Rapport för bolag
med statligt ägande
januari–juni 2020

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige.
I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och
delägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten
har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell
ägare. Det övergripande målet för regeringen är att
bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till
att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl.

Regeringskansliet ger årligen ut två delårsrapporter och
en verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande.
Rapporteringen syftar till att öka genomlysningen och
utvärderingen av det statliga ägandet, samt att ge en
samlad bild av bolagsförvaltningen under året.
Kommande ekonomisk information
Bokslutskommuniké 2020
mars 2021
Verksamhetsberättelse 2020
juni 2021
Delårsrapport januari–juni 2021 september 2021

Rapport för bolag med
statligt ägande januari–juni 2020
Perioden januari–juni 20201
• Omsättningen minskade med 4,4 procent och uppgick till 178,1 (186,4) miljarder kronor.
• Resultatet efter skatt minskade och uppgick till 6,6 (22,9) miljarder kronor. Resultatförsämringen
förklaras framför allt av minskat resultat i Vattenfall och LKAB.
• Avkastningen på eget kapital uppgick till 8,2 (12,3) procent.
• Bruttoinvesteringarna minskade med 8,5 procent och uppgick till 21,3 (23,3) miljarder kronor.
• Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav minskade med 14,0 procent till 56,6 miljarder kronor.
1) Jämförelsesiffror för januari–juni 2019 inom parentes.

Nettoomsättning (inkl. ev. anslag)

Resultat efter skatt

Mnkr

Mnkr

185 035
23 574

186 390

178 142

22 931

6 615
2019

2020

2019

Halvår 2
Halvår 1

2020

Bolag med statligt ägande totalt, mnkr 2) 3)
jan–juni
2020

jan–juni
2019

Förändring, %

jan–dec
2019

Nettoomsättning (inkl. ev. anslag)

178 142

186 390

-4,4

371 425

Nettoomsättning inkl. intressebolag (inkl. ev. anslag) 4)

195 936

202 824

-3,4

405 025

16 924

27 662

-38,8

54 439

-708

1 888

-137,5

5 575

Rörelseresultat (EBIT) 4)

16 217

29 551

-45,1

60 013

Resultat före skatt 4)

13 559

29 420

-53,9

56 484

Resultat efter skatt 4)

6 615

22 931

-71,2

46 505

–varav hänförbart till aktieägare i moderbolaget

5 944

21 893

-72,8

44 798

671

1 038

-35,4

1 707

Eget kapital

371 002

359 082

3,3

381 190

–varav hänförbart till aktieägare i moderbolaget

356 327

343 323

3,8

364 533

14 675

15 759

-6,9

16 656

1 797 370

1 705 775

5,4

1 701 489

Bruttoinvesteringar

21 284

23 254

-8,5

49 983

Kassaflöde från löpande verksamhet (exkl. SEK och SBAB)

21 214

11 848

79,1

45 242

Medelantal anställda

102 675

106 128

-3,3

108 060

Medelantal anställda, inkl. intressebolag

124 763

127 766

-2,4

129 445

8,2

12,3

12,7

20,6

21,1

22,4

Resultat före värdeförändringar 4)
Värdeförändringar

–varav hänförbart till minoritetsintressen

–varav hänförbart till minoritetsintressen
Balansomslutning

Avkastning på eget kapital (rullande 12 mån. resultat), %
Soliditet, %

2)	PostNord konsolideras som dotterbolag.
3) Vid en extra bolagsstämma i mars 2019 beslutades att Swedesurvey ska likvideras. Den portföljövergripande sammanställningen
och jämförelsesiffrorna sedan 2019 inkluderar därmed inte Swedesurvey.
4)	Inkluderar intressebolagen utifrån statens kapitalandel. Bolag där ägandet understiger 20 procent inräknas ej.
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Utveckling i bolagsportföljen

4 050

valutaeffekter) eller 4,8 miljarder kronor.
Minskningen förklaras främst av lägre
elpriser och en lägre försäljningsvolym
i Norden och Nederländerna samt lägre
intäkter från värmeverksamheten.
Swedavias omsättning minskade med
1)Inkluderar nettoomsättningen för intresse
bolagen utifrån statens kapitalandel. Bolag där
ägandet understiger 20 procent inräknas ej.

Resultat efter skatt

Mnkr

Bolag med störst resultatpåverkan, jan–juni 2020

1 971

Övriga

4 639

Övriga

Totalt

21 214

Totalt

827
-1 805
6 615

Mnkr

6 615

19 590

18 234

Resultat efter skatt halvårsvis 2, 3

20 113

178 142

Mnkr

185 035

859

Sveaskog

1 538

Nettoomsättning halvårsvis 2, 3

885

19 283

Apoteket

186 390

3 878

SBAB

1 665

177 816

PostNord
Telia
Company 9,6%
8,9%

Svenska Spel

1 932

171 039

Vattenfall
40,5%

Akademiska Hus

Akademiska Hus

161 821

Systembolaget
8,7%

LKAB

PostNord

162 343

Övriga
16,8%
Samhall
2,4%
Apoteket
5,1%
LKAB 7,9%

Nedgången förklaras i huvudsak av att
Vattenfalls nettoomsättning minskade
med 6 procent (-7 procent exklusive

7 391

LKAB

Inklusive intressebolag, jan–juni 2020

Omsättning
Nettoomsättningen för bolagen med
statligt ägande minskade under januari–juni 2020 med 4,4 procent jämfört
med motsvarande period föregående
år och uppgick till 178,1 (186,4) miljarder kronor. Nettoomsättningen inklusive statens ägarandel i intressebolagen1 minskade med 3,4 procent och
uppgick till 195,9 (202,8) miljarder
kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten
Mnkr
Bolag med störst kassaflöden, (exkl. SEK och SBAB), jan–juni 2020
Vattenfall

Omsättningsfördelning

23 574

Den kraftigt minskade efterfrågan har
medfört ett tydligt försämrat läge på
arbetsmarknaden med en lägre syssel-

sättningsgrad och en snabbt ökande
arbetslöshet under första halvåret
2020. Inflationen, mätt med konsumentprisindex med fast bostadsränta (KPIF), väntas vara låg, framför
allt under 2020. Det förklaras främst
av en svag utveckling av energipriser,
men också av ett lågt resursutnyttjande
både i Sverige och i omvärlden.

