Not 1
Redovisningsprinciper
(a) Allmän information

Beijer Electronics AB och dess dotterföretag är en internationell
koncern som utvecklar, marknadsför och säljer produkter och lösningar inom industriell automation och datakommunikation. Beijer
Electronics AB är registrerat i Sverige och har sitt säte i Malmö.
Adressen till huvudkontoret är: Box 426, Stora Varvsgatan 13 A,
201 24 Malmö Sverige. Företaget är noterat på Nasdaq OMX
Nordic Stockholm Small Cap-lista.
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner
och IFRS (International Financial Reporting Standards) och
tolkningar från IFRIC sådana de antagits av EU och i den mån
de trätt i kraft före den 1 januari 2015. Standards som trätt i kraft
den 1 januari 2015 eller senare för vilka tidigare tillämpning uppmuntrats har inte påverkat Beijer Electronics redovisning för 2014.
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen.
Införande av nya och ändrade redovisningsprinciper
(i) Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen

Följande standarder tillämpas av koncernen för första gången för
räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och har väsentlig inverkan
på koncernens finansiella rapporter:
IFRS 10 ”Koncernredovisning” bygger på redan existerande
principer då den identifierar kontroll som den avgörande faktorn för
att fastställa om ett företag ska inkluderas i koncernredovisningen.
Standarden ger ytterligare vägledning för att bistå vid fastställandet
av kontroll när detta är svårt att bedöma.
IFRS 12 ”Upplysningar om andelar i andra företag” omfattar
upplysningskrav för alla former av innehav i andra företag, såsom
dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag och ej konsoliderade strukturerade företag.
Andra standarder, ändringar och tolkningar som träder ikraft för
räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 har ingen väsentlig inverkan
på koncernens finansiella rapporter.

versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den ersätter de delar av IAS
39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument.
IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna
ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas 3 värderingskategorier
för finansiella tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde
över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen.
Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell
och instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det
finns även en möjlighet att vid första redovisningstillfället redovisa
instrumentet till verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen
omklassificering till resultaträkningen kommer då ske vid avyttring
av instrumentet. IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av
kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster. För
finansiella skulder så ändras inte klassificeringen och värderingen
förutom i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde över resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet. Värdeförändringar
hänförliga till förändringar i egen kreditrisk ska då redovisas i övrigt
totalresultat. IFRS 9 minskar kraven för tillämpning av säkrings
redovisning genom att 80-125-kriteriet ersätts med krav på ekonomisk relation mellan säkringsinstrument och säkrat föremål och att
säkringskvoten ska vara samma som används i riskhanteringen. Även
säkringsdokumentationen ändras lite jämfört med den som tas fram
under IAS 39. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas
1 januari 2018. Tidigare tillämpning är tillåten. Koncernen har ännu
inte utvärderat effekterna av införandet av standarden.
IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur
redovisning av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på
ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar information
om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär
att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter
kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas
när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och
har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten.
IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt
därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft den 1 januari
2017. Förtida tillämpning är tillåten. Koncernen har ännu inte
utvärderat effekterna av införandet av standarden.
(b) Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och
koncernens finansiella rapporter

(ii) Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av
koncernen

Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår
som börjar efter 1 januari 2014 och har inte tillämpats vid upprättan
det av denna finansiella rapport. Inga av dessa förväntas ha någon
väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag
av de som följer nedan:
IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering
och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den fullständiga
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Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det
innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor.
Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste
tusental.
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver
att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt
gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter
och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på

historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande
förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar
och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena
på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra
källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och
bedömningar.
Det område där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära risk för justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
under kommande räkenskapsår är främst antaganden för prövning av
nedskrivningsbehov för goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar samt avsättningar för pensionsförpliktelser och uppskjuten
skatt. Dessa uppskattningar och antaganden finns närmare beskrivna
i not 12, immateriella anläggningstillgångar, i not 24, avsättningar för
pensioner och liknande förpliktelser samt i not 25, uppskjuten skatt.
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar
av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen
endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och
framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och
framtida perioder.
De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. Koncernens
redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering
och konsolidering av moderbolag, dotterföretag och intresseföretag. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för
utfärdande av styrelsen den 20 mars 2015. Koncernens resultat- och
balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir
föremål för fastställelse på årsstämman den 22 april 2015.
(c) Segmentsrapportering

