget
kapital om SEK –, miljarder, netto efter skatt.
Pensionsskulden påverkas också av antaganden beträffande fler
faktorer än framtida löner, till exempel inflationstakt, avkastning på
förvaltningstillgångar, diskonteringsränta, personalomsättning och
dödlighetstal.
Annorlunda antaganden kan signifikant ändra pensionsskulden.
Ericsson gör dessa antaganden i samråd med aktuarier och tillämpar
dessa antaganden på ett konsistent sätt för att undvika stora svängningar
i skulden.
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LEGALA OCH SKATTERELATERADE TVISTER

Den sedan länge pågående patenttvisten mellan Ericsson och
InterDigital Communications Corporation (InterDigital), tillsammans
med sitt koncernföretag InterDigital Technology Coporation (ITC),
avgjordes under året.
I enlighet med denna överenskommelse har de båda företagen ingått
ett licensavtal som omfattar alla ITC:s patent för GSM, TDMA (D-AMPS),
GPRS, EDGE och PDC. I gengäld kommer Ericsson att fram till slutet av
 årligen betala ett fastställt belopp för försäljning av sådan
utrustning som berörs.
Vid samma tidpunkt skrev även Sony Ericsson och ITC ett liknande
licensavtal för mobiltelefoner. Enligt avtalet kommer Sony Ericsson att
betala royaltys till ITC fram till slutet av .
Vi är fortfarande involverade i en rättstvist med Harris Corporation i
USA gällande påstådda patentintrång. Vi har bestridit motpartens
yrkanden.
Industrin, däribland Ericsson, är utpekad som svarande i ett antal
gruppåtal i USA där de målsägande anser att sämre hälsa kan ha orsakats
av användning av mobiltelefoner. Tillsammans med resten av industrin
har Ericsson utpekats som svarande i sex sådana mål. Rätten har avfärdat
fem av dessa mål. Kärandena har överklagat beslutet.
Under –, underkände den svenska skattemyndigheten
avdrag som moderbolaget och dess dotterbolag Ericsson Telecom AB och
Ericsson Radio Systems AB (namnändrat till Ericsson AB) hade gjort med
avseende på kommissionsutbetalningar till agenter i vissa länder via
externa serviceföretag. Totalt för alla företagen är ökningen av
bolagsskatten SEK  miljoner, varav SEK  miljoner hade betalats vid
utgången av . Samtliga beslut har eller kommer att överklagas.
ORGANISATION OCH ANSTÄLLDA

Organisation och ledning

Den  april utsågs Carl-Henrik Svanberg, tidigare koncernchef för Assa
Abloy, till VD och koncernchef för Ericsson. Han efterträdde Kurt
Hellström, som kvarstod som anställd till slutet av , då han gick i
pension.
Per-Arne Sandström, Chief Operating Officer, utsågs till
ställföreträdande koncernchef.
Karl-Henrik Sundström, tidigare chef för affärsenheten Global
Services, utsågs till finansdirektör. Han efterträdde Sten Fornell, som
kvarstod som rådgivare till ledningen till slutet av .
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En verkställande ledning etablerades, bestående av koncernchefen,
ställföreträdande koncernchef och finansdirektören.
Organisationen genomgick under  en rad förändringar för att
avspegla att koncernen nu är mindre och för att stimulera till en mer
effektiv verksamhet med tydliga ansvarsområden och med en enklare
struktur än tidigare med färre organisationsnivåer. Den nya
organisationen gäller från den  januari .
Förändringarna innefattar:
• Market Area-organisationen har upphört. Antalet marknadsenheter
har reducerats från  till  och rapporterar nu till den verkställande
ledningen.
• Inom segmentet System, delades affärsenheten Mobilsystem i två
delar: System, som leds av Björn Olsson, och Access, som leds av Kurt
Jofs. Systemsegmentets tre övriga affärsenheter CDMA-system,
Transmission & Transportnät och Global Services förändrades ej.
• En ny koncernfunktion, Försäljning och Marknadsföring, inrättades.
Bert Nordberg, tidigare chef för affärsenheten Mobilsystem, utsågs till
ansvarig för denna funktion.
Som ett resultat av omstrukturerings- och oustourcingaktiviteter
minskade antalet anställda med  procent under , från   till
 .
Se ”Styrelse, koncernledning och revisorer” för mer information
angående anställda och ledning.
Personalförmåner