22 931

Makroekonomiska förutsättningar
Den ekonomiska aktiviteten i världen
har minskat mycket kraftigt under det
första halvåret 2020 till följd av de
restriktioner och beteendeförändringar som coronapandemin har medfört. På flera håll har restriktioner börjat lättas upp och indikatorer tyder på
att den ekonomiska aktiviteten ökar
och att återhämtningen har inletts.
Den ekonomiska aktiviteten har fallit
kraftigt även i Sverige, om än mindre
än i många andra länder. Nedgången
under årets andra kvartal drevs främst
av att hushållen minskade konsumtionen av tjänster men också av en fallande export. En viss uppgång av bl.a.
industriproduktionen och hushållskonsumtionen under sommaren tyder
på att en återhämtning har inletts.

Halvår 1 Halvår 2

Halvår 1 Halvår 2

Halvår 1 Halvår 2

Halvår 1

Halvår 1 Halvår 2

Halvår 1 Halvår 2

Halvår 1 Halvår 2

Halvår 1

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2) Den portföljövergripande sammanställningen inkluderar sedan 2017 inte Apoteksgruppen i Sverige Holding AB då bolaget har sålts, Bostadsgaranti
och Swedesurvey ingår inte i sammanställningen sedan 2018 respektive 2019 då bolagen har likviderats eller likvidationen är pågående.
3) Sedan början av 2017 utgör Saminvest moderbolag till de tidigare statligt helägda bolagen Inlandsinnovation och Fouriertransform.
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49 procent eller 1,5 miljarder kronor,
främst till följd av kraftigt minskad flygtrafik från mitten av mars på grund
av coronapandemin och därigenom
väsentligt lägre passagerarvolymer.
Minskad omsättning noterades också
för SJ med 34 procent eller 1,5 miljarder kronor. Resandet med SJ minskade
kraftigt till följd av pandemin och de
åtgärder som vidtogs för att minska
smittspridningen.
Nedgången för portföljen motverkades emellertid av Systembolagets
ökade omsättning med 13 procent
eller 2,0 miljarder kronor, vilket bland
annat förklaras av en ökad konsumtionsandel för Systembolaget under
coronapandemin. Detta beror främst
på minskad reseinförsel under perioden
men även på färre restaurangbesök.
Därutöver ökade Telia Companys
omsättning med 2,2 miljarder kronor,
varav statens andel av ökningen motsvarar 0,9 miljarder kronor.
Resultat

Resultatet efter skatt för bolagen med
statligt ägande minskade och uppgick
till 6,6 (22,9) miljarder kronor under
januari–juni 2020. Resultatförsämringen förklaras främst av att Vattenfalls

De börsnoterade innehaven
Marknadsvärdet på statens innehav i
Telia Company och SAS uppgick till
56,6 miljarder kronor vid utgången
av första halvåret 2020. Statens börsnoterade innehav utgör därmed cirka
8,8 procent av värdet på den totala
portföljen av bolag med statligt ägande
som per årsskiftet 2019/20 beräknades
till 640 miljarder kronor.
Värdeutveckling
Kursutvecklingen för de börsnoterade
innehaven var under första halvåret
2020 negativ och värdet minskade med
14,0 procent eller cirka 9,2 miljarder
kronor. OMX Stockholm Benchmark
GI minskade under samma period
med 3,5 procent.

Investeringar

resultat minskade från 7,7 till -1,6 miljarder kronor under januari–juni 2020
och påverkades negativt av jämförelsestörande poster om -7,7 miljarder kronor. Merparten avser nedskrivningar
i rörelsesegmenten Heat respektive
Wind, vilket delvis motverkades av
orealiserade marknadsvärdeförändringar för energiderivat och varulager
och försäljning av produktionsrättigheter för kärnkraft i Tyskland.
LKAB:s resultat minskade med 35
procent eller 2,0 miljarder kronor
främst till följd av lägre pris för högförädlade järnmalmsprodukter.
Ökat resultat noterades bland annat
för PostNord vars resultat ökade med
0,6 miljarder kronor. De pågående förbättringsprogrammen fortlöpte enligt
plan och resulterade i ökad effektivitet
och sänkta kostnader. Fastighetsförsäljning i Danmark bidrog också positivt
liksom den portohöjning som infördes
i Sverige från den 1 januari. Därutöver
ökade Saminvests resultat med 183
procent till 0,5 miljarder kronor.
Ökningen är i huvudsak hänförlig till
investeringsverksamheten som redovisade ett resultat på 0,5 (0,1) miljarder
kronor, varav innehavet i PowerCell
bidrog med 0,4 miljarder kronor.

Bruttoinvesteringarna minskade med
8,5 procent under januari–juni 2020
jämfört med motsvarande period
föregående år och uppgick till 21,3
(23,3) miljarder kronor. Vattenfalls
investeringar, som utgjorde 48 procent
av portföljens bruttoinvesteringar,
uppgick till 10,2 (12,5) miljarder kronor. Minskade investeringar noterades
hos bland annat Teracom Group, PostNord och Svenska Spel. Almis och
LKAB:s investeringar ökade till 1,8
(1,1) miljarder kronor respektive 1,3
(1,1) miljarder kronor. Ökningen för
Almi förklaras i huvudsak av att följdinvesteringarna i befintliga innehav
ökade under perioden vilket var en
direkt följd av det osäkra marknadsläget.
Förändringar i den
statliga bolagsportföljen

Riksdagen beslutade i juni 2017 att
bemyndiga regeringen att avveckla
Swedesurvey genom likvidation. Vid
en extra bolagsstämma den 19 mars
2019 beslutades att Swedesurvey ska
likvideras. Likvidationen av bolaget
är pågående.

Totalavkastning statens börsnoterade innehav 1)

%

160

120

80

40

0
170630

SAS

171231

180630

Telia Company

181231

190630

191231

200630

OMX Stockholm Benchmark GI

1) Grafen ovan visar totalavkastning (kursutveckling och återinvesterad utdelning) för statens
börsnoterade innehav sedan 30 juni 2017. Index 170630=100.

