
BY THE WAY
ETT GRÖNT PROJEKT VID SIDAN AV MOTORVÄG OCH JÄRNVÄG

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

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

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

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

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

Hägg Päron Hagtorn

Delårs rap port jan – mar 2019

Q1
NET TO OM SÄTT NING

3 (3) MSEK

RÖ REL SE RE SUL TAT

-16 (-15) MSEK

RE SUL TAT FRÅN AN DE LAR I ÖRESUNDS BRO KON SOR TI ET

194 (199) MSEK

RE SUL TAT FRÅN ÖV RI GA FI NAN SI EL LA POS TER

-8 (-10) MSEK

PE RI O DENS RE SUL TAT

133 (136) MSEK

RE SUL TAT PER AKTIE

16 661 (16 998) SEK
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Perioden i korthet
INTÄKTER
Net to om sätt ning en blev oför änd rad jäm fört med mot sva ran de pe ri -
od fö re gå en de år, 3 (3) MSEK. Net to om sätt ning en avser i hu vud sak
ba n av gif ter, som Tra �k ver ket er läg ger för rät tig he ten att an vän da
Sve dabs järn vägs an lägg ning.

RÖRELSERESULTAT
Rö rel se re sul ta tet blev 1 MSEK lägre, –16 (–15) MSEK på grund av
något högre drifts kost na der. Stora va ri a tio ner i rö rel se re sul ta tet mel -
lan åren fö re kom mer säl lan.

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Resultat från andelar i intresseföretag
Re sul tatan de len i kon sor ti et blev 5 MSEK lägre jäm fört med mot sva -
ran de pe ri od fö re gå en de år, 194 (199) MSEK. Kon sor ti ets in täk ter och
rö rel se re sul tat för bätt ra des medan � nan si el la kost na der ökade och
bi drog till att net to re sul tat blev lägre än mot sva ran de pe ri od fö re gå -
en de år. Ge nom snitts kur sen för den dans ka kro nan upp gick till
1,40 (1,34).

Finansiella intäkter och kostnader
Rän te net tot blev 2 MSEK bätt re, -8 (-10) MSEK. Rän tein täk ter na blev
4 MSEK lägre som ett re sul tat av att bo la get fö re gå en de år de la de ut
en del av sin re vers ford ran av se en de ak tieägar till skott som löper med
ränta. Rän te kost na der na blev 6 MSEK lägre, vil ket för kla ras av att
Sve dab har amor te rat på lånen till Riks gäl den.

PERIODENS RESULTAT
Årets re sul tat blev 3 MSEK lägre, 133 (136) MSEK, vil ket främst för kla -
ras av re sul tat ut veck ling en i kon sor ti et.

PERSONAL
Me de lan ta let an ställ da var 3 (3).
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Detta är Svedab
Svensk–Dans ka Bro för bin del sen SVE DAB AB är ett stat ligt ägt ak tie bo lag, or ga ni sa -
tions num mer 556432- 9083. Ak ti er na för val tas av Re ge rings kans li et.

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

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

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

SVEDAB SKA:

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

jan – mar 
2019

jan – mar 
2018

jan – dec 
2018

Nettoomsättning 3 3 11

Övriga rörelseintäkter 0 0 1

3 3 12

Rörelsens kostnader inkl avskrivningar -19 -18 -82

Rörelseresultat -16 -15 -70

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet 194  199 559

Resultat från övriga �nansiella poster -8  -10 -42

Resultat efter finansiella poster 170  174 447

Skatt på årets resultat -37  -38 -100

Årets resultat 133  136 347

Balansräkning
MSEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar  

Svenska landanslutningar 2 060  2 110 2 073

Finansiella anläggningstillgångar  

Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet 2 207  2 378 1 984

Övriga �nansiella anläggningstillgångar 1 866  2 732 1 898

4 073  5 110 3 882

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar exkl kassa och bank 18  7 14

Kassa och bank 85  20 43

103  27 57

SUMMA TILLGÅNGAR 6 236  7 247 6 012

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital

Aktiekapital 8  8 8

Reservfond 2  2 2

Summa bundet eget kapital 10  10 10

Balanserat resultat 1 016  1 446 639

Årets resultat 133  136 347

Summa fritt eget kapital 1 149  1 582 986

Summa eget kapital 1 159  1 592 996

Långfristiga skulder

Skuld till Riksgälden 4 812  4 933 4 471

Kortfristiga skulder

Skuld till Riksgälden 230  685 500

Övriga kortfristiga skulder 35  37 45

265  722 545

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 236  7 247 6 012
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Rapport över förändringar i eget kapital

