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Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards 
Board (IASB) samt de tolkningsuttalanden som ges ut av IFRS Interpre-
tations Committee (IFRIC) och såsom de godkänts av EU-kommissionen 
för tillämpning inom EU. Vidare tillämpas Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovis-
nings principer”.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande 
av styrelsen och verkställande direktören den 28 mars 2018. Koncernens 
rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell 
ställning samt moderbolagets resultat och balansräkningar blir föremål för 
fastställelse på årsstämma den 15 maj 2018.

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och  
koncernens finansiella rapporter
Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet  
av de finansiella rapporterna 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, för-
utom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderats till verkligt värde. 
Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av 
derivatinstrument och finansiella tillgångar som kan säljas.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rap-
porteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. Finansiella rapporter 
presenteras därmed i svenska kronor. Samtliga belopp är avrundade och 
redovisas i tusentals kronor (Tkr) om inte annat anges. Uppgifterna inom 
parentes avser föregående år.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrel-
sen och företagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar 
företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedöm-
ningarna och antagandena baseras på historiska erfarenheter och ses över 
regelbundet. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen 
av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och 
gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande 
års finansiella rapporter beskrivs i not 4.

Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS 
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som koncernen tillämpar 
från och med 1 januari 2017. Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från 
och med 1 januari 2017 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens 
redovisning.

Ändrad IAS 7 Rapport över kassaflöden tillämpas från och med 2017. 
Upplysningar har lagts till i not 36 där årets förändring i skulder hänförliga 
till finansieringsverksamheten stäms av med specifikation av bl.a. nyupplåning, 
amortering, förändringar kopplade till avyttring/förvärv av dotterföretag, 
valutakurseffekter. Upplysning lämnas både för förändringar som är kassa-
flödespåverkande och förändringar som inte är kassaflödespåverkande. 
Ändringen tillämpas framåtriktat varför inga upplysningar presenteras för 
jämförelseåret.

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räken-
skapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella 
rapporter.

Uppskattad effekt av övergången till IFRS 9 och IFRS 15 
Koncernen börjar tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäk-
ter från avtal med kunder från och med 1 januari 2018. Koncernen har 
bedömt den uppskattade effekten av övergången till IFRS 9 och IFRS 15 
på koncernens finansiella rapporter och kommit fram till att effekten inte 
är väsentlig för koncernen. 

IFRS 9 Finansiella instrument 
IFRS 9 Finansiella instrument innebär förändringar av hur finansiella tillgångar 
klassificeras och värderas, inför en nedskrivningsmodell som baseras på 
förväntade kreditförluster istället för inträffade förluster och ger förändringar 
av principer för säkringsredovisning bl.a. med syfte att förenkla och att öka 
samstämmigheten med företags interna riskhanteringsstrategier.  Standarden 
ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

Den uppskattade effekten, som ett resultat av förändringar i redovis-
ningen av finansiella instrument är inte väsentlig för koncernen. 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 
IFRS 15 är en heltäckande standard för att bestämma hur stora intäkter 
som ska redovisas och när dessa intäkter ska redovisas. Den ersätter IAS 
18 Intäkter,  IAS 11 Entreprenadavtal och IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram. 

Vid försäljning  av varor redovisas intäkten för närvarande när varorna 
har levererats till kunden, vilket är den tidpunkt när kunden accepterar 
varorna och risker och förmåner övergår till kunden. Intäkten redovisas 
vid denna tidpunkt givet att inkomster och utgifter kan beräknas tillförlit-
ligt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med 
transaktionen kommer att tillfalla företaget och inget engagemang kopplat 
till varorna behålls. 

Enligt IFRS 15 redovisas intäkten när kunden får kontroll över varorna. 
För vissa avtal där kunden har rätt att returnera varorna, redovisas 

intäkten för närvarande när en rimlig uppskattning av returerna kan göras, 
givet att övriga kriterier för att redovisa en intäkt är uppfyllda. Om inte en 
rimlig uppskattning kan göras, redovisas intäkten först när perioden för att 
returnera varorna löper ut eller en rimlig uppskattning går att göra. 

