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Delårsrapport 
januari–september 2019  

 

Tredje kvartalet 2019 
• Intäkterna uppgick till KSEK 24 023 (24 124), en 

minskning om 0,4 procent 

• Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick 

till KSEK -16 443 (-3 415) 

• Resultatet uppgick till KSEK -24 349  

(-12 487)  

• Resultat per aktie var SEK -0,19 (-0,11) 

• Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,35 (2,20) 

Januari–september 2019 
• Intäkterna uppgick till KSEK 70 993 (51 060), en ökning 

om 39 procent 

• Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick 

till KSEK -28 445 (-36 538) 

• Resultatet uppgick till KSEK -52 877 (-54 976)  

• Resultat per aktie var SEK -0,43 (-0,49) 

• Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,35 (2,20) 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:  
• CST Global Ltd mottog en uppföljningsorder på  

MSEK 20 från en existerande amerikansk  

Fortune 100-kund. 

• CST Global Ltd mottog en ny order värd MSEK 7,3 från 

en befintlig, USA-baserad Fortune 100-kund. 

  

• Sivers IMA AB erhöll en order på MSEK 1,3 från sin 

kinesiska återförsäljare Matrix Electronic Co. Ltd. Ordern 

syftar till att tillhandahålla produkter och 

utvecklingsstöd till Matrix och deras slutkund. Ordern 

banar väg för framtida kinesiska volyminstallationer till 

de kinesiska marknaderna för höghastighetstransport 

och trådlösa nät. 

• Den 13 september 2019 utnyttjades 1 305 000 

teckningsoptioner till en kurs om 4,90 kronor per aktie, 

baserat på 2016 års optionsprogram. Det motsvarar en 

inlösengrad i optionsprogrammet om 100 procent. 

Genom inlösen tillförs Sivers IMA Holding MSEK 6,46. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång: 
• Den 21 oktober meddelade NXP och Sivers IMA AB ett 

samarbete för att leverera en förstklassig lösning för 5G-

NR applikationer. 

• Den 14 november meddelade Sivers IMA att bolagets 

RFIC är helt klar att användas med IDT nya RWM6051 

RapidWave millimetervågsmodem för användning i 5G 

routers i hemmet. 

 

 

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 fredagen den 15 november 2019.  

Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/1629585486275052812 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckeltal 
 
KSEK 

2019 
Jul–Sept 

2018 
Jul–Sept 

2019 
Jan–Sept 

2018 
Jan–Sept 

2018 
Jan-Dec 

Intäkter 24 023 24 124 70 993 51 060 71 485 

EBITDA -16 443 -3 415 -28 445 -36 538 -52 589 

Periodens resultat -24 349 -12 487 -52 877 -54 976 -71 880 

Resultat per aktie före och efter 
utspädning, SEK -0,19 -0,11 -0,43 -0,49 -0,63 

Eget kapital per aktie, SEK 2,35 2,20 2,35 2,20 2,30 

Denna rapport, för tredje kvartalet 2019, är koncernens första finansiella rapport som upprättats i enlighet med 

IFRS. Effekterna av omräkning till IFRS för jämförelseperioderna 2018 presenteras i bilaga 1. Koncernens 

fullständiga redovisningsprinciper presenteras i bilaga 2. 
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Tredje kvartalet – vi bygger för framtiden 
 

 

 

 
 

Tredje kvartalet 2019 präglades av spännande större 

uppföljningsorders, nya design-wins och intensivt arbete 

med upprampning av leveranskedjan in för de volymorder vi 

väntar oss inom 5G.  

Vi är ännu inte i volymproduktion med någon av de tiotal 

design-wins vi har inom trådlöst och därför kan tillväxten 

över kvartalen variera tills vi befinner oss i volymproduktion. 

Sammantaget såg vi i kvartalet ingen tillväxt jämfört med 

föregående år. För vårt affärsområde fiber var dessutom 

jämförelsesiffrorna från förra året starka då vi kraftigt ökade 

kapaciteten i vår fabrik i Skottland och välkomnade ett antal 

nya kunder.  