MSEK Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet

kapital

Balanserade 
vinstmedel

inkl 
årets resultat

Summa 
eget kapital

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

Ändrad redovisningsprincip netto efter skatt -22 -22

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

Omräkningsdi�erens 100 100

Årets resultat 136 136

Utgående balans per 31 mars 2018 8 2 1 582 1 592

Ingående balans per 1 januari 2019 8 2 986 996

Omräkningsdi�erens 30 30

Årets resultat 133 133

Utgående balans per 31 mars 2019 8 2 1 149 1 159

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

Kassaflödesanalys
MSEK

jan – mar 
2019

jan – mar 
2018

jan – dec 
2018

Från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -3  -3 -20

Förändringar i rörelsekapital -3  4 -2

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6  1 -22

Från investeringsverksamheten 0  0 0

Från �nansieringsverksamheten 48  -29 17

Årets kassaflöde 42  -28 -5

Likvida medel vid årets början 43  48 48

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 85  20 43
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Övriga upplysningar
REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårs rap port har upp rät tats en ligt års re do vis nings la gen, 9 kap. Re do vis nings prin ci per na över ens stäm mer med de som pre sen te ra des i
års re do vis ning en 2018.

Ju ste ring av ut gå en de ba lans den 31 mars 2018: Re do vis nings mäs sig e� ekt av an pass ning till IFRS 15 per 2018- 12-31 i kon sor ti et re do vi sa des
mot in gå en de ba lan se ra de vinst me del i eget ka pi tal samt re sul tatan del i kon sor ti et och upp skju ten skat te ford ran, var för om räk ning har skett.

Si� ror inom pa ren tes avser mot sva ran de pe ri od fö re gå en de år om inget annat anges. Av rund nings di� e ren ser kan fö re kom ma.

Definitioner nyckeltal

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

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

RISKER OCH RISKHANTERING
Affärsrisker
Sve dabs in täk ter är små i för hål lan de till kost na der na. Sve dabs för må -
ga att amor te ra sina skul der är be ro en de av kon sor ti ets fram ti da av -
kast ning. Vid lång sik ti ga rän ta bi li tets be räk ning ar och be räk ning ar av
åter vin nings vär de, bil dar de båda fö re ta gen en ge men sam kassa �ö -
des ge ne re ran de enhet. Sve dabs verk sam het är så le des be ro en de av
fak to rer som tra �k vo ly mer, priss tra te gi er, ut veck ling en av de båda
bo la gens drifts kost na der och re al rän ta. En si tu a tion där sti gan de re al -
rän ta kom bi ne ras med en låg till växt takt i eko no min under en läng re
pe ri od, skul le kunna ut gö ra en vä sent lig risk.

Finansiell riskhantering och exponering
Sve dab är be ro en de av hur både det egna och kon sor ti ets sy stem för
� nan si ell risk han te ring fun ge rar. Sve dab ska en ligt ett re ge rings be -
slut en dast låna i Riks gäl den och lånar häri  genom till för mån li ga vill -
kor. Kon sor ti ets upp lå ning ga ran te ras so li da riskt av den svens ka och
den dans ka sta ten (Riks gäl den i Sve ri ge och Fi nans mi ni s te ri et i Dan -
mark). Det be ty der att kon sor ti et ga ran te ras lå ne vill kor snar li ka de
båda sta ter nas. Sy ste men för � nan si ell risk han te ring om fat tar föl jan -
de ris ker:

Valutarisker
Sve dabs funk tio nel la va lu ta är SEK och kon sor ti ets DKK. Sve dab lånar
en bart i SEK. Va lu ta ris ken i om räk nings fak torn som upp kom mer när
kon sor ti ets re sul tatan del räk nas om till SEK, va lu ta säk ras inte. Kon -
sor ti ets va lu ta ex po ne ring är be grän sad till SEK och EUR.

Ränterisker
Ra mar na för rän te risk ex po ne ring en är fast ställd i Sve dabs re spek ti ve
kon sor ti ets � nans po li cy och anger hur port föl jer na ska för de las med
hän syn till fast, rör lig och real ränta. Rän te bind nings ti der ju ste ras i
kon sor ti et med hjälp av rän te de ri va t in stru ment. Sve dab hand lar inte
med de ri vat.