Enligt IFRS 15, redovisas intäkt för dessa avtal i den utsträckning det är 
sannolikt att en reversering av de ackumulerade intäkterna inte behöver 
göras. 

Den uppskattade effekten, som ett resultat av förändringar i redovis-
ningen av avtal är inte väsentlig för koncernen. 

IFRS 16 Leases 
IFRS 16 Leases ersätter existerande IFRS relaterade till redovisning av lea-
singavtal, såsom IAS 17 Leasingavtal och IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett 
avtal innehåller ett leasingavtal. Koncernen planerar att tillämpa standarden 
från den 1 januari 2019. 

IFRS 16 påverkar främst leasetagare och den centrala effekten är att alla 
leasingavtal som idag redovisas som operationella leasingavtal ska redovisas 
på ett sätt som liknar nuvarande redovisning av finansiella leasingavtal. Det 
innebär att även för operationella leasingavtal behöver tillgång och skuld 
redovisas, med tillhörande redovisning av kostnader för avskrivningar och 
ränta – till skillnad mot idag då ingen redovisning sker av hyrd tillgång och 
relaterad skuld, och då leasingavgifterna periodiseras linjärt som leasingkost-
nad. Undantag för redovisning som nyttjanderättstillgång och leasingskuld 
finns för leasingkontrakt av mindre värde samt kontrakt som har en löptid 
på högst 12 månader. 

IFRS 16 kommer att påverka koncernens finansiella rapporter och ett 
projekt för att utvärdera effekterna har påbörjats. Den slutliga effekten av 
införandet av IFRS 16 på de finansiella rapporterna kommer att bero på 
framtida ekonomiska förhållanden, inklusive koncernens låneränta per den 
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1 januari 2019, sammansättningen av koncernens leasingportfölj vid den 
tidpunkten, koncernens senaste bedömning gällande huruvida de vill använda 
eventuella optioner för att förlänga leasingavtal och i vilken utsträckning 
koncernen väljer att använda lättnadsregler och undantag från att redovisa 
i balansräkningen/rapporten över finansiell ställning. 

Den hittills identifierade mest väsentliga effekten är att koncernen kom-
mer att behöva redovisa nya tillgångar och skulder för sina operationella 
leasingavtal gällande lokaler, bilar och truckar. Per den 31 december 2017 
uppgår koncernens framtida minimileaseavgifter och icke-uppsägningsbara 
operationella leasingavtal till  37 124  Tkr på odiskonterad basis.

Klassificering av kortfristiga och långfristiga poster
I FM Mattsson Mora Group fördelas tillgångar och skulder på kort- respektive 
långfristiga. Långfristiga fordringar och skulder består i allt väsentligt av belopp 
som förväntas förfalla till betalning efter ett år räknat från rapportperiodens 
slut. Kortfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning inom ett år 
räknat från rapportperiodens slut.

Rörelsesegmentrapportering
Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på vilka delar 
av verksamheten företagets högsta verkställande beslutsfattare följer upp. 
Då koncernledningen följer upp verksamhetens resultat och beslutar om 
resursfördelning utifrån länder utgör dessa koncernens rörelsesegment. Kon-
cernens interna rapportering är därför uppbyggd så att koncernledningen 
kan följa ländernas prestationer och resultat.

Se not 6 för ytterligare beskrivning av indelning och presentation av 
rörelsesegmenten.

Koncernredovisning (konsolideringsprinciper)
Bestämmande inflytande föreligger om moderbolaget har inflytande över 
investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från 
sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att 
påverka avkastningen. Vid upprättandet av koncernredovisningen används 
förvärvsmetoden. Förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion 
varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och 
övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på 
förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skul-
der. Transaktionsutgifter som uppkommer redovisas direkt i årets resultat. 
Villkorade överförda ersättningar/tilläggsköpeskillingar redovisas till verkligt 
värde vid förvärvstidpunkten. Villkorade överförda ersättningar omvärderas 
vid varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat. I de fall 
dotterbolagets redovisningsprinciper inte överensstämmer med koncernens, 
har justeringar gjorts till koncernens redovisningsprinciper.