När det kommer till resultatet belastas kvartalet av ett 

antal engångskostnader om sammanlagt drygt MSEK 10, 

bland annat en nedskrivning av lager inom fiberområdet och 

en nedskrivning av kapitalisering av avslutade Radar-

produkter inom trådlöst. Vi arbetar vidare med hård 

kostnadskontroll och lyckades i kvartalet sänka 

personalkostnaderna jämfört med föregående år. Detta utan 

att göra avkall på kvalité eller utvecklingssatsningar.   

Intresset för våra produkter är stort och under tredje 

kvartalet fortsatte vårt intensiva arbete inom sälj och 

kundsupport för att säkra nya kontrakt. Våra ansträngningar 

har gett resultat, både inom trådlöst och fiber.  

Vårt genombrottsavtal på MSEK 1,3 från vår kinesiska 

återförsäljare Matrix Electronic inom olicensierad 5G i Kina 

är speciellt viktigt. Ordern syftar till att tillhandahålla 

produkter och utvecklingsstöd till Matrix och deras slutkund. 

Beställningen, som inkluderar RF- produkter och design-in 

support, banar väg för framtida kinesiska volyminstallationer 

till de kinesiska marknaderna för höghastighetstransport och 

trådlösa nät. Vi har förhoppningar om att ordern ska 

generera betydande intäkter för oss under de kommande 

åren och dessutom är den ett mycket viktigt referensprojekt 

för våra gigabit bredbandslösningar som inkluderar våra 

ledande 5G-chip och antenner.  

Inom fiberdelen CST Global vill jag framförallt lyfta fram 

den stora uppföljningsorder som tecknades i juli om MSEK 

20 från vår amerikanska Fortune 100-kund. I augusti fick vi 

dessutom en uppföljningsorder om MSEK 7,3 från samma 

kund. Dessa ordrar visar att vi gör rätt saker och kan erbjuda 

även väldigt stora bolag absolut toppkvalité inom 

högteknologiska optiska halvledare. 

Vi har tidigare meddelat att vi sålt fler än tjugo testsystem 

för 5G. Sedan 1 juli har vi sålt ytterligare tolv testsystem 

varav ett av dessa sålts till ett av de största telekombolagen 

(s.k. Tier 1). Ytterligare fem system har levererats via 

partners, där även ett ytterligare Tier 1 telekombolag ingår. 

Därmed har vi levererat över 35 utvärderingssystem på sex 

månader. En av dessa har lett till en direkt signerad design-

win och en kund har via vår partner tagit sig till en skarp 

testfas, detta inom en för oss ny vertikal, försvar.  

Efterfrågan på våra utvärderingskit ger gott hopp om fler 

affärer inom trådlöst. Dessutom är det uppmuntrande att det 

bakom varje enskild design-win inte bara står en slutkund 

utan i många fall kan en design-win i själva verket gälla flera 

slutkunder. Ett bra exempel är vår design-win hos vår partner 

Fujikura där vår teknik är aktuellt för användning i inte mindre 

än fem applikationer hos tre olika kunder.  

Efter kvartalets utgång har vi ingått ett partnerskap med 

NXP, ett av världens störta bolag inom 

kommunikationslösningar. Vi har nu ett mycket starkt 

nätverk av partners.  

De många fina orders vi annonserat i kvartalet visar 

potentialen i vår affär och eftersom vi är involverade i många 

spännande kunders projekt ser jag framåt med förväntan.  

 

Anders Storm, vd och koncernchef

VD-kommentar 
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Koncernen i sammandrag 
 

 

Sivers IMA-koncernen i korthet 
Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern 

med de helägda dotterbolagen Sivers IMA AB, CST Global 

Ltd och Trebax AB. Den operativa verksamheten bedrivs i de 

två bolagen Sivers IMA AB och CST Global Ltd. Sivers IMA 

har huvudkontor i Kista med lokalt kontor i Göteborg. CST 

Globals huvudkontor och fabrik ligger i Glasgow, Skottland.  

Denna rapport avser koncernens verksamhet under 

perioden 1 januari 2019 till och med den 30 september 2019.  