 års bolagsstämma godkände en aktiesparplan för anställda
omfattande  miljoner B-aktier, inklusive aktier som reserverats för
betalning av sociala avgifter.
Anställda har under  månader möjlighet att köpa aktier för upp till
, procent av sin lön, dock max SEK   per -månadsperiod.
Under förutsättning att aktierna innehas under tre år och att
anställningen inte upphör, ges en matchningsaktie för varje aktie den
anställde själv har köpt inom programmet.
Från  är den rörliga lönen för VD och koncernchef samt bolagets
ledningsgrupp, reducerad från  procent till  procent av baslönen.
Denna förändring kommer att kompenseras genom en ökning av
baslönen om  procent.
Den nuvarande aktiesparplanen kan komma att bli kompletterad med
accelerationsmöjligheter, innebärande att fler aktier kan matchas varje
köpt aktie, förutsatt att vissa resultatmål uppnås. Förslag om denna
förändring kommer att läggas fram för beslut på bolagsstämman .
Se Noter till boksluten – Not  för mer information om
personalförmåner.
BOLAGETS SOCIALA ANSVAR

Vi anser att företag skall agera på ett ansvarsfullt sätt och hålla en hög
standard vad gäller företagsstyrning. Detta gäller även våra medarbetare
och leverantörer.
Företag skall även ha en långsiktighet i sitt miljöarbete och arbetet
med humanitära hjälpinsatser. Ericsson har skrivit under FN:s ”Global
Compact’s” nio principer för mänskliga rättigheter Vi anser att dessa
principer är en förutsättning för en sund och långsiktig verksamhet.
Dessa är även vägledande principer i vårt dagliga arbete och inspirerar
oss att hitta nya sätt att installera vår utrustning och utföra våra tjänster i
utvecklingsländer.

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Hållbar utveckling och miljö

Vi har föresatt oss att arbeta med ständiga förbättringar när det gäller
miljöanpassningar av våra produkter, tjänster och verksamheter.
Under  har vi:
• Använt resultatet från vår unika produktlivscykel inom G vid
utformningen av våra miljömål, där vi har lagt mer vikt vid att
minska material- och energiåtgång utan att äventyra kvaliteten
• Agerat för att ytterligare minska våra produkters energikonsumtion
när de är i bruk
• Fortsatt att fasa ut material som är otillåtna eller vars användning bör
begränsas, såsom bly i lödprocessen och flamskyddsmedel
• Infört en global process för återvinning, i vilken vi återtar och
återvinner våra kunders gamla utrustning.
Under  kommer vi att utvärdera effekten av EU-direktivet gällande
återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
Uppförandekod

Ericssons normer för grundläggande arbetsmiljö tillgodoser
rättigheterna för de personer som arbetar med våra produkter och
tjänster, men också de som arbetar för våra leverantörer. Vi kommer att
avbryta, så långt det är försvarbart, samarbetet med de som vid upprepade
tillfällen bryter mot dessa. Våra normer inkluderar direktiv för:
• Anställdas rättigheter, så som humanitära rättigheter, regler mot
diskriminering, samt regler för lön och arbetstid
• Trygghetsfrågor, bland annat vad gäller arbetsmiljö
• Miljö, med krav på leverantörer att följa miljölagar och våra egna
miljökrav
• Barnarbete, där vi utgår ifrån artikel : i FN:s konvention om barns
rättigheter
• Övervakning, där alla leverantörer är skyldiga att informera oss om
sin verksamhet.
Ericssons interna etikregler och andra viktiga regler för samtliga
medarbetare har sedan länge varit etablerade via företagets policys och
direktiv.
Under  kommer en övergripande sammanfattning av dessa regler
(Code of Business Ethics and Conduct) att distribueras, vilken
innehåller de viktigaste reglerna för affärsetik och beteende för samtliga
medarbetare.
Se Ericssons hemsida för ytterligare information: www.ericsson.com.
Ericsson Response