Goodwill skrivs inte av utan testas årligen för eventuell nedskrivning, 
se not 15.

Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från 
och med förvärvstidpunkten till det datum då bestämmande inflytande 
upphör. Koncerninterna tillgångar och skulder, intäkter och kostnader samt 
orealiserade vinster och förluster mellan bolag i koncernen elimineras.

Omräkning av utländska koncernbolag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernbolag som har en annan 
funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportva-
luta.Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga 
över- och undervärden, för var och en av balansräkningarna omräknas från 
utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, 
svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och 
kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till svenska kronor 
till en genomsnittskurs som utgör en approximation av de valutakurser som 
förelegat vid varje transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår 
vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat.

Intäkter
Nettoomsättning
Nettoomsättningen redovisas netto efter moms och rabatter. Intäkter från 
försäljning av varor redovisas i resultatet när väsentliga risker och förmåner 
överförts till köparen.

Försäkringsersättningar
Vid stöld eller skada på någon av koncernens tillgångar kan försäkringsersätt-
ning utgå, normalt med avdrag för självrisk. Försäkringsersättning redovisas 
som övrig rörelseintäkt och självrisk som rörelsekostnad. Beslutad men vid 
rapportperiodens slut ännu ej erhållen försäkringsersättning redovisas som 
upplupen intäkt i balansräkningen.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan 
i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan 
till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som 
uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar 
och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till 
valutakurs vid transaktionstillfället.

Leasing
Operationell leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls 
av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs 
under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingpe-
rioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas 
i årets resultat som en minskning av leasingavgifterna linjärt över leasingpe-
riodens löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. 

Finansiell leasing
Leasingavtal där koncernen i allt väsentligt innehar ekonomiska risker och 
fördelar som förknippas med ägandet klassificeras som finansiell leasing. Vid 
leasingperiodens början redovisas finansiell leasing i balansräkningen till det 
lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgif-
terna. Avtal som klassificerats som finansiella leasingavtal i koncernen avser 
maskiner och bilar. Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnader 
och amortering på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över 
leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp 
som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade 
skulden. Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal 
skrivs av med tillämpning av samma nyttjandeperioder som gäller för ägda 
tillgångar av liknande slag.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på finansiella placeringar, utdel-
ningsintäkter och vinst vid avyttring av finansiella tillgångar. Ränteintäkter på 
finansiella instrument redovisas enligt effektivräntemetoden. Utdelningsin-
täkter redovisas när rätten till att erhålla utdelning fastställs. Resultat från 
avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker och fördelar 
som är förknippade med ägandet av instrumentet överförts till köparen 
och koncernen inte längre har kontroll över instrumentet.

Finansiella kostnader består av räntekostnader på upplåning, pensions-
skulder, leverantörsskulder samt bankavgifter och övriga finansiella kostnader. 
Lånekostnader redovisas i resultatet med tillämpning av effektivränteme-
toden utom till den del de är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller 
produktion av en kvalificerad tillgång då de ingår i tillgångens anskaffnings-
värde.Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.

Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida 
kassaflöden under ett finansiellt instruments förväntade löptid till den finan-
siella tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde.

Skatter
Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital, varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i 
övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som 
på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där 
moderbolaget och dess dotterbolag är verksamma och genererar skatte-
pliktiga intäkter. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder.
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Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära 
skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och 
skulder och deras redovisade värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna 
skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en transaktion 
som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett 
rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar 
redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med 
tillämpning av skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen 
och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras 
eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfatt-
ning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas 
tillgängliga, mot vilka underskotten kan utnyttjas.

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns legal 
kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de 
uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter 
debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma 
skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera 
saldona genom nettobetalningar.