Börsvärde statens noterade aktieinnehav
Marknadsvärde
Bolag

Telia Company
SAS
Totalt

Statens innehav,
antal aktier, tusental

Ägarandel
i bolaget

31 aug 2020,
mnkr

30 juni 2020,
mnkr

31 dec 2019,
mnkr

30 juni 2019,
mnkr

1 614 514

39,5%

53 779

56 185

64 984

66 583

56 700

14,8%

369

441

866

702

54 148

56 626

65 850

67 284
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Händelser i korthet januari–juni 2020

Ny ägarpolicy för bolag med statligt ägande
En reviderad version av statens
ägarpolicy beslutades av regeringen i februari 2020. Kraven på
bolagen har skärpts inom flera
viktiga områden för att den statligt ägda bolagsportföljen ska
fortsätta visa vägen mot lång
siktigt hållbart värdeskapande.
Genom att ställa krav på arbetsrättsliga villkor hos sina leveran

törer ska de statligt ägda bolagen
bidra i det gemensamma arbetet
att hantera de utmaningar som
kan finnas i leverantörsledet.
Som ett led i att framtidssäkra
den statligt ägda bolagsportföljen
ställer regeringen nu krav på att
bolagen ska bedriva ett aktivt,
systematiskt, ambitiöst och
ansvarsfullt säkerhetsarbete.

Den statligt ägda bolagsportföljen ska även vara en viktig del
av omställningen till ett samhälle
med minskade utsläpp av växthusgaser. Bolagen ska hantera
klimatrelaterade finansiella risker
och möjligheter transparent och
sätta tydliga strategiska mål i
riktning mot långsiktigt hållbart
värdeskapande.

Hållbara e-handelsreturer

SAMHALL OCH POSTNORD
TPL (tredjepartslogistik) har
beslutat om att gemensamt
ta nästa steg i arbetet mot en
mer hållbar e-handel. I syfte
att effektivisera hanteringen av
returer för landets e-handels
bolag planerar de båda bolagen
att tillsammans etablera ett
antal centra för returhantering
på strategiska platser i Sverige.

Vid de nya anläggningarna kommer landets e-handlare, utöver
effektiv konventionell returhantering, också att erbjudas nya
hållbara tjänster för att rädda
plagg som annars skulle kasseras. Vidare kommer anläggningarna att kunna hantera affärsmodeller som second hand och
uthyrnings- och prenumerationstjänster för till exempel
kläder och skor.

Akademiska Hus det mest jämställda bolaget
AKADEMISKA HUS I Dagens
Industris (Di) 50/50-lista, som är
en kartläggning av jämställdheten i toppen av Sveriges 1 000
största bolag, placerade sig Akademiska Hus på en första plats.
Faktorer som gör att bolaget
hamnar i topp i sammanställningen är att Akademiska Hus
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har en jämställd styrelse och
ledning och att bolaget har en
kvinnlig vd, styrelseordförande,
finanschef och minst en linjechef. Di motiverar utnämningen
med att ”Akademiska Hus är ett
skolboksexempel på ett bolag
som har spräckt glastaket”.
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RISE funktionstestar
andningsskydd
RISE Efterfrågan på andningsskydd för engångsbruk har
varit mycket stort i coronapandemins spår. Electrolux fabrik i
Nygård som vanligtvis tillverkar
dammsugarpåsar ställde därför snabbt om delar av verksamheten för att kunna producera minst en miljon andningsskydd i månaden. Det statliga
forskningsinstitutet RISE, som
är samarbetspartner i projektet, har funktionstestat och
CE-märkt andningsskydden
enligt europeisk standard
EN149. Projektet är samfinansierat med Verket för innovationssystem (Vinnova).

Urval av ekonomiska åtgärder
med anledning av covid-19
Statliga krediter,
lån och investeringar
För att säkerställa en fungerande kreditförsörjning och
mildra virusutbrottets effekter
på svenska jobb och företag.
ALMI FÖRETAGSPARTNER
erhöll ett kapitaltillskott på
3 miljarder kronor under
perioden. Bolaget har därmed kunnat öka sin utlåning
till små och medelstora företag. Därutöver tillsköts Almi
Invest 400 miljoner kronor i
syfte att överbrygga krisen i
små innovativa bolag. Pengarna skulle bl.a. medge att
Almi Invest kan fortsätta att
nyinvestera vilket anses viktigt
då det finns en risk att privata
alternativ för ägarkapital minskar i spåren av pandemin.
SVENSK EXPORTKREDITS
(SEK) låneram ökades från
125 till 200 miljarder kronor
och kan användas till att ge
ut både statsstödda och
kommersiella krediter till
svenska exportföretag.

Kapitalförstärkningar
Spridningen av covid-19 har
haft en stor påverkan på ett
antal bolag med statligt ägande.
Riksdagen har bemyndigat regeringen att besluta om ett antal
kapitaltillskott för att säkra vissa
grundläggande tjänster och funktioner i samhället.
I juni överlämnade regeringen
en nionde extra ändringsbudget
för 2020 till riksdagen. Denna
innehöll bl.a. förslag om kapitaltillskott till Swedavia och Lernia
samt förslag om att riksdagen
bemyndigar regeringen att för
statens räkning delta i en rekapitalisering av SAS.
SAS är viktigt för att tillgodose
samhällets grundläggande
behov av tillgänglighet med
flyg i Sverige, Danmark och
Norge. Bemyndigandet innebar
att regeringen får ett mandat
att vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att möjliggöra
svenska statens deltagande i
en rekapitalisering av SAS, med
ett belopp om högst 5 miljarder
kronor.

SWEDAVIA Flygtrafiken på
Swedavias flygplatser minskade
till ett minimum under våren
på grund av de omfattande
reserestriktioner som då infördes. Genom kapitaltillskottet
på högst 3 150 miljoner kronor
säkrar staten ett statligt flygplatsnät med god tillgänglighet
i hela landet.
LERNIA Regeringen föreslog
även ett kapitaltillskott om
150 miljoner kronor till Lernia.
Bolaget har haft en utmanande
finansiell situation som ytterligare försvårades av den pågående pandemin. Med kapitaltillskottet ges Lernia förutsättningar att stärka sin finansiella
ställning för att fortsatt kunna
bedriva verksamhet inom vuxenutbildning och bemanning.