Ericsson Response är ett globalt initiativ med syfte att minska mänskligt
lidande orsakat av katastrofer. Ericsson Response stöder hjälpinsatser vid
katastrofer genom att tillhandahålla specialiserade volontärer och
kommunikationsutrustning. Några exempel på insatser under  är:
• Hjälparbete i Bam, Iran
Installation av ett GSM-nät som försåg hjälparbetare med
mobilkommunikation i Bam efter den kraftiga jordbävningen den 
december. Nätet var i drift inom  timmar efter det att utrustningen
var på plats
• FN:s World Food Program
Ericsson Response har undertecknat ett samarbetsavtal med FN:s
World Food Program (WFP) för användandet av våra volontärer i WFP:s
humanitära hjälpinsatser
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• Humanitär hjälp till Liberia
På grund av inre oroligheter i Liberia flydde hundratusentals
människor från sina hem och blev lämnade utan tillgång till
förnödenheter. Två volontärer hjälpte FN:s World Food Program att
återupprätta IT- och telekommunikationssystem i deras plundrade
kontor i och utanför Monrovia
• Humanitär hjälp till Irak
Ericsson Response arbetade tillsammans med FN:s World Food
Program vid hjälporganisationen Fast ICT Response Teams (FITTEST)
bas i Dubai med förberedelser till hjälpinsatser i Irak
• Humanitär hjälp till Algeriet
Ericsson bistod Svenska Räddningsverket och Internationella Röda
kors- och Röda halvmånefederationen genom att bland annat
förstärka telenätet för att underlätta hjälporganisationernas arbete
utanför Alger efter den svåra jordbävningen i maj.
FÖRETAGSSTYRNING

Förändringar i styrelsen 2003

På bolagsstämman den  mars  efterträddes Tom Hedelius av Arne
Mårtensson som styrelsemedlem och vice ordförande.
På senare år har flera kommittéer bildats för att stärka
företagsstyrningen inom Ericsson:
• Revisionskommittén, utsedd av styrelsen bland dess medlemmar,
granskar räkenskaperna, revisionsprocesser och revisionsarvoden
• Finanskommittén, utsedd av styrelsen bland dess medlemmar,
granskar stora finansiella transaktioner och vår finansiella
riskexponering
• Kompensationskommittén, utsedd av styrelsen bland dess
medlemmar, granskar lönenivåer, pensionsförmåner samt
incitamentsprogram för anställda
• Nomineringskommittén, bestående av aktieägare som utsetts av
aktieägarna på bolagsstämman, ansvarar för att nominera
styrelsemedlemmar och föreslå styrelsearvoden
• Kommittén för finansiell informationsgivning, utsedd av
koncernchefen och finansdirektören, som skall bistå dem när det
gäller uppfyllandet av krav på företagets interna kontroll och processer
för finansiell rapportering.
Styrelsearbetet under 2003