Immateriella anläggningstillgångar
Forskning och utveckling
Utgifter som uppkommit i forskningsfasen kostnadsförs när de uppkom-
mer. Utgifter avseende utvecklingsprojekt hänförliga till konstruktion och 
test av nya eller förbättrade produkter samt projekt för teknologi- och 
plattformsutveckling redovisas som immateriella tillgångar då de uppfyller 
följande kriterier :
•  det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan användas,
•  företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller sälja den,
•  det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten,
•  det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar,
•  adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utveck-

lingen och för att använda eller sälja produkten finns tillgängliga, och
•  de utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för acku-
mulerade avskrivningar. Anskaffningsvärdet är summan av de direkta utgifter 
som uppkommer från och med den tidpunkt då den immateriella tillgången 
uppfyller ovan nämnda kriterier. De aktiverade kostnaderna genereras främst 
internt och inkluderar direkta kostnader för nedlagt arbete. Avskrivning 
påbörjas när tillgången kan börja användas och befinner sig på den plats 
och i det skick företagsledningen avsett, det vill säga vid den tidpunkt då 
kommersiell produktion påbörjas. Nyttjandeperioden bedöms utifrån den 
period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget tillgodo, 
det vill säga under den tid som produktion beräknas ske. Nyttjandeperio-
den bedöms som regel inte kunna överstiga fem år och avskrivningar sker 
linjärt över denna tid.

Avskrivningar ingår i forsknings- och utvecklingskostnader. Utgifter för 
utveckling och forskning, som inte uppfyller kriterierna ovan, kostnadsförs i 
takt med att de uppkommer. Utgifter för utveckling som tidigare kostnads-
förts redovisas inte som en tillgång i efterföljande perioder.

Immateriella tillgångar – IT
Förvärvade programvarulicenser, med en löptid på över ett år, och utgifter 
för utveckling av programvara, som bedöms generera framtida ekonomiska 
fördelar för koncernen, aktiveras och skrivs av under den bedömda nyttjan-
deperioden. Programvarulicenser aktiveras på basis av de kostnader som 
uppstått då den aktuella programvaran förvärvats, satts i drift och anpassats 
till koncernens verksamhet. Den bedömda nyttjandeperioden bedöms inte 
överstiga fem år och avskrivningar sker linjärt över denna tid. Utgifter för 
underhåll av programvara kostnadsförs när de uppstår.

Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed överförd ersättning överstiger det 
verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterbolagets 
identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill som uppstår i 

samband med förvärv av dotterbolag redovisas som en immateriell tillgång. 
Goodwill anses alltid ha en obestämbar nyttjandeperiod och testas där-
för årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov istället för att 
löpande avskrivas. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minus eventuella 
ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas på kassagenererade enheter 
vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov.

Varumärke
Utgifter för förvärvade varumärken balanseras och testas årligen för att 
identifiera eventuella nedskrivningsbehov, istället för att löpande avskrivas. 
Varumärken redovisas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerande 
nedskrivningar.

Det aktuella varumärket har funnits och bedöms kunna nyttjas under 
en lång följd av år och livslängden kan ej bedömas tillförlitligt.

Avskrivningar på immateriella tillgångar görs linjärt enligt följande:
Forskning och utveckling 5 år
Immateriella tillgångar IT 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om 
det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar ska komma bolaget till 
del och anskaffningsvärdet på tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och avdrag för eventuella nedskriv-
ningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet 
av tillgången samt egen tid för tillverkning av verktyg.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redo-
visas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade 
med tillgången kommer att komma FM Mattsson Mora Group tillgodo och 
tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Redovisat värde för en ersatt del tas bort från balansräkningen. Alla 
andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i 
resultaträkningen under den period de uppkommer.

Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde 
som är betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde 
skrivs av separat. Inga avskrivningar görs på mark.

Avskrivningar på materiella tillgångar, görs linjärt enligt följande:
Industribyggnader 25 år
Övriga byggnader 25 – 50 år
Markanläggningar 20 – 26 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 – 10 år
Inventarier, verktyg och installationer 3 – 10 år
Övriga anläggningstillgångar 20 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapport-
periods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs 
omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde 
överstiger dess bedömda återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 
högsta av en tillgångs verkliga värde efter avdrag för försäljningskostnader 
och dess nyttjandevärde.

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång 
fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade 
värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekost-
nader i resultaträkningen.