Stöd till vissa branscher
Coronapandemin har fått stora
konsekvenser för vissa specifika
branscher, däribland Sveriges
kulturinstitutioner som tvingats
stänga eller sett stora besökstapp.
DRAMATEN, OPERAN och
VOKSENÅSEN Eftersom flertalet kulturverksamheter med

statligt stöd även är beroende
av intäkter från besökare har
situationen under pandemin
inneburit stora ekonomiska
problem. Därför beslutade
riksdagen under våren om ett
tillfälligt särskilt stöd så att dessa
institutioner kan överleva krisen
och säkerställa att kulturliv och

kulturarv fortsatt kan bevaras,
utvecklas och vara tillgängligt när
verksamheterna åter öppnas.
Kompensationen för respektive
verksamhet baserades på de
intäktsbortfall som institutionerna har rapporterat in till
regeringen.
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Sammanfattning för bolagen1)
Nettoomsättning,
mnkr
Bolag
(statens ägarandel)

Händelser under första halvåret

Rörelseresultat,
mnkr

Resultat efter
skatt, mnkr

jan–jun
2020

jan–jun
2019

jan–jun
2020

jan–jun
2019

jan–jun
2020

jan–jun
2019

Akademiska Hus
(100%)

• Akademiska Hus ökade sitt driftöverskott och resultat
före värdeförändringar och skatt i jämförelse med
föregående år
• Inom segmentet samhällsfastigheter, där i stort sett
hela Akademiska Hus bestånd finns, var påverkan av
coronapandemin under första halvåret begränsad

3 188

3 120

2 702

3 551

1 971

2 657

Almi Företags
partner (100%)

• Almi har efter riksdagsbeslut erhållit kapitaltillskott
som förstärkning av lånefonden med närmare 3 000
mnkr samt ytterligare 400 mnkr för att öka Almi Invest
kapacitet att investera
• Antalet nya utbetalda lån ökade till 2 864 (1 745) och
utbetalt lånebelopp till 1 652 (963) mnkr
• Riskkapitalverksamheten investerade i 83 befintliga
och 17 nya portföljbolag

561

501

-80

40

-39

38

APL
(Apotek Produktion
& Laboratorier)
(100%)
Apoteket (100%)

• APL har under pågående pandemi kunnat bistå med
leverans av läkemedel och tjänster som avlastat vården
• Omsättningen ökade med 10% och rörelseresultatet
blev 6 mnkr bättre än föregående år

699

638

-27

-33

-29

-35

• Coronapandemin påverkar köpbeteenden med färre
inköp i butik och fler i e-handeln
• Hög investeringstakt, satsningar på det digitala
erbjudandet och effektivare organisation
• Utmanande vårdmarknad med pressade marginaler
i läkemedelsleveranserna

10 006

10 225

172

201

135

179

Arlandabanan
Infrastructure
(100%)

• Totala antalet tågresenärer till och från Arlanda
minskade med 58%
• Antalet tågresenärer med Arlanda Express minskade
med 65%
• Antalet flygpassagerare som passerade Arlanda
minskade med 67%

29

34

6

0

9

0

Bilprovningen
(100%)

• Omsättningen steg marginellt och verksamheten påverkades inte väsentligt av spridningen av covid-19
• Resultatförbättringen förklaras huvudsakligen av
bolagets effektiviseringsarbete

364

351

70

23

55

18

Green Cargo (100%)

• Rörelseresultatet försämrades främst till följd av lägre
volymer och transportintäkter under rådande pandemi
• Flera åtgärder har genomförts för att minska kostnaderna i syfte att parera intäktsbortfallet, exempelvis
anpassningar av produktionen kopplat till vissa kunders
minskade transportbehov och den 1 maj infördes korttidsarbete för medarbetare i administrativ tjänst

2 060

2 100

-147

-33

-155

-55

Infranord (100%)

• Orderstocken steg men omsättningen minskade bl.a.
som en konsekvens av låg aktivitet avseende snöröjning
i underhållsprojekt
• Resultatet försämrades marginellt orsakat bl.a. av den
lägre snöröjningsaktiviteten

1 860

1 951

-38

-16

-29

-18

Jernhusen (100%)

• Lägre fastighetsintäkter främst p.g.a. lämnade hyresrabatter, sänkt bedömning av utfallet på omsättningshyror och lägre rörliga intäkter till följd av coronapandemin
• Negativa värdeförändringar på fastigheter om
-416 (208) mnkr
• Marknadsvärdet i fastighetsbeståndet uppgick till
17 698 (17 922) mnkr

706

805

-140

510

-165

329

Lernia (100%)

• Koncernens huvudintäkter var 32% lägre än motsvarande period föregående år, nedgången är främst hänförlig till den kraftiga inbromsning som coronapandemin
medfört. Exempelvis inom fordons- och verkstadssektorn har antalet uthyrda konsulter minskat med ca 60%
• Riksdagen har bemyndigat regeringen att besluta
om kapitaltillskott till Lernia om 150 mnkr. Kapitaltillskottet ger en ekonomisk stabilitet och stärker
Lernias möjligheter för leverans inom bemanning,
utbildning och matchning

958

1 405

-32

-41

-29

-36

LKAB (100%)

• Väsentligt lägre marknadspris för högförädlade
järnmalmsprodukter
• Högre kostnadsnivå främst p.g.a. satsningar på
utvecklingsprogram och ökad prospektering, men
även produktionsstörningar, ökat underhåll och
bergsförstärkning
• Stabila produktions- och leveransvolymer trots en
omfattande seismisk händelse i Kirunagruvan

15 499

16 562

5 075

6 615

3 878

5 926
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Nettoomsättning,
mnkr
Bolag
(statens ägarandel)

Händelser under första halvåret

Rörelseresultat,
mnkr

Resultat efter
skatt, mnkr

jan–jun
2020

jan–jun
2019

jan–jun
2020

jan–jun
2019

jan–jun
2020

jan–jun
2019

209

205

-7

-16

-7

-13

31

50

6

12

7

12

Metria (100%)