Styrelsearbetet bedrivs enligt en etablerad process som definierar
fördelningen av arbete mellan styrelsen och dess tre kommittéer
(revision, finans och kompensation) samt mellan styrelse och
koncernchef. Arbetsprocessen utvärderas varje år och uppdateras om det
anses nödvändigt. Styrelseordföranden har haft individuella diskussioner
med varje medlem angående arbetsprocessen och utvärderingen av
styrelsearbetet. Övriga styrelsemedlemmar utvärderar
styrelseordförandens arbete årligen. Styrelsen utvärderar även
koncernchefens arbete årligen.
Huvuduppgiften för kommittéerna är att arbeta för styrelsens räkning
inom sina respektive ansvarsområden. I särskilda frågor har styrelsen gett
kommittéerna mandat att själva fatta beslut. Till exempel har
Finanskommittén rätt att fatta beslut i ärenden rörande
kundfinansiering och finansiering av koncernens bolag. Även om en
kommitté har mandat att fatta beslut i ett visst ärende, så hänskjuter den
ofta beslutet till styrelsen. För mer information om styrelsen och
kommittéernas aktiviteter se ”Styrelse, koncernledning och revisorer”.
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Genom kommittéernas arbete har ett flertal ärenden varit möjliga att
hantera mer djupgående, med bättre analys och förberedelse inför
styrelsens beslut. I varje kommitté ingår en av styrelsens
arbetstagarledamöter, vilket har underlättat arbetet. Före varje
styrelsemöte lämnar kommittéerna rapport till styrelsen om frågor som
har hanterats, lösts eller hänskjutits till styrelsen. Varje kommitté lämnar
även en årsrapport till styrelsen.
Styrelsen anpassade sin arbetsprocess i enlighet med utvecklingen i
Sverige och USA gällande rapportering, finansiell informationsgivning
och andra krav på noterade bolag från Stockholmsbörsen, Securities and
Exchange Commission och NASDAQ, samt förändringar i lagkrav såsom
Sarbanes-Oxley Act i USA. Styrelsen har haft  möten under .
Styrelsen har även deltagit i företagsspecifika utbildningsaktiviteter och
besök för att fördjupa medlemmarnas kunskap om Ericsson.
Företagets revisorer har till styrelsen framlagt sina observationer från
revideringen av årsredovisningen, granskningsrapporter avseende
bokslutskommunikéer samt utvärdering av interna kontrollrutiner.
Revisionskommittén har under  haft  möten och granskat den
finansiella rapporteringen, omfattningen och utförandet av gjord
revision, externa revisorers oberoende, den interna revisionsfunktionen
och revisionsarvoden. Kommittén har tillsammans med revisorerna
granskat revisionsrapporten före publiceringen av varje
bokslutskommuniké. Kommittén har implementerat en process för
godkännande i förväg av andra tjänster än revision utförda av våra
revisorer. Kommittén har ägnat betydande tid åt att granska synpunkter
från utförda revisioner. Revisionskommittén har även granskat och
initierat en förstärkning av interna kontroller och rutiner i syfte att
förbättra dem och säkerställa erforderlig finansiell informationsgivning.
Andra ärenden som kommittén har behandlat inkluderar hantering av
outnyttjade lokaler, pensionsskulder, avsättningar, utvärderingar av
risker för bedrägerier, aktivering av utvecklingskostnader och uppskjutna
skattefordringar. En rutin för hantering av anonyma tips från anställda
rörande tveksamma redovisnings- eller revisionsförfaranden är under
färdigställande och kommer att implementeras under . Kommittén
etablerade en rutin för upphandling av revisionstjänster som grund för
ett förslag för hur revisorer ska utses av bolagsstämman och beslutade att
till bolagsstämman föreslå att revisionsarvoden ska baseras på utfört
arbete (det vill säga på löpande räkning).
Finanskommittén beslutade primärt i frågor rörande omstrukturering
av kundkrediter och kundfordringar, garantier, kreditfaciliteter,
refinansiering av existerande kreditåtaganden, finansstrategin (inklusive
strategier för riskhantering, försäkringar och kundfinansiering) samt
pensionsskulden. Kommittén har till styrelsen förberett och hänskjutit
beslut i fråga om att överföra delar av den svenska pensionsskulden till
Alecta, i syfte att öka säkerheten för det försäkringsbolag som försäkrar
svenska tjänstemannapensionen (FGP) för denna typ av pensionsskuld,
samt aktieägartillskott till företag inom och utanför Ericssonkoncernen,
inklusive tillskottet på EUR  miljoner till Sony Ericsson.
Finanskommittén granskade även den finansiella riskexponeringen och
risklimiter samt rapporteringen till kommittén i detta ärende.
Kommittén hade  möten under .
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Kompensationskommittén granskade, förberedde och hänsköt till
styrelsen för beslut, med stöd av de större svenska aktieägarna, ett förslag
till fortsatt aktiesparprogram för , vilket godkändes av bolagsstämman .
Kommittén förberedde även en utökad aktiesparplan för de anställda,
som innefattar ytterligare matchning för   nyckelpersoner samt
accelerationsmöjligheter för matchning av fler aktier för  för bolaget
kritiska personer, under förutsättning att prestationsmålen uppnås.
Kommittén godkände vissa kompensationspaket för nyanställda
medlemmar av den nya ledningsgruppen. Kommittén granskade även
förslag till löner och incitamentsutbetalningar för , inklusive det
generella kompensationspaketet för ledningsgruppen. Kommittén hade
 möten .
En etiknorm för koncernchefen och högre finanschefer
implementerades . Bolagets policys har uppdaterats och viktiga
policys rörande etik och beteende har sammanfattats i policyn ”Norm
för affärsetik och beteende”.
En informationspolicy i enlighet med noteringskrav från
Stockholmsbörsen har antagits. Ledningen etablerade en kommitté för
finansiell informationsgivning för att säkerställa att informationen som
går ut från företaget är korrekt, komplett och publiceras vid rätt
tidpunkt. Kommittén övervakar även andra relaterade frågor.
Se ”Styrelse, koncernledning och revisorer”.
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I början av  blev Ericsson part i en patenttvist i Europa hänförlig
till ATM-teknik. Vi har bestridit motpartens yrkanden.