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med
den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den
funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av
rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som ledningsgrupp.
(d) Klassificering m m

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och
koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget
och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

rösträtterna men ändå har möjlighet att styra finansiella och operativa
strategier genom de-facto kontroll. De-facto kontroll kan uppstå under
omständigheter där andelen av koncernens rösträtter i relation till storleken och spridningen på övriga aktieägares rösträtter ger koncernen
möjlighet att styra finansiella och operativa strategier etc.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär
att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom
koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess
skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I
analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen,
dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara
tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Innehav
utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till
verkligt värde.
Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna respektive rörelsen
utgörs av de verkliga värdena per överlåtelsedagen för tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och emitterade egetkapitalinstrument
som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna
samt, för förvärv gjorda innan 1 januari 2010, transaktionskostnader
som är direkt hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och
övertagna skulder samt eventualförpliktelser, redovisas skillnaden
som goodwill. Koncernen tillämpar sk full goodwill-värdering vid
redovisning av goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna
direkt i resultaträkningen.
Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare
egetkapitalandelarna i det förvärvade företaget till dess verkliga värde
vid förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller förlust till
följd av omvärderingen redovisas i resultatet.
Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redo
visas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar
av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som
en tillgång eller skuld redovisas i enlighet med IAS 39 antingen i
resultaträkningen eller i övrigt totalresultat. Villkorad köpeskilling
som klassificeras som eget kapital omvärderas inte och efterföljande
reglering redovisas i eget kapital.
Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen
från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande
inflytandet upphör.
Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall
ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens
principer.
(ii) Förändringar i ägarandel i ett dotterföretag utan förändring av

(e) Konsolideringsprinciper

bestämmande inflytande

(i) Dotterföretag

Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som
inte leder till förlust av kontroll redovisas som egetkapitaltransaktioner – dvs som transaktioner med ägarna i deras roll som ägare.
Vid förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande redovisas
skillnaden mellan verkligt värde på erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det redovisade värdet på dotterföretagets
nettotillgångar i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till
innehavare utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital.

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande
från Beijer Electronics AB. Bestämmande inflytande innebär direkt
eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om
ett bestämmande inflytande föreligger, skall potentiella röstberättigande
aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras beaktas.
Koncernen bedömer också om bestämmande inflytande föreligger
fastän den inte har ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av
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(iii) Försäljning av dotterföretag

När koncernen inte längre har ett bestämmande inflytande, värderas
varje kvarvarande innehav till verkligt värde per den tidpunkt när den
förlorar det bestämmande inflytandet. Ändringen i redovisat värde
redovisas i resultaträkningen. Det verkliga värdet används som det första redovisade värdet och utgör grund för den fortsatta redovisningen
av det kvarvarande innehavet som intresseföretag, joint venture eller
finansiell tillgång. Alla belopp avseende den avyttrade enheten som
tidigare redovisats i övrigt totalresultat, redovisas som om koncernen
direkt hade avyttrat de hänförliga tillgångarna eller skulderna. Detta
kan medföra att belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat
omklassificeras till resultatet.
(iv) Intresseföretag

Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande
men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 och 50 procent av rösterna. Innehav i
intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden värderas investeringen inledningsvis
till anskaffningsvärde och det redovisade värdet ökas eller minskas
därefter för att beakta koncernens andel av intresseföretagets vinst
eller förlust efter förvärvstidpunkten. Koncernens redovisade värde
på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill som identifieras
vid förvärvet.
Om ägarandelen i ett intresseföretag minskas men investeringen
fortsätter att vara ett intresseföretag omklassificeras endast ett proportionellt belopp av den vinst eller förlust som tidigare redovisades
i övrigt totalresultat till resultatet.
Koncernens andel av resultat som uppkommit efter förvärvet
redovisas i resultaträkningen och dess andel av förändringar i övrigt
totalresultat efter förvärvet redovisas i övrigt totalresultat med motsvarande ändring av innehavets redovisade värde. När koncernens andel
i ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav
i intresseföretaget, inklusive eventuella fordringar utan säkerhet,
redovisar koncernen inte ytterligare förluster, om inte koncernen har
påtagit sig legala eller informella förpliktelser eller gjort betalningar
för intresseföretagets räkning.
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för investeringen
i intressebolaget. Om så är fallet, beräknar koncernen nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan intresseföretagets återvinningsvärde
och det redovisade värdet och redovisar beloppet i ”Resultatandel i
intresseföretag” i resultaträkningen.
Vinster och förluster från ”uppströms-” och ”nedströmstransaktioner” mellan koncernen och dess intresseföretag redovisas i koncernens
finansiella rapporter endast i den utsträckning de motsvarar icke
närstående företags innehav i intresseföretaget. Orealiserade förluster
elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången.
Tillämpade redovisningsprinciper i intresseföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av
koncernens principer.
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Utspädningsvinster och -förluster i andelar i intresseföretag redovisas
i resultaträkningen.
(v) Transaktioner som elimineras vid konsolidering