Kreditrisker
Kre di tris ker till följd av att en mot part inte upp fyl ler sin del av en för -
plik tel se, be döms vara be grän sa de i både Sve dab och kon sor ti et. Sve -
dabs mot part av se en de � nan si el la ford ring ar är svens ka sta ten. Mot -
parts ris ken i kon sor ti et styrs av ett li mit sy stem som in ne bär att kre -
dit pröv ning sker hos obe ro en de och kända kre dit vär de rings in sti tut.
För att mins ka kre di tris ken upp rät tas CSA- avtal (Cre dit Sup port
Annex), det vill säga att en mot part kan krä vas på sä ker het i form av
kon tan ter eller ob li ga tio ner. Kon sor ti et kan ex em pel vis ingå avtal av -
se en de swap par och lik nan de in stru ment en dast under för ut sätt ning -
en att det �nns ett CSA- avtal. Genom sin kre ditvär dig het kan kon sor -
ti et trä� a för del ak ti ga avtal.

Likviditetsrisker
Ris ken för för lus ter till följd av lik vi di tets pro blem är be grän sad. Sve -
dab får obe grän sat låna till amor te ring ar och rän te be tal ning ar. Till
drifts kost na der får bo la get en ligt bud get pro po si tio nen 2009/10:1
låna upp till 3,4 mil jar der (pris ni vå 2009). Ut rym met har ännu inte ut -
nytt jats fullt ut. Lik vi di tets ris ken i kon sor ti et be grän sas av att verk -
sam he ten so li da riskt ga ran te ras av den svens ka och den dans ka sta -
ten.

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Sve dabs vd är också vd för Ar lan da ba nan In frastructu re AB (AIAB).
Tjäns ter na är för de la de med 50 pro cent i vart de ra bo la get. Hu vud an -
ställ ning en är för lagd till Sve dab, som vi da re fak tu re rar AIAB hälf ten
av sam man lag da löne- och lö ne bi kost na der.

SKATT
Sve dabs e� ek ti va skat te sats upp går till 21,4 pro cent.

INVESTERINGAR OCH AVYTTRINGAR AV MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Några in ve ste ring ar i ma te ri el la an lägg nings till gång ar har i lik het med
mot sva ran de pe ri od fö re gå en de år har inte gjorts.
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ANDELAR I ÖRESUNDSBROKONSORTIET
MSEK

Kapitalandel
jan – mar 

2019
jan – mar 

2018
jan – dec 

2018

Redovisat värde vid året början 1 984 2 108 2 108

E�ekt av ändrad redovisningsprincip 0 -29 -30

Periodens andel i konsortiets resultat 194 199 559

Ägaruttag 0  0 -739

Periodens omräkningsdi�erens 29 100 86

REDOVISAT VÄRDE VID PERIODENS SLUT 2 207 2 378 1 984

Ägd andel, % 50 50 50

Övriga upplysningar
Re sul tat räk ning (en ligt IFRS, MDKK)

jan – mar 
2019

jan – mar 
2018

jan – dec 
2018

Intäkter 411  408 1 956

Rörelsekostnader -124  -127 -543

Rörelseresultat 287  281 1 413

Finansiella kostnader, netto -16  -22 -209

Värdeförändringar -210  189 178

PERIODENS RESULTAT 61  448 1 382

Ba lans räk ning (en ligt IFRS, MDKK)

31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

Öresundsbron samt övriga materiella 
anläggningstillgångar 15 018  15 219 15 068

Finansiell nettoskuld -13 188  -13 313 -13 298

Rörelsekapital 18  61 17

SUMMA EGET KAPITAL 1 848  1 967 1 787

Avstämning av eget kapital enligt IFRS respektive K3:  

Omräkning till säkringsredovisning 1 314  1 517 1 097

SUMMA EGET KAPITAL K3 3 162  3 484 2 884

Nyc kel tal

jan – mar 
2019

jan – mar 
2018

jan – dec 
2018

Omsättningstillväxt, % 1  2 2

Genomsnittlig �nansieringskostnad:

beräknad till marknadsvärde, % 2,1  -0,7 0,2

beräknad till upplupet anska�ningsvärde, % 0,5  0,8 1,7

Räntebärande nettoskuld:

värderad till marknadsvärde, MDKK 13 207  13 267 13 362

värderad till upplupet anska�ningsvärde, MDKK 11 893  11 749 12 264

Antal anställda 146  153 150

Antal vägfordon per dygn 17 144  17 485 20 554

Ägaruttag
Frå gan om ägar nas uttag re gle ras i det kon sor ti alav tal som teck nats mel lan ägar na. En ligt av ta let
ska uttag ske när kon sor ti et re do vi sar fritt eget ka pi tal, vil ket in trä� a de 2017. På kon sor ti ets stäm -
ma 2018 be slu ta des att ägar na skul le göra ett uttag på to talt 1 070 MDKK. För Sve dab in ne bar det
ett lik vi di tets till skott på 739 MSEK.