hantering. Moderbolaget äger och förvaltar patentportföljen, inklusive
patentansökningar, licensiering och kors-licensiering av patent samt
försvarande av patent vid tvister.
Moderbolaget har region- och representationskontor i  () länder.
Nettoförsäljningen för året uppgick till SEK , (,) miljarder och
resultat efter finansiella poster justerat för omstruktureringskostnader
blev SEK , (,) miljarder.
Bokslutet för  har ändrats till följd av förändringar i
redovisningsprinciper. Dessa förändringar har inte påverkat det
konsoliderade bokslutet. Till de större förändringarna vad gäller
moderbolagets finansiella ställning under året hör en minskning av kortoch långfristiga kommersiella och finansiella fordringar på
koncernföretag med SEK , miljarder samt en ökad kassa med
SEK , miljarder. Kort- och långfristiga interna lån minskade med
SEK , miljarder. Vid årets slut uppgick kassa och bank samt kortfristiga
placeringar till SEK , (,) miljarder.
Under andra kvartalet genomfördes, enligt beslut på bolagsstämman
, en nyemission samt återköp av aktier för  års aktiesparplan.
 miljoner C-aktier emitterades och återköptes som aktier i eget lager.
Dessa aktier konverterades till B-aktier. Emissionen ökade aktiekapitalet
i bundet eget kapital med SEK  miljoner och återköpet reducerade fritt
eget kapital med SEK  miljoner.
I enlighet med villkoren för aktiespar- och optionsplanerna för
Ericssonanställda såldes eller distribuerades under året    aktier
från aktier i eget förvar.
Innehavet av aktier i eget förvar var per den  december ,
   B-aktier.

MODERBOLAGET TELEFONAKTIEBOLAGET

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

HÄNDELSER EFTER BOKSLUTET

LM ERICSSON

Moderbolagets verksamhet består huvudsakligen av koncernledningsoch holdingbolagsfunktioner. Detta inkluderar även aktiviteter som
utförs på kommissionsbasis av Ericsson Treasury Services Aktiebolag och
Ericsson Credit AB inom internbanksverksamhet och kundkredit-

Fritt eget kaptital i moderbolaget uppgick till SEK     per den
 december .
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att hela beloppet
överförs i ny räkning.

Stockholm  februari 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. no. -

Arne Mårtensson
Vice ordförande

Michael Treschow
Ordförande

Marcus Wallenberg
Vice ordförande

Peter Sutherland

Peter L. Bonfield

Eckhard Pfeiffer

Sverker Martin-Löf

Lena Torell

Per Lindh

Åke Svenmarck

Carl-Henric Svanberg
Verkställande direktör
och koncernchef

Jan Hedlund
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STYRELSE OCH KONCERNLEDNING

Styrelse

Koncernledning

Ericssons bolagsordning föreskriver att styrelsen ska bestå av inte färre än fem och inte fler än tolv
ledamöter, med inte fler än sex suppleanter, valda varje år av aktieägarna på bolagsstämman. En
styrelseledamot väljs på ett år, men kan omväljas för fler perioder.

Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef

Dessutom har, enligt svensk lag, de anställda rätt att utse tre ledamöter och suppleanter för dessa.
Styrelsens ledamöter (per den 31 december 2003) framgår nedan:

Per-Arne Sandström
Förste vice VD och vice koncernchef.
Aktieinnehav: LME B 105 830
Karl-Henrik Sundström
Vice VD och Chief Financial Officer.
Aktieinnehav: LME B 2 846

Michael Treschow
(60 år) Ordförande i styrelsen 2002.
Ordförande i styrelsens
Finanskommitté och medlem i
Kompensationsommittén.
Aktieinnehav: LME B 770 000

Arne Mårtensson
(52 år) Ledamot 2003. Vice
ordförande i styrelsen och medlem i
Finanskommittén.
Aktieinnehav: LME B 13 400

Lena Torell
(57 år) Ledamot 2002. Medlem i
Kompensationskommittén.
Aktieinnehav: LME B 50 000

Marcus Wallenberg
(47 år) Ledamot 1996. Vice
ordförande i styrelsen och medlem
i Finanskommittén.
Aktieinnehav: LME B 704 000

Jan Hedlund
(57 år) Ledamot1994. Medlem
i Revisionskommittén.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: LME B 875

Sir Peter L Bonfield, CBE
(59 år) Ledamot 2002.
Medlem i Revisionskommittén.