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och
orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncern
interna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet
vid upprättandet av koncernredovisningen.
Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med
intresseföretag och gemensamt kontrollerade företag elimineras i
den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget.
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade
vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation
på nedskrivningsbehov.
(f) Utländsk valuta
(i) Transaktioner och balansposter

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 omräkning av
verksamhetsrelaterade tillgångar och skulder, såsom kundfordringar
och leverantörsskulder, redovisas inom rörelseresultatet. Övriga
valutakursdifferenser redovisas som en finansiell intäkt eller som en
finansiell kostnad i resultaträkningen.
(ii) Utländska verksamheters finansiella rapporter

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill
och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från
utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till
svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av
kurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser
som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas
direkt mot övrigt totalresultat som en omräkningsreserv.
(g) Intäkter
(i) Försäljning av varor och utförande av tjänsteuppdrag

Koncernens intäkter består av försäljning av varor och tjänster.
Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller
kommer att erhållas och motsvarar de belopp som erhålls för sålda
varor efter avdrag för rabatter, returer och mervärdesskatt. Intäkterna
redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner som är
förknippade med varornas ägande har överförts till köparen. Intäkter
från tjänsteuppdrag redovisas i resultaträkningen enligt metoden för
successiv vinstavräkning. Den successiva vinstavräkningen beräknas
utifrån färdigställandegrad baserat på nedlagda kostnaders andel av
totala beräknade kostnader. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen.

Om det råder betydande osäkerhet avseende betalning, vidhängande
kostnader eller risk för returer och om säljaren behåller ett engagemang
i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägandet
sker ingen intäktsföring.
(h) Rörelsekostnader och finansiella intäkter och kostnader
(i) Kostnader avseende operationella leasingavtal

Betalningar avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med
tecknandet av ett avtal redovisas som en del av den totala leasingkostnaden i resultaträkningen.
(ii) Kostnader avseende finansiella leasingavtal

Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad 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.
Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.
(iii) Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på
bankmedel, fordringar och räntebärande värdepapper, räntekostnader på lån, utdelningsintäkter samt realiserade och orealiserade
valutakursdifferenser på finansiering eller placering i utländsk valuta.
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning
av effektivräntemetoden.
Räntekomponenten i finansiella leasingbetalningar är redovisad i
resultaträkningen genom tillämpning av effektivräntemetoden.
Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.
(i) Finansiella instrument

Finansiella instrument, med undantag för de finansiella instrument
som tillhör kategorierna finansiella tillgångar och skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen, redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för
transaktionskostnader.
Finansiella instrument som tillhör kategorierna finansiella tillgångar
och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas
initialt till verkligt värde exklusive transaktionskostnader.
Redovisning av finansiella instrument sker därefter beroende av
hur de har klassificerats enligt nedan.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga
villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har
skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig
skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits.
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen
över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En
finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i
avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del
av en finansiell skuld.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller

avyttra tillgången, förutom i de fall bolaget förvärvar eller avyttrar
noterade värdepapper då likviddags redovisning istället tillämpas.
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva
indikationer på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella
tillgångar är i behov av nedskrivning.
I enlighet med IAS 39 klassificerar koncernen finansiella instrument
i följande kategorier: finansiella tillgångar eller skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen, investeringar som hålls till
förfall, lånefordringar och kundfordringar, finansiella tillgångar som
kan säljas samt andra finansiella skulder. Klassificeringen beror på
avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Ledningen
fastställer klassificeringen av de finansiella instrumenten vid det första
redovisningstillfället.
För närvarande innehas finansiella instrument i kategorierna
lånefordringar och kundfordringar, andra finansiella skulder samt
finansiella skulder värderade till verkligt värde.
Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte
utgör derivat med fasta betalningar eller med betalningar som går att
fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad. Fordringarna
uppkommer då företag tillhandahåller pengar, varor och tjänster
direkt till kredittagaren utan avsikt att idka handel i fordringsrätterna.
Kategorin innefattar även förvärvade fordringar. Tillgångar i denna
kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Posten benämnd
långfristiga fordringar i balansräkningen inkluderas i denna kategori.
Andra finansiella skulder

Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upplupet
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den
effektivränta som beräknades när skulden togs upp. Det innebär att
över- och undervärden liksom direkta emissionskostnader periodiseras
över skuldens löptid. Långfristiga skulder har en förväntad löptid
längre än ett år medan kortfristiga har en löptid kortare än ett år.
Likvida medel

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga
tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten
understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk
för värdefluktuationer. Likvida medel tillhör kategorin lånefordringar
och kundfordringar.
Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar

Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar är fordringar
som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar utan avsikt att
idka handel med fordringsrätten. Om den förväntade innehavstiden är
längre än ett år utgör de långfristiga fordringar och om den är kortare
övriga fordringar. Dessa fordringar tillhör kategorin lånefordringar
och kundfordringar.
Kundfordringar

Kundfordringar klassificeras i kategorin lånefordringar och kundfordringar. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas
inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt.
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Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till
nominellt belopp utan diskontering. En reservering för värdeminskning
av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen
inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt
fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos
gäldenären, sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs
eller genomgå finansiell rekonstruktion och uteblivna eller försenade
betalningar (förfallna sedan mer än 120 dagar) betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga.
Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.
(j) Materiella anläggningstillgångar
(i) Ägda tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer
att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader
direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick
för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på
direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader
för leverans och hantering, installation, lagfarter, konsulttjänster och
juristtjänster. Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan.
Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika
nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella
anläggningstillgångar.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas
bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för
direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig
rörelseintäkt/kostnad.
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(iii) Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är
sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med
tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter
redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs
till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade
komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i
de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet.
Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller
delar av komponenter, utrangeras och kostnadsföres i samband med
utbytet. Reparationer kostnadsföres löpande.
(iv) Avskrivningsprinciper

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod,
mark skrivs inte av. Koncernen tillämpar komponentavskrivning
vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger
till grund för avskrivningen. Beräknade nyttjandeperioder;
byggnader, rörelsefastigheter		
5–60 år
maskiner och andra tekniska anläggningar
3–12 år
inventarier, verktyg och installationer		
2–8 år
Rörelsefastigheterna består av ett antal komponenter med olika
nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen
avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består emellertid av flera komponenter
vars nyttjandeperioder varierar.
Nyttjandeperioderna har bedömts variera mellan fem och 60 år
på dessa komponenter.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger
till grund för avskrivningen på byggnader:
byggnadsdekorationer, Kina			
5 år
övriga fastighetskomponenter		
25–60 år
Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.

(ii) Leasade tillgångar

(k) Immateriella tillgångar

Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell
eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i
allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är det
fråga om operationell leasing.
Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal har redovisats
som tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen att betala
framtida leasingavgifter har redovisats som lång- och kortfristiga
skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna.
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över
löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt
från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

(i) Goodwill
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Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna
skulder samt eventualförpliktelser.
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande
enheter och testas årligen för nedskrivningsbehov. Vid testning av
nedskrivningsbehov jämförs redovisat värde med beräknat återvinningsvärde. Om det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet
görs en nedskrivning. Nedskrivningar av goodwill återföres ej.
Goodwill som uppkommit vid förvärv av intresseföretag inkluderas
i det redovisade värdet för andelar i intresseföretag.
Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden understiger netto
värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser, redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen.