• Nettoomsättningen ökade med 1,7%. Periodens
omsättningsökning är hänförlig till samtliga Metrias
affärsområden
• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 3,3
(-6,3) mnkr och belastas med 5,0 mnkr i extra personalkostnader till följd av vd-byte
• Det förbättrade resultatet utgörs av en kombination av
ökad omsättning och kostnadsbesparingar

Miljömärkning
Sverige (100%)

• Coronapandemin har drabbat kunder i framför allt
besöks- och byggnäringarna. Detta har medfört att
intäkterna har minskat något i jämförelse med
föregående år
• Det digitala utvecklingsarbetet har kunnat fortsätta

Orio (100%)

• Coronapandemin har påverkat Orio kraftigt, allteftersom helt stängda internationella marknader har öppnat
upp har efterfrågan och försäljning dock återhämtat sig
successivt
• Orio Logistics kontrakterade nya kunder, Orio koncernens omsättning minskade dock med 24% jämfört med
motsvarande period föregående år

199

262

-7

-12

-12

-22

PostNord (60%)

• Omsättningen var stabil i en period där trenden fortsatte med sjunkande brevvolymer och kompenserande
tillväxt inom paket och övrig logistik
• PostNord hanterade en kraftigt förändrad produktmix
inom paket- och logistikverksamheten orsakat av
coronapandemin
• Resultatet stärktes främst till följd av fortsatta effektiviseringsåtgärder, portohöjningen i Sverige samt en
fastighetsförsäljning i Danmark

18 832

18 985

831

92

525

-115

RISE
Research Institutes
of Sweden (100%)

• Till följd av coronapandemin har RISE ställt om verksamheten till ett snabbspår för test av personlig skyddsutrustning som upprättas av Arbetsmiljöverket
• Nytt samarbete undertecknat kring kompetensförsörjning mellan RISE, Northvolt, Luleå tekniska
universitet och Skellefteå kommun
• Försämringen i rörelseresultat är till större delen
relaterat till en lägre beläggning under pandemin

1 770

1 808

-40

36

-44

29

Samhall (100%)

• Svag utveckling för områdena Branschlösningar och
Industri har vägts upp av stark utveckling inom Tjänster
• Omställning av arbetsuppgifter på många orter under
coronapandemin
• Nya ekonomiska mål samt uppdragsmål beslutades
på årsstämman

4 705

4 574

47

-32

38

9

Saminvest (100%)

• Kapitalutfästelser till tre nya fonder om ca 600 mnkr
• Ökade investeringar i inkubatorsnära affärsängelbolag

1

1

20

26

452

160

SAS (15%) 2)

• Stora delar av flygplansflottan på marken sedan april
p.g.a. spridningen av sjukdomen covid-19, kraftigt negativt resultat som följd
• Rekapitaliseringsplan presenterad för att åtgärda
likviditetsbrist och negativt eget kapital

14 971

19 276

-4 082

-1 591

-4 331

-1 402

SBAB (100%) 3)

• Beslutet att inte lämna utdelning för 2019 har stärkt
bolagets kapitalisering
• Genom att stärka kapitalbasen ökar möjligheterna
att fortsatt ta ansvar för en väl fungerande bostadskreditmarknad i Sverige

1 745

1 746

1 106

1 167

859

905

SEK (100%) 3)

• Nyutlåningen för det andra kvartalet uppgick till 56,5
mdkr, vilket är den näst högsta affärsvolymen någonsin
under ett enskilt kvartal
• Rörelsefinansiering med långa löptider har varit mest
efterfrågat
• SEK:s låneram i Riksgälden har under halvåret utökats
från 125 till 200 mdkr

766

989

290

680

224

536

SJ (100%)

• Resandet ner 77% under andra kvartalet 2020 jämfört
med samma kvartal 2019 p.g.a. coronapandemin
• Rörelseresultatet minskade kraftigt trots åtgärder för
minskade kostnader

2 782

4 246

-728

388

-591

310

SOS Alarm (50%)

• Coronapandemin har medfört betydligt fler inkommande samtal till bolaget jämfört med föregående år.
Trots detta var 112-svarstiderna lägre än för samma
period 2019
• Omsättningen ökade något, främst till följd av ökad
ersättning för att hantera informationsnumret 113 13
under coronakrisen samt ökade intäkter från vårdtjänster

671

631

24

32

19

27
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Nettoomsättning,
mnkr
Bolag
(statens ägarandel)

Händelser under första halvåret

Specialfastigheter
(100%)

• Ökade hyresintäkter vilket främst beror på nytecknade
hyresavtal
• Coronapandemins påverkan på Specialfastigheters
verksamhet är begränsad. Bolagets intäkter kommer
nästan uteslutande från kunder som utgörs av myndigheter, vilket skapar trygghet i en osäker konjunktur

SSC (Svenska
rymdaktiebolaget)
(100%)

• Alla uppskjutningar på Esrange har tillfälligt stoppats
p.g.a. pandemin
• SSC har även påverkats starkt negativt av att en stor
kund, OneWeb, ansökt om rekonstruktion i USA

• Riksdagen beslutade om ett kapitaltillskott om 300 mnkr
Statens
Bostadsomvandling • Fastighetsbeståndet uppgår nu till 493 (414) lägenheter
i 20 (16) kommuner
(100%)

Rörelseresultat,
mnkr

Resultat efter
skatt, mnkr

jan–jun
2020

jan–jun
2019

jan–jun
2020

jan–jun
2019

jan–jun
2020

jan–jun
2019

1 159

1 081

276

785

165

574

520

501

-25

14

-40

2

11

11

-5

7

-5

9

• Pågående projekt i 8 (4) kommuner, omfattande
145 (77) nya lägenheter

Sveaskog (100%)

• Lägre priser på skogsråvara har lett till lägre omsättning
och resultat
• Inga större störningar hitintills i verksamheten som
följd av coronapandemin
• Satsningar på att stödja lokala skogsentreprenörer

3 609

3 849

1 117

1 246

827

946

Svedab (100%)

• Till följd av coronapandemin minskade vägtrafiken på
Öresundsbron med 39,4%
• Resultatandelen från Öresundsbrokonsortiet minskade
väsentligt och uppgick till 258 (420) mnkr

5

5

227

389

163

291

Swedavia (100%)