Per Lindh
(46 år) Ledamot 1995. Medlem
i Kompensationskommittén.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: LME B 70

Eckhard Pfeiffer
(62 år) Ledamot 2002. Medlem
i Revisionskommittén.
Aktieinnehav: LME B 3 040

Åke Svenmarck
(61 år) Ledamot 2000. Medlem
i Finanskommittén.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: LME B 503

Sverker Martin-Löf
(60 år) Ledamot 1993. Ordförande
i Revisionskommittén.
Aktieinnehav: LME B 52 000

Monica Bergström
(43 år) Suppleant, arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: LME B 597

Arne Löfving
(51 år) Suppleant, arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: LME B 5 102

Göran Engström
(56 år) Suppleant, arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: LME B 11 086
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Carl-Henric Svanberg
(52 år) Ledamot 2003. VD och
koncernchef i Telefonaktiebolaget LM
Ericsson.
Aktieinnehav: LME B 15 572 231

Peter Sutherland
(57 år) Ledamot 1996. Ordförande
i Kompensationskommittén.

Carl-Henric Svanberg är den enda
styrelseledamoten som också ingår i Ericssons
koncernledning. Ingen styrelseledamot har blivit
vald med anledning av avtal eller
överenskommelse med någon större aktieägare,
kund, leverantör eller annan. Ingen
styrelseledamot har någon familjerelation med
någon annan styrelseledamot eller medlem av
koncernledningen.
Mer information om vår styrelse och
koncernledning finns på Internet under
ericsson.com/investors (Årsredovisning 2003).
(Information på dessa Internet-sidor utgör ingen
del av detta dokument).

Carl Olof Blomqvist
Senior Vice President,
General Counsel, Group Function
Legal Affairs.
Aktieinnehav:
LME A 6 080; LME B 10 048
Håkan Eriksson
Senior Vice President och Chief
Technical Officer och General
Manager, Research & Development.
Mats Granryd
Senior Vice President och General
Manager, Business Unit Mobile
Systems CDMA.
Aktieinnehav: LME B 6 000
Marita Hellberg
Senior Vice President, Group
Function Human Resources and
Organization.
Aktieinnehav: LME B 22 253
Kurt Jofs
Senior Vice President och General
Manager, Business Unit Access.
Aktieinnehav: LME B 200 000
Torbjörn Nilsson
Senior Vice President, Group
Function Strategy and Product
Management.
Aktieinnehav: LME B 49 399
Bert Nordberg
Senior Vice President, Group
Function Sales and Marketing.
Aktieinnehav: LME B 4 407
Björn Olsson
Senior Vice President och General
Manager, Business Unit Systems.
Aktieinnehav: LME B 8 386
Henry Sténson
Senior Vice President, Group
Function Communications.
Aktieinnehav: LME B 10 000
Per Tjernberg
Senior Vice President, Group
Function IS/IT and Sourcing.
Aktieinnehav: LME B 22 000
Hans Vestberg
Senior Vice President och General
Manager, Business Unit Global
Services.
Aktieinnehav: LME B 8 009
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FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Januari–december (MSEK)

Fakturering
Kostnader för fakturerade varor och tjänster

2003

2002 1)

2001 1)

117 738
–78 901

145 773
–104 224

231 839
–173 900

38 837

41 549

57 939

Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader
Försäljningskostnader
Adminstrationskostnader

– 27 136
–15 115
– 8 762

– 30 510
– 21 896
– 9 995

– 46 640
– 32 352
–14 010

Totala omkostnader

– 51 013

– 62 401

– 93 002

– 604
1 541

–1 220
773

–715
8 398

–11 239

– 21 299

– 27 380

3 995
– 4 859

4 253
– 5 789

4 815
– 6 589

–12 103

– 22 835

– 29 154

1 460
– 201

4 165
– 343

8 813
– 923

–10 844

–19 013

– 21 264

15 823
15 841
–0,69
–0,69

12 573
12 684
–1,51
–1,51

10 950
11 072
–1,94
–1,94

43 627
37,1%
– 41 621
3,1%
2 789

47 138
32,3%
– 59 309
– 8,6%
–14 031

66 284
28,6%
– 86 347
–7,8%
–19 954

Bruttomarginal

Andelar i JV och intresseföretags resultat
Övriga rörelseintäkter och kostnader
Rörelseresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat
Minoritetsintresse
Årets resultat

Medelantal aktier före utspädning (miljoner)
Medelantal aktier efter utspädning (miljoner)
Vinst per aktie före utspädning (SEK)
Vinst per aktie efter utspädning (SEK)
Nyckeltal, exklusive jämförelsestörande poster