 
Finansiella instrument
Klassificering
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kate-
gorier : finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella 
skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella till-
gången eller skulden förvärvades.
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Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
är finansiella instrument som innehas för handel eller som vid det första redo-
visningstillfället identifieras som en post värderad till verkligt värde via resulta-
träkningen. Derivatinstrument (valutaterminer och ränteswappar) klassificeras 
som att de innehas för handel om de inte är identifierade som säkringar. FM 
Mattsson Mora Group tillämpar säkringsredovisning avseende råvaruderivat.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, 
som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på 
en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar. Koncernens ”lånefordringar och kundfordringar” 
utgörs av kundfordringar, likvida medel samt de finansiella instrument som 
redovisas bland övriga fordringar.

Övriga finansiella skulder
Koncernens upplåning, leverantörsskulder och den del av övriga kortfristiga 
skulder som avser finansiella instrument klassificeras som övriga finansiella skulder.

Redovisning och värdering 
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det 
datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella 
instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskost-
nader, vilket gäller alla finansiella instrument som inte redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar och skulder värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt 
värde i balansräkningen, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas 
i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts 
och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräk-
ningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och 
kundfordringar samt övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffnings-
tidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränte- 
metoden. Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde 
avseende kategorin finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen (derivatinstrument och kapitalförsäkringar), 
resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i rörelseresultatet 
eller finansnettot i resultaträkningen, beroende på karaktären hos den post 
som säkrats. Säkring av räntebetalningar redovisas inom finansnettot och 
säkringar av transaktioner inom rörelsen redovisas inom rörelseresultatet. Se 
nedan avseende redovisning när säkringsredovisning enligt IAS 39 tillämpas 
vid säkring av råvarupris.

Kvittning av finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp 
i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade 
beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
(lånefordringar och kundfordringar)
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva 
bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en 
grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella 
tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns 
objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera 
händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången och 
att denna händelse har inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena 
för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 

Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade 
värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den 
finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde 
skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning.

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen 
objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen 
redovisades, redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen 
i koncernens resultaträkning.

Derivatinstrument 
Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på affärsdagen och värderas 
till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärderingar. Den vinst 
eller förlust som uppkommer vid omvärdering redovisas i rörelseresultatet 
när kraven för säkringsredovisning inte uppfylls. Hela det verkliga värdet på 
ett derivatinstrument klassificeras som anläggningstillgång eller långfristig 
skuld när den säkrade postens återstående löptid är längre än 12 månader, 
och som omsättningstillgång eller kortfristig skuld när den säkrade postens 
återstående löptid understiger 12 månader.

Säkring av råvarupris
Koncernen köper in mässing (bestående av koppar och zink) för den egna 
produktionen. Råvarupriset på mässing säkras till viss del genom koppar- 
och zinkterminer. Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på 
terminskontrakten som uppfyller kraven på säkringsredovisning, redovisas i 
övrigt totalresultat. Den vinst eller förlust som hänför sig till den ineffektiva 
delen redovisas i resultaträkningen inom rörelseresultatet.

När det säkrade prognosticerade inköpet av mässing redovisas i varu-
lagret, återförs de vinster och förluster som tidigare redovisats i övrigt 
totalresultat och därmed ackumulerats i eget kapital, från eget kapital och 
övrigt totalresultat. Det realiserade värdet av säkringen inkluderas i anskaff-
ningsvärdet för mässingen. Dessa tillgångsförda belopp kommer senare att 
redovisas i ”kostnad sålda varor”.

Varulager
Varulagret består av råvaror och förnödenheter, varor under tillverkning och 
färdiga varor. Samtliga varor redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för färdiga varor och varor 
under tillverkning består av kostnaden för råmaterial, direkt lön, andra direkta 
kostnader och hänförbara indirekta tillverkningskostnader (baserade på 
normal tillverkningskapacitet) justerat för effekterna av säkringsredovisning. 
Lånekostnader ingår inte. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av 
först in, först ut metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga 
försäljningskostnader. Råvaror, komponenter och andra förnödenheter 
som innehas för användning i tillverkningen av varor skrivs inte ned under 
anskaffningsvärdet, om den slutprodukt i vilken de ingår förväntas kunna 
säljas till ett pris som motsvarar eller överstiger anskaffningsvärdet.