• Swedavias flygplatser hade 6,9 (19,6) miljoner passagerare, en minskning med 64,6%. Under andra kvartalet
var minskningen 97%
• Halvering av omsättningen främst p.g.a. coronapandemins effekter. Rörelseresultatet påverkades positivt av
realisationsvinst om 422 (0) mnkr från avyttringen av
Airport Hotel 2 AB i januari
• Under första halvåret investerades 1 593 mnkr

1 580

3 072

-348

381

-223

259

Svenska Spel
(100%)

• Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 3 698
(4 092) mnkr
• Stängda fysiska casinon och tillfälligt pausade sportspel
har haft stor påverkan på nettospelintäkterna under
andra kvartalet
• Konkurrensverkets utredning om klagomålet att
Svenska Spel missbrukar sin dominerande ställning
har slutförts och ärendet avskrivs

2 720

2 846

1 174

1 053

885

825

Svevia (100%)

• Orderingången ökade med 12,2% under perioden
• Rörelseresultatet ökade till 75 (-101) mnkr, ifjol
belastades division Anläggning med projektnedskrivningar och avsättningar

3 617

3 667

75

-101

45

-71

149

155

-373

57

-375

54

• Verksamheten i flera av Swedfunds portföljbolag
Swedfund
International (100%) påverkas direkt av den pågående globala krisen

• Detta ledde till en större nedskrivning i det första
kvartalet

Systembolaget
(100%)

• Rörelseresultatet ökade p.g.a. ökad försäljning
under coronapandemin
• Samtliga varugrupper utom alkoholfritt ökade i
volym jämfört med föregående år

17 042

15 023

115

23

119

43

Telia Company
(40%) 4)

• Försäljningen av innehavet i Turkcell påverkade
rörelseresultatet negativt
• Transaktionen innebär ett komplett avslut på
ägardispyter kopplade till Turkcell

44 197

42 026

1 460

6 115

-883

3 463

Teracom Group
(100%)

• Lägre omsättning enligt förväntan som en följd av
främst lägre tv-intäkter
• Förbättrat resultat bl.a. som en följd av effektiviseringsprogram
• Utvidgat uppdrag och fortsatta satsningar på
kommunikationstjänster till samhällsviktiga aktörer

655

679

73

68

54

52

Vasallen (100%)

• Vasallens verksamhet är nu inne i en slutfas
• Hyresintäkterna minskade till 1,4 (3,2) mnkr
• I stort sett hela beståndet är nu sålt med tillträde
under 2020

1

3

-9

-3

-9

-3

Vattenfall (100%)

• Nedskrivningar efter prisfall och ändrade marknadsförutsättningar
• Försäljning av produktionsrättigheter för tysk kärnkraft
• Försäljning av privatkundsverksamheten i
Storbritannien

79 440

84 243

5 287

11 038

-1 594

7 673

1)
2)
3)
4)

8

Bolagens definition av exempelvis rörelseresultat kan skilja sig från ägarens definition, läs mer på sida 11 Redovisningsprinciper.
SAS räkenskaper omfattar nov 2019–april 2020 på grund av brutet räkenskapsår.
I bank och kreditmarknadsbolag motsvarar nettoomsättning = räntenetto + provisionsnetto + nettoresultat finansiella poster.
Eurasien är rapporterat som avvecklad verksamhet.
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Förändringar i bolagsledningar

Verksamheter som konsolideras,
men ej särredovisas

Vd-förändringar sedan 1 januari 2020
Bolag

Tillträdande

Avgående

Metria

tf Anders
Hugosson
tf Paul Lidbom1
Monica Lingegård
Allison Kirkby

Erik Oldmark

Samhall
SJ
Telia Company

• Göta kanalbolag
• Kungliga
Dramatiska Teatern

Monica Lingegård
tf Madeleine Raukas
tf Christian Luiga

• Kungliga Operan

• Svenska
Skeppshypotek
• VisitSweden
• Voksenåsen

Verksamheter som ej konsolideras

1) Tillträdande vd Sara Revell Ford påbörjar sin
anställning senast den 1 januari 2021.

• EUROFIMA

• Stiftelsen
Industrifonden

• SAS

• Stiftelsen
Norrlandsfonden

• Sweden House

Förändringar i styrelser sedan den 1 januari 2020
Ordföranden
Bolag

Tillträdande

Avgående

Göta kanalbolag
Miljömärkningen
Saminvest
Svevia
Systembolaget

Magnus Hall
Annika Helker Lundström
Marianne Dicander
Mats O Paulsson
Göran Hägglund

Elisabeth Nilsson
Christina Lindbäck
Niklas Johansson
Olle Ehrlén
Kenneth Bengtsson

Bolag

Tillträdande

Avgående

Akademiska Hus
Almi
APL

Svante Hagman, Robin Teigland
Jacob Dalborg, Jan Sinclair
Kjell Johansson, Lotta Medelius Bredhe,
Malin Sandquist, Göran Stiernstedt

Ingemar Ziegler
Nicolas Hassbjer
Britt Hansson, Ulf Tossman

Ledamöter

Apoteket
Bilprovningen
Dramaten
Green Cargo
Göta kanalbolag
Infranord
Jernhusen
Lernia
Metria
Operan
Orio
PostNord
Saminvest
SBAB
SJ
SOS Alarm
SSC
Svedab
Svenska Skeppshypotek
Svenska Spel
Svevia
Swedavia
Telia Company
Teracom Group
Vattenfall
Visit Sweden
Voksenåsen

Lena Larsson, Anna Ullman Sersé
Angelica Hadzikostas
Crister Fritzson
Magnus Ling, Johanna Palmér
Sven-Erik Bucht
Karolin Forsling, Louise König
Erika Rönnquist Hoh
Anders Bäck
Anders Nilsson
Susanne Hundsbæk-Pedersen
Hans Ek, Lennart Jacobsson
Leif Pagrotsky, Johan Prom
Ann Persson Grivas
Gunnar Karlson, Joakim Reiter
Ulrika Hallengren
Ragnar Johansson
Anne Årneby
Göran Landgren
Tor Clausen, Nina Linander, Eva Nygren,
Per Sjödell, Annica Ånäs
Ingrid Bonde, Jeanette Jäger
Jonas Haggren, Anders Hall
Mats Granryd
Lars Johansson, Magnus Lönn
Knut Storberget