Justerad bruttomarginal
– i procent av fakturering
Justerade omkostnader
Justerad rörelsemariginal
Justerat resultat efter finansiella poster
1)

Omarbetad för ändring av redovisningsprinciper.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
31 december MSEK

2002 2)

2003

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Kapitalandelar i joint ventures och intresseföretag
Aktier och andelar
Långfristig kundfinansiering
Uppskjutna skattefordringar
Övriga långfristiga fordringar

4 784
5 739
687
6 505

3 200
8 603
806
9 964

2 970
433
3 027
27 130
1 342

1
2
12
26
2

835
243
283
047
132

52 617

67 113

10 965

13 419

31 886
979
12 718
56 622
16 585

37
1
23
48
17

Omsättningstillgångar

Varulager
Fordringar
Kundfordringar
Kortfristig kundfinansiering
Övriga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

384
680
303
252
962

129 755

142 000

182 372

209 113

Aktiekapital
Bundna reserver

16 132
40 298

15 974
39 950

Bundet eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

56 430
14 895
–10 844

55 924
36 696
–19 013

4 051

17 683

60 481

73 607

2 299

2 469

8 005
28 063

10 997
21 357

36 068

32 354

26 312
689
2 771

33 074
3 043
949

29 772

37 066

7
2
3
8
1
30

11
3
2
12

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

Fritt eget kapital
Minoritetsintressen i koncernföretag
Avsättningar

Pensioner
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder

Certifikat och obligationslån
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder1)

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
1)
2)

262
247
297
895
943
108

083
238
672
469
619
33 536

53 752

63 617

182 372

209 113

8 023
2 691

2 800
3 116

Totala räntebärande avsättningar och skulder 46 209 (61 463), varav långfristig del 36 700 (47 142)
Omarbetad på grund av förändrad redovisningsprincip i Sverige 2003 avseende finansiella instrument (RR27) och med samtliga uppskjutna skattefordringar
rapporterade som långfristiga.
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FINANSIELLA RAPPORTER

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN
Januari–december MSEK

2001 1)

2003

2002

–10 844

–19 013

– 21 264

8 395
– 2 352

6 537
– 9 171

7 828
–16 983

924
– 580

721
81

– 6 126
1 724

RÖRELSEN

Årets resultat
Icke likviditetspåverkande poster

Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar
Skatter
Nedskrivningar och realisationsvinst(–)/förlust
på sålda anläggningstillgångar, netto
Övriga ej kassapåverkande poster
Förändringar i rörelsens nettotillgångar

Varulager
Kort- och långfristig kundfinansiering
Kundfordringar
Avsättningar och pensioner
Övriga rörelsetillgångar och -skulder, netto
Kassaflöde från rörelsen

2
7
4
5
7

286
999
131
810
098

22 867

8
–2
9
3
–9

599
140
839
576
117

–10 088

20
3
19
5
–13

103
903
653
728
148

1 418

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv/försäljning av aktier och andelar, netto
Balanserade utvecklingskostnader
Nettotillskott från minoriteter
Övrigt

–1 806
1 510
– 818
– 2 359
1
60

Kassaflöde från investeringsaktiviteter
Kassaflöde före finansieringsverksamheter

–2
2
2
–3

738
977
703
442
503
2 981

– 8 726
10 155
5 393
–
– 83
–1 488

– 3 412

2 984

5 251

19 455

–7 104

6 669

Förändring av kortfristiga skulder till kreditinstitut, netto
Upptagande av andra långfristiga lån
Amortering av långfristiga lån
Nyemission
Försäljning/återköp av egna aktier
Betald utdelning

– 854
32
–10 904
158
–150
– 206

–17 168
540
– 6 072
28 940
2
– 645

3 343
35 169
– 8 470
155
–156
– 4 295

Kassaflöde från finansieringsverksamheter

–11 924

5 597

25 746

FINANSIERING

Omräkningsdifferenser i likvida medel

– 538

–1 203

738

Förändring av likvida medel

6 993

– 2 710

33 153

Likvida medel vid årets början

66 214

68 924

35 771

Likvida medel vid årets slut

73 207

66 214

68 924

1)

Omarbetad för ändring av redovisningsprinciper i Sverige 2002 gällande konsolidering av bolag enligt RR1:00.
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A K T I E I N F O R M AT I O N
Börshandel