Kundfordringar
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda produkter 
i den löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller 
tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, redovisas de 
som anläggningstillgångar.

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter 
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, 
minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapport över kassaflöden, 
kassa, banktillgodohavanden och eventuella kortfristiga placeringar.

Nedskrivningar av tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis goodwill 
och varumärken, eller tillgångar som ännu inte är färdiga för användning, 
skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbe-
hov, samt när händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart.Tillgångar som skrivs 
av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller för-
ändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är 
återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är 
det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader 
och dess nyttjandevärde.
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Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierbara kassainflöden (kassagenererande 
enheter). En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpningsområde 
reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte 
längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg 
till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill 
återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som 
tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade 
värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, 
om ingen nedskrivning gjorts.

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen 
hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga 
antalet aktier utestående under året (före och efter utspädning).

Avsättningar
Avsättningar skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet 
om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. 
Avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller 
informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, och beloppet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avsättning redovisas med det belopp 
som motsvarar bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att 
reglera åtagandet.

När utflödet av resurser bedöms ske långt fram i tiden diskonteras det 
förväntade framtida kassaflödet och avsättningen redovisas till ett nuvärde.

Använd diskonteringsränta före skatt återspeglar en aktuell marknads-
bedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är 
förknippade med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på 
att tid förflyter redovisas som räntekostnad.

Avsättningar redovisas i balansräkningen under övriga kort- och lång-
fristiga skulder.

Skulder till kreditinstitut
Skulder till kreditinstitut redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. Skulder till kreditinstitut redovisas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträk-
ningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har 
förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare. 
Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas till nominellt belopp. Redovisat värde för 
leverantörsskulder förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom denna 
post är kortfristig till sin natur.

Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. 
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen 
betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några 
rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna 
juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar 
till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under 
innevarande eller tidigare perioder. En förmånsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan som inte är avgiftsbestämd. Utmärkande för förmånsbestämda 
planer är att de anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller 
efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, 
tjänstgöringstid och lön.

Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda 
pensionsplaner är nuvärdet av de förmånsbestämda förpliktelserna vid 
rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna. 
Förmånsbestämda pensionsförpliktelser finns i moderbolaget i Sverige 
samt i dotterbolaget i Norge och beräknas årligen av oberoende aktuarier 
med tillämpning av den s.k. projected unit credit method. Nuvärdet av 
den förmånsbestämda förpliktelsen i Sverige fastställs genom diskontering 
av uppskattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen för 
bostadsobligationer som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna 
kommer att betalas i, med löptider jämförbara med den aktuella pensions-
förpliktelsen. I Norge används räntesatsen för företagsobligationer med 
förmånsrätt (OMF-ränta).

Förändringar i förpliktelsernas nuvärde som beror på ändrade aktua-
riella antaganden samt skillnader mellan förväntad och verklig avkastning 
på förvaltningstillgångarna behandlas som aktuariella vinster eller förluster.

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offent-
ligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, 
avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsför-
pliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personal-
kostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som 
en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av 
framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av 
koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar 
frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. En kostnad för ersättningar i 
samband med uppsägningar av personal redovisas vid den tidigaste tidpunk-
ten av när företaget inte längre kan dra tillbaka erbjudandet till de anställda 
eller när företaget redovisar kostnader för omstrukturering. Ersättningarna 
som beräknas bli reglerade efter tolv månader redovisas till dess nuvärde. 
Ersättningar som inte förväntas regleras helt inom tolv månader redovisas 
enligt långfristiga ersättningar.

Bonusplaner
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonus. Koncernen redo-
visar en avsättning när det finns en legal förpliktelse eller en informell 
förpliktelse på grund av tidigare praxis.

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas 
som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.

Rapport över kassaflöden
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna innebär att 
resultatet före skatt justeras för transaktioner som inte medfört in- eller 
utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader 
som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som 
härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en 
eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som 
inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas.
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