Statsstöd
EU- kommissionen av vi sa de 2014 en in kom men kla gan om att Öresunds för bin del sens för mån li ga
vill kor ska be trak tas som otillå tet stats stöd. EU- kommissionens be slut an mäl des till EU- domstolen
som 2018 hävde be slu tet att av vi sa kla gan. EU- domstolen åter för vi sa de frå gan till EU- 
kommissionen med krav på att en dju pa re ana lys görs. Be slu tet be hand lar inte frå gan om stats stö -
det är att anse som otillå tet eller inte. Skul le en ny ut red ning visa att ga ran ti vill ko ren är att anse
som otillåt na, kan detta in ne bä ra att Öresunds bron be las tas med ökade kost na der.
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ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT
Sve dabs ba lans räk ning in ne hål ler inga � nan si el la till gång ar eller skul der vär de ra de till verk ligt
värde, vare sig på grund av att de in ne has för han del, är till för att säl jas eller för att bo la get fri vil -
ligt valt att re do vi sa till verk ligt värde.

Upp lys ning ar om � nan si el la till gång ar och skul der vars värde av vi ker från det re do vi sa de vär det:

Skul der till Riks gäl den

MSEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

Redovisat värde 5 069  5 648 5 008

Verkligt värde 5 406  5 944 5 288

UPPTAGNING/AMORTERING AV LÅN
Sve dabs upp lå ning re spek ti ve åter be tal ning av lån fram går av nedan stå en de ta bell.

Nyupp tag na lån

MSEK Valuta
Nominell

ränta % Fast/rörlig Löptid
Nominellt

belopp

Riksgälden SEK −0,25 Avista — 570

SUMMA         570

Åter be tal da lån

MSEK Valuta
Nominell

ränta % Fast/rörlig Löptid
Nominellt

belopp

Riksgälden SEK 2,69 Fast 10 500

SUMMA         500

Nyc kel tal

PROCENT (%)
jan – mar 

2019
jan – mar 

2018
jan – dec 

2018

Genomsnittlig �nansieringskostnad 1,1  1,3 1,4

KASSAFLÖDESANALYS
I kassa �ö des a na ly sen de � nie ras lik vi da medel som kassa och bank och pla ce ring ar med en löp tid på
tre må na der eller mind re.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

MSEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

Värdet av samtliga skulder i Öresunds brokonsortiet, för vilka Svedab tillsammans med A/S Øresund har ett
solidartiskt ansvar 21 049  20 910 20 320

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Sve dab säl jer ad mi nist ra ti va tjäns ter till Ar lan da ba nan In frastructu re AB. Bo la get upp lå ter Kon ti -
nen tal ba nan och Öresunds ba nan till Tra �k ver ket mot er sätt ning och upp hand lar tjäns ter från det -
sam ma för drift och un der håll av lan dan slut ning ar na. Sve dab be ta lar ingen ga ran ti pro vi sion för bo -
la gets upp lå ning i Riks gäl den. De stat li ga ver ken och de stat ligt ägda bo la gen sva rar till sam mans
för en vä sent lig del av Sve dabs re sul tat.

Denna rap port har inte varit fö re mål för gransk ning av bo la gets re vi so rer.

Malmö den 29 april 2019

 

Ulf Lun din

Verk stäl lan de di rek tör
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FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport januari – mars 2019 29 april 2019

Delårsrapport januari – juni 2019 15 augusti 2019

Delårsrapport januari – september 2019 31 oktober 2019

Bokslutskommuniké 2019 15 februari 2020

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

De kan även be stäl las från:

Sve dab AB 
Box 4044 
203 11 Malmö

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

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

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

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

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

Svensk- Danska Bro för bin del sen SVE DAB AB, org. nr: 556432- 9083, Stor tor get 25, Malmö, 
Box 4044, SE- 203 11 Malmö, tel: +46 40 660 98 80, info@sve dab.se, www.sve dab.se
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