Aktiekapitalet

Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A - och B -aktier).
B -aktien noteras även på Londonbörsen. Den under 
påbörjade avlistningen från Europabörserna fortsatte under 
och den  februari avlistades Ericsson från Euronext (Paris) och
den  april också från de tyska börserna (Düsseldorf, Frankfurt
och Hamburg).
Ericssonaktien kan också handlas i form av American
Depositary Shares (ADS ) på NASDAQ i USA under symbolen
ERICY . En ADS representerar  B -aktier.
Under  omsattes mer än  () miljarder aktier. Av dessa
omsattes cirka , () procent på Stockholmsbörsen, , ()
procent på NASDAQ och , () procent på London-börsen.
Övriga börser motsvarade mindre än  () procent av
omsättningen.
Under  emitterades och återköptes  miljoner aktier
i eget förvar, i samband med Aktiesparplan .

Aktiekapitalet i Ericsson uppgick den  december  till
    kronor (   ), fördelat på    
aktier. Det nominella värdet på aktien är , krona. Aktierna var
per  december  fördelade på    A -aktier, som
vardera ger en röst, samt     B -aktier med en
tusendels röst vardera. En handelspost på Stockholmsbörsen är
 aktier.
Aktieägare

Vid slutet av år  ägdes cirka  () procent av Ericssons aktier
av svenska och internationella institutioner och andelen aktier
ägda i Sverige uppgick till , () procent. , (,) procent
i USA, , (,) procent i Storbritannien, , (,) procent
i Luxemburg, , (,) procent i Schweiz, , (,) procent
i Tyskland, , (,) procent i Belgien, , (,) procent i Frankrike,
, (,) procent i Norge, , (,) procent i Danmark samt ,
(,) procent i övriga länder.

Kursutveckling

Marknadsvärdet för Ericsson ökade med omkring  procent
under  (minskade med cirka  procent ) och uppgick
vid årets slut till cirka  miljarder kronor ( miljarder ).
Under  ökade Stockholmsbörsens OMX -index med cirka
 procent, NASDAQ -börsens ”telecom index” med cirka
 procent och NASDAQ -börsens ”composite index” med cirka
 procent. På NASDAQ ökade Ericssonaktien cirka  procent
(minskade med nästan  procent ).

Kursutveckling på Stockholmsbörsen

Aktieomsättning (miljoner aktier)
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A K T I E Ä G A R I N F O R M AT I O N
Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den  april  kl .
i Globen, Globentorget, Stockholm.
Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, ska vara
införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den
 mars .
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste
för att ha rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in
i aktieboken hos VPC . Införingen måste vara verkställd senast
fredagen den  mars . Observera att förfarandet också
gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå samt handlar
via Internet.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman

För att deltaga i bolagsstämman fordras, förutom den ovan angivna
införingen i aktieboken, att anmälan om deltagande i stämman
görs till bolaget senast kl . onsdagen den  mars .
Anmälan skriftligen till:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Group Function Legal Affairs
Box ,   Stockholm
Per telefon: -   mellan kl . och .
Per fax: -  
eller via bolagets websida www.ericsson.com/investors
Behörighetshandlingar

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
bör för att underlätta inpasseringen vid stämman inges i förväg
och helst vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast
måndagen den  april .

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören har beslutat föreslå
bolagsstämman att ingen utdelning sker för .
Ekonomisk information från Ericsson

•
•
•
•
•

Delårsrapport januari–mars :  april 
Delårsrapport januari–juni :  juli 
Delårsrapport januari–september :  oktober 
Helårsrapport januari–december : januari/februari 
Årsredovisning : mars 

Årsredovisningar och rapporter kan laddas ner eller
beställas via Internet på adressen: www.ericsson.com/investor,
eller beställas via e-post.
För tryckta publikationer, kontakta:
Pressdata AB , Box ,   Stockholm
Telefon: -   E-post: annual.report@pressdata.se
Kontaktinformation:

Investerarrelationer för Europa, Mellanöstern, Afrika,
Asien och Oceanien:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
SE -  Stockholm, Sverige
Telefon: -  E-post: investor.relations@lme.ericsson.se
Investerarrelationer för Nord- och Sydamerika:
Ericsson Inc.
 Park Avenue, th floor
New York, NY , USA
Telefon: +   
E-post: investor.relations@ericsson.com

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, företagslagslednings- 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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Vår website: www.ericsson.com
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