Inger Andersson
Anna Nilsson-Ehle, Kristina Patek
Amanda Lundeteg
Håkan Åkerström
Mikael Lundström
Per Westerberg
Karolin Forsling, Ingegerd Simonsson
Lisa Lindström
Anders Hugosson
Maria Naidu
Anders Osberg
Christian Ellegaard

Kersti Strandqvist
Maria Nilsson
Fredrik Brunell, Håkan Syrén
Kerstin Hessius
Anders Källsson
Petter Eiken
Lars Backemar, Lottie Knutsson,
Mikael Norman
Olli-Pekka Kallasvuo
Fredrik Robertsson
Fredrik Arp
Lotta Jarleryd
Ellen Marie Saethre-McGuirk
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Initiativ och beslut från regering
och riksdag januari–juni 2020
Almi Företagspartner

Riksdagen har bemyndigat regeringen att besluta om kapitaltillskott på 3 miljarder kronor till Almi för att förstärka
bolagets kapacitet för utlåning (prop. 2019/20:99, bet.
2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340). Almi tillför via dotterbolaget Almi Invest riskkapital till företag i hela landet.
För att Almi Invest ska kunna möta en ökad efterfrågan på
riskkapital har kapaciteten för sådana investeringar behövt
förstärkas. Mot denna bakgrund har riksdagen även bemyndigat regeringen att besluta om ytterligare kapitaltillskott på
400 miljoner kronor till bolaget (prop. 2019/20:167, bet.
2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:296).
APL, Apoteket Produktion & Laboratorier

Riksdagen har bemyndigat regeringen att under 2020
besluta om kapitaltillskott på högst 150 miljoner kronor till
APL (prop. 2019/20:1, utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr.
2019/20:124, prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr.
2019/20:340). Regeringen fattade den 30 januari och 17 juni
beslut om att utbetala 75 respektive 50 miljoner kronor i
kapitaltillskott till APL. Tillskotten har täckt en del av det
underskott som är hänförligt till bolagets samhällsuppdrag.
Dramaten, Operan och Voksenåsen

Spridningen av sjukdomen covid-19 har haft en stor påverkan på Sveriges kulturinstitutioner, däribland Dramaten,
Operan och Voksenåsen. Därför beslutade riksdagen om ett
tillfälligt särskilt stöd så att dessa institutioner kan överleva
krisen och säkerställa att kulturliv och kulturarv fortsatt
kan bevaras, utvecklas och vara tillgängligt när verksamheterna åter öppnas (prop. 2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59,
rskr. 2019/20:279).
Lernia

Riksdagen har bemyndigat regeringen att under 2020 besluta
om kapitaltillskott på högst 150 miljoner kronor till Lernia
(prop. 2019/20:187, bet. 2019/20:FiU62, rskr. 2019/20:364).
SAS

detta öka statens röst- och ägarandel i bolaget, samt att vidta
de övriga åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra
statens deltagande i en rekapitalisering av SAS (prop.
2019/20:187, bet. 2019/20:FiU62, rskr. 2019/20:364).
SEK, Svensk Exportkredit

Riksdagen har bemyndigat regeringen att besluta att SEK
under 2020 får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive
tidigare upplåning uppgår till högst 200 (125) miljarder kronor
(prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).
SEK har till uppgift att tillhandahålla finansiering av svensk
export. Uppgiften ställer särskilda krav på långfristig finansiering. I samband med utbrottet av det nya coronaviruset
begränsades tillgången till långfristig finansiering.
Statens Bostadsomvandling, Sbo

Riksdagen har bemyndigat regeringen att under 2020
besluta om kapitaltillskott till Sbo på högst 300 miljoner
kronor. Vidare beslutade riksdagen att Sbo:s uppdrag
ändras till att förvärva offentligt ägda och privatägda
fastigheter, med främsta syfte att säkerställa bostäder för
äldre på svaga bostadsmarknader (prop. 2019/20:99, bet.
2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).
Svenska Spel

Regeringen har i juni 2020 beslutat om en förordning
om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (2020:495), riktad mot spelformerna onlinekasino och värdeautomater. Förordningen
innehåller tillfälliga bestämmelser om att insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000
kronor. Motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på
värdeautomater. Det ska även vara obligatoriskt för spelarna
att ange gränser för speltiden vid spel på onlinekasino och
värdeautomater, och bonusar som erbjuds av licenshavare
som tillhandahåller onlinekasino och värdeautomater får
uppgå till högst 100 kronor. Den tillfälliga förordningen
trädde ikraft den 2 juli och upphör att gälla vid årsskiftet.

Regeringen uppdrog den 17 mars åt Riksgäldskontoret att
förbereda och verkställa ett garantiprogram till förmån för
svenska flygföretag (dnr I2020/00769/TM), komplettering
och ändring av uppdraget beslutades den 9 april (dnr I2020/
01088/TM) och den 27 april (dnr I2020/01239/TM).

Swedavia

Riksdagen har beslutat om en garantiram på högst 5 miljarder kronor för lån till flygföretag varav 1,5 miljarder kronor
var riktat till SAS (prop. 2019/20:136, bet. 2019/20:FiU52,
rskr. 2019/20:188).

Riksdagen godkände det ändrade uppdraget för Teracom
Group AB i enlighet med regeringens förslag (prop.
2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).
Förslaget innebär i korthet att uppdraget för Teracom
Group AB utvidgas till att även omfatta att, med fokus
på säkerhet, robusthet och tillgänglighet, aktivt utveckla,
erbjuda och driva kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer, samt att det även ska omfatta Teracom AB:s
nuvarande uppdrag.