(ii) Utveckling

(m) Nedskrivningar

Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap
tillämpas för att åstadkomma nya produkter, redovisas som en tillgång i balansräkningen, om produkten är tekniskt och kommersiellt
användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången.
Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, direkta utgifter
för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett
rimligt och konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveckling redovisas i
resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen
redovisade utvecklingskostnader är upptagna till anskaffningsvärde
minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje
balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Undantag görs för varulager och uppskjutna skattefordringar.
Om någon indikation på nedskrivning finns beräknas tillgångens
återvinningsvärde. För undantagna tillgångar enligt ovan prövas
värderingen enligt respektive standard.
För goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga
för användning beräknas återvinningsvärdet årligen.
Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden
till en enskild tillgång ska vid prövning av nedskrivningsbehov
tillgångarna grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera
väsentligen oberoende kassaflöden (en så kallad kassagenererande
enhet). En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En
nedskrivning belastar resultaträkningen.
Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande
enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand till goodwill. Därefter
görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i
enheten (gruppen av enheter).
Goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar
livslängd nedskrivningsprövas årligen.

(iii) Övriga immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen redovisas
till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar (se nedan).
Nedlagda kostnader för internt genererad goodwill och internt
genererade varumärken redovisas i resultaträkningen när kostnaden
uppkommer.
(iv) Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas
som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida
ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför
sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.
(v) Avskrivning

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella
tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjande
perioder är obestämbara. Goodwill och immateriella tillgångar med
en obestämbar nyttjandeperiod prövas för nedskrivningsbehov årligen
eller så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången
ifråga har minskat i värde. Immateriella tillgångar med bestämbar
nyttjandeperiod skrivs av från det datum då de är tillgängliga för
användning.
De beräknade nyttjandeperioderna är:
varumärken				
kundkontrakt				
(återstående kontraktuell löptid)
balanserade utvecklingsutgifter		
balanserade IT-utgifter			
teknikplattform

7–20 år
4–10 år
3–5 år
3–10 år
5 år

(l) Varulager

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs enligt FIFO-metoden.
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den
löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för
färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.
För tillverkade varor och pågående arbete, inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta kostnader baserad på en
normal kapacitet.

(i) Beräkning av återvinningsvärdet

Återvinningsvärdet på tillgångar tillhörande kategorierna lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade
med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första
gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte.
Återvinningsvärdet på övriga tillgångar är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid
beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med
en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som
är förknippad med den specifika tillgången. För en tillgång som
inte genererar kassaflöden som är väsentligen oberoende av andra
tillgångar så beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande
enhet till vilken tillgången hör.
(ii) Återföring av nedskrivningar

Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas
till upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat
efter det att nedskrivningen gjordes.
Nedskrivningar på goodwill återförs inte.
Nedskrivningar på andra tillgångar återförs om det har skett en
förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av
återvinningsvärdet.
En nedskrivning återförs endast till den utsträckning tillgångens
redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde
som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts,
med beaktande av de avskrivningar som då skulle ha gjorts.
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(n) Aktiekapital
(i) Återköp av egna aktier

Innehav av egna aktier och andra egetkapitalinstrument redovisas som
en minskning av det egna kapitalet. Förvärv av sådana instrument
redovisas som en avdragspost från eget kapital. Likvid från avyttring
av egetkapitalinstrument redovisas som en ökning av eget kapital.
Eventuella transaktionskostnader redovisas direkt mot eget kapital.

fördelad över den genomsnittliga perioden tills ersättningarna helt är
intjänade. Om ersättningen är fullt ut intjänad redovisas en kostnad
i resultaträkningen direkt.
Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade
justeringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas i övrigt
totalresultat under den period då de uppstår.
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas
direkt i resultaträkningen.

(ii) Utdelningar

Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt
utdelningen.
(o) Ersättningar till anställda
(i) Avgiftsbestämda planer

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.
Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas
som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår.
(ii) Förmånsbestämda planer

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. I koncernen finns förmånsbestämda planer i
moderbolaget, dotterbolag i Sverige och i två av dotterbolagen i Taiwan.
Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer
beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning i både
innevarande och tidigare perioder; denna ersättning diskonteras till ett
nuvärde och det verkliga värdet på eventuella förvaltningstillgångar
dras av. Diskonteringsräntan är räntan på balansdagen på en förstklassig företagsobligation med en löptid som motsvarar koncernens
pensionsförpliktelser. När det inte finns en aktiv marknad för sådana
företagsobligationer används istället marknadsräntan på statsobligationer med en motsvarande löptid. Koncernen har använt sig av svenska
bostadsobligationer med en löptid om 10 år som grund för fastställande av diskonteringsräntan avseende de förmånsbestämda planerna
i Sverige. Denna ränta har därefter extrapolerats med ränteskillnaden
mellan en svensk statsobligation med en löptid motsvarande den
genomsnittliga löptiden på koncernens pensionsförpliktelser och
en svensk statsobligation med en löptid om 10 år. För de förmåns
bestämda planerna i Taiwan har räntan på en förstklassig företags
obligation använts. Beräkningen utförs av en kvalificerad aktuarie
med användande av den så kallade ”projected unit credit method”.
När ersättningarna i en plan förbättras, redovisas den andel av
den ökade ersättningen som hänför sig till de anställdas tjänstgöring
under tidigare perioder som en kostnad i resultaträkningen linjärt
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(iii) Ersättningar vid uppsägning

En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal
endast om koncernen är bevisligen förpliktigat att avsluta en anställning före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som
ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. I de fall företaget
säger upp personal upprättas en detaljerad plan som minst innehåller
arbetsplats, befattningar och ungefärligt antal berörda personer samt
ersättningarna för varje personalkategori eller befattning och tiden
för planens genomförande.
(iv) Bonus- och vinstandelsplaner

I koncernen finns det bonus- och vinstandelsplaner. Vinstandelsplanerna baseras på ett operativt resultat och utgår om ett förutbestämt mål uppnås. Kostnaderna för bonus- och vinstandelsplaner
belastar det år det finns en legal förpliktelse.
(p) Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en
befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad
händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden
betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering
av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som
återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och,
om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.
(q) Skatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande
transaktion redovisas direkt mot övrigt totalresultat respektive eget
kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas mot övrigt totalresultat
respektive eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt
år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt
hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Följande temporära skillnader
beaktas inte; för temporär skillnad som uppkommit vid första redovisningen av goodwill, första redovisningen av tillgångar och skulder
som inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen inte

påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat, vidare beaktas
inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och
intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig
framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade
värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna
skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att
de kan utnyttjas.
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en
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.
Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelningen från utländska dotterbolag redovisas som en skuld.
(r) 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.

Långfristiga monetära mellanhavanden

Långfristiga monetära mellanhavanden mellan moderföretaget och
självständig utlandsverksamhet som representerar en utvidgning eller
reduktion av moderföretagets investering i utlandsverksamheten,
värderas i moderföretaget till historisk valutakurs.
Finansiella instrument

Moderbolaget tillämpar ej värderingsreglerna i IAS 39. I moderbolaget
värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus
eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar till det
lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde.
Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar

Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar på samma sätt som för koncernen men med tillägg för
eventuella uppskrivningar.
Leasade tillgångar

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för
operationell leasing.
Immateriella anläggningstillgångar
Utveckling

I moderföretaget redovisas samtliga utgifter för utveckling som kostnad
i resultaträkningen.

(s) Kassaflödesanalys

Ersättningar till anställda

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod. Likvida
medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga
likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten
understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig
risk för värdefluktuationer.

Förmånsbestämda planer

Moderbolagets redovisningsprinciper

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridisk person. RFR 2 innebär
att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall
tilllämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta
är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till
sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen
anger vilka undantag och tillägg som skall göras från IFRS.

I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsbestämda planer än de som anges i IAS 19. Moderbolaget följer
Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter
eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De
väsentligaste skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, att beräkning av den förmånsbestämda
förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om
framtida löneökningar, och att alla aktuariella vinster och förluster
redovisas i resultaträkningen då de uppstår.
Skatter

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten
skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets

Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer

redovisningsprinciper

I enlighet med alternativregeln i RFR 2 redovisas såväl erhållna som
lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition. Skatteeffekt av
erhållna och lämnade och koncernbidrag redovisas i resultaträkningen
enligt IAS 12. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och ökar värdet av aktier och andelar hos givaren, i den mån
nedskrivning ej erfordras.

Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för
moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som
presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.
Dotterföretag och intresseföretag

Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget
enligt anskaffningsvärdemetoden. Utdelningar som erhålls från
dotterföretag redovisas som intäkt.
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