Riksdagen har bemyndigat regeringen att under 2020 för
statens räkning förvärva aktier eller andelar eller vidta andra
liknande åtgärder som syftar till att rekapitalisera SAS med
ett belopp om högst 5 miljarder kronor och inom ramen för

10
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Riksdagen har bemyndigat regeringen att under 2020 besluta
om kapitaltillskott på högst 3 150 miljoner kronor till Swedavia
(prop. 2019/20:187, bet. 2019/20:FiU62, rskr. 2019/20:364).
Teracom Group

Redovisningsprinciper
Den konsoliderade redovisningen är
en sammanställning av finansiell information som upprättats av de berörda
bolagen. Bolag som ingår i den konsoliderade redovisningen är de aktiebolag
där statens aktieinnehav förvaltas av
Regeringskansliet samt organisationen
Svenska skeppshypotekskassan. I den
konsoliderade redovisningen ingår
inte aktiebolag som förvaltas av andra
myndigheter än Regeringskansliet eller
statliga stiftelser. Bolag där staten har
en ägarandel som understiger 20 procent eller är under avveckling, ingår
inte heller i den konsoliderade redovisningen. Dotterbolag utgörs av bolag
där staten har en kapitalandel motsvarande 50 procent eller mer. Intressebolag, det vill säga där staten har en kapitalandel understigande 50 procent har,
i det fall staten äger 20 procent eller
mer, medräknats efter ägarandel vad
gäller resultat.
Den konsoliderade redovisningen bygger som framgått på finansiell information som upprättats och inrapporterats av respektive bolag. Denna konsoliderade redovisning är inte att jämställa med en koncernredovisning.
Anledningen till detta är att bolagen
med statligt ägande inte utgör en koncern och därför upprättas inte heller
en koncernredovisning enligt gällande
redovisningslagstiftning. Sammanställningen syftar därför till att, i finansiella termer, på bästa möjliga sätt ge
en samlad och tydlig bild av förvaltningen av bolagen med statligt ägande.
För att möjliggöra detta utan att
tillämpa konsolideringsmetoder enligt gällande redovisningslagstiftning
lämnas nedan en beskrivning av
grunderna för sammanställningen.
Inrapporteringen till Regeringskansliet från bolag med statligt ägande
baseras på den gängse presentationsform som gäller inom näringslivet.
Resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesanalys har dock komprimerats. I rapporteringen för den konsoliderade redovisningen har vissa justeringar gjorts och för dessa ansvarar

Regeringskansliet (se nedan). Bolagsbeskrivningarna som presenterar respektive bolag baseras huvudsakligen
på bolagens egna uppgifter. Till följd
av olika beräkningsmetoder kan de
nyckeltal som redovisats i den konsoliderade redovisningen skilja
sig från de nyckeltal bolagen själva
redovisat (se avsnittet Definitioner).
För den konsoliderade redovisningen
gäller följande.
• De bolag som ingår i sammanställningen är av olika karaktär, storlek
och tillämpar till viss del olika
regelverk vid upprättandet av sina
finansiella rapporter. Rapporteringen
till Regeringskansliet är en komprimerad uppställningsform med inslag
av både IFRS och svenska redovisningsprinciper, där bolagen redovisat i enlighet med de principer som
tillämpas i respektive bolag. En del
bolag, bland annat de finansiella
bolagen som redovisar enligt lagen
(1995:1559) om års-redovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag, anpassar sin inrapportering till
Regeringskansliets rapporteringsformat för att konsolideringen ska
bli praktiskt genomförbar. En del
bolag tillämpar BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
• Av regeringens riktlinjer för extern
rapportering i bolag med statligt
ägande framgår att bolagens finans
iella rapporter ska upprättas med
utgångspunkt i de krav som ställs på
bolag med aktier noterade på Nasdaq
Stockholm. Bolag med statligt ägande
ska som huvudregel upprätta sin
redovisning enligt IFRS.

ets eget kapital tagits in i den konsoliderade balansräkningen.
• För dotterbolag i vilka det finns en
minoritet har resultaträkningen och
balansräkningen justerats. Justeringarna innebär att minoritetens andel
i dotterbolagets resultat redovisas
som en avdragspost i anslutning till
resultat från andelar i intressebolag.
Minoritetens andel i dotterbolagets
kapital redovisas som en separat post
i det egna kapitalet i koncernbalansräkningen.
• Transaktioner mellan bolag som
ingår i sammanställningen har inte
eliminerats. Detta överensstämmer
inte med sedvanliga konsolideringsmetoder för koncerninterna mellanhavanden. Skälet till detta är, som
inledningsvis beskrevs, att bolagen
tillsammans inte utgör en koncern.
Av den anledningen tillhandahåller
de rapporterande bolagen heller inte
de underlag som möjliggör sådana
elimineringar.
• Vissa nyckeltal har inte beräknats
för de finansiella bolagen. Skälet till
detta är framför allt att det kapital
som de finansiella bolagen binder
i rörelsen är av en annan karaktär
jämfört med det stora flertalet
övriga bolag.
För information om redovisningsprinciper i respektive bolag hänvisas
till respektive bolags årsredovisning.

• Intressebolag har redovisats enligt
kapitalandelsmetoden. Innebörden
är att resultatet efter skatt i intressebolaget motsvarande statens ägarandel har tagits in i den konsoliderade resultaträkningen och ingår
i rörelseresultatet. På motsvarande
sätt har ägarens andel i intressebolag-
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Definitioner
Avkastning på eget kapital

Soliditet

Bruttoinvesteringar

Värdeförändringar

Rullande 12 månaders resultat efter skatt hänförbart till
aktieägare i moderbolaget i relation till genomsnittligt
eget kapital hänförbart till aktieägare i moderbolaget.
Summan av bolagets investeringar i förvärv, materiella
anläggningstillgångar, immateriella anläggningstillgångar
samt finansiella anläggningstillgångar.

Eget kapital inklusive minoritetens andel i förhållande
till balansomslutning.

Verklig värdeförändring på förvaltningsfastigheter,
derivat eller andra finansiella instrument värderade
till verkligt värde.

Rörelseresultat

Nettoomsättning (inklusive eventuellt anslag) plus
övriga intäkter minus kostnader plus resultat från
andelar i intressebolag plus värdeförändringar.

Förvaltningsorganisationen
Den statliga bolagsportföljen förvaltas till största delen
av Näringsdepartementet under näringsministern inom
avdelningen för bolag med statligt ägande.
Ansvarig minister och statssekreterare

Ansvariga tjänstemän

Statssekreterare:
Helena Markstedt / Stina Billinger

Gruppchefer avdelningen för bolag med statligt ägande:
Jenny Lahrin
Christine Leandersson
Per Lundkvist

Näringsminister:
Ibrahim Baylan
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