Sivers IMA-koncernen är en internationell leverantör inom 

millimetervåg till 5G och optiska halvledare. Koncernen 

utvecklar, tillverkar och säljer chip, komponenter, moduler 

och delsystem. Dessa chip gör det möjligt att skicka 

information både trådlöst och via fiber för att erbjuda ökad 

kapacitet i data- och telekommunikations-näten. Sivers IMA-

koncernen möjliggör en bättre ansluten och säkrare värld 

genom att leverera de bästa lösningarna till fiber och 

trådlösa nät. 

Trådlöst 
Sivers IMA AB utvecklar, tillverkar och säljer chip, 

komponenter, moduler och delsystem baserade på 

avancerad 5G millimetervågsteknik. Millimetervåg är en 

nyckelteknik i de 5G-nätverk som nu byggs, och kärnan i de 

trådlösa lösningar Sivers IMA AB erbjuder. Sivers IMA 

levererar främst till systemtillverkare, som sedan i sin tur 

levererar till teleoperatörer. Leveranserna sker direkt,  

eller via partners. 

Fiber 
CST Global Ltd designar, tillverkar och levererar 

halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska 

produkter. Det största tillämpningsområdet är optisk 

kommunikation i fibernätverk. Bolaget har idag kompetens 

inom samtliga materialkombinationer och tillverknings-

processer som används för kommersiell framställning av 

halvledarchips för optoelektroniska ändamål. Huvudfokus är 

fiberprodukter till hemmet, datacenters, sensorer och andra 

tillämpningar. 

 

  

Intäkter och EBITDA* 
 

 
*Kvartalen 2017 presenteras enligt K3  
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Försäljning och EBITDA 
 

Tredje kvartalet 

Under tredje kvartalet uppgick rörelsens intäkter till KSEK 24 

023 (24 124), en minskning med 0,4 procent jämfört med 

samma kvartal föregående år. Nettoförändringen utgörs av 

en intäktsökning inom Trådlöst med KSEK 861 och en 

minskning inom Fiber med KSEK 961.  

EBITDA uppgick till KSEK -16 443 (-3 415), en försämring 

om -13 028. Det försämrade EBITDA-resultatet under 

kvartalet förklaras främst av följande faktorer:  

• Moderbolaget blev, till följ av ett beslut från skatteverket, 

nekade avdrag för ingående moms för räkenskapsåren 

2019, 2018 och 2017 (se mer information under 

”Skatter”). Detta har påverkat övriga externa kostnader 

med MSEK 4,3 under kvartalet. 

• Koncernen har minskade intäkter från forskningsbidrag 

(som redovisas inom övriga rörelseintäkter) med cirka 

MSEK 2,8, vilket är ett strategiskt beslut för att fokusera 

mer på utveckling av kund- och kärnprodukter som leder 

till långsikt lönsamhet.   

• Inom Fiber gjordes i Q3 en nedskrivning av varulager 

med ca MSEK 3. Nedskrivningen avsåg tidigare 

lagerförda produkter som vid funktionstest inte 

bedömdes uppfylla kvalitetskraven samt inkuranta 

varor, och redovisas som en del av råvaror och 

förnödenheter.  

• Utöver detta har koncernen under tredje kvartalet 2019 

jämfört med samma period föregående år haft ökade 

konsultkostnader (cirka MSEK 2,5 i ökning). Ökningen 

avser inhyrd personal i den löpande verksamheten, 

konsultkostnader för att bereda ansökan om 

skattekredit i Skottland för utförd R&D investeringar, 

samt kostnader för förberedelser inför framtida listbyte. 

 

Januari - september 

Under perioden januari – september uppgick rörelsens 

intäkter till KSEK 70 993 (51 060), en ökning om 39 procent. 

Ökningen är främst driven av hårdvaruförsäljning inom den 

trådlösa verksamheten som ökat med KSEK 11 815, men 

även fibersegmentet har bidragit med en ökning av 

hårdvaruförsäljning om KSEK 4 804. 

EBITDA uppgick till KSEK -28 445 (-36 538), en förbättring 

om KSEK 8 093. Förbättringen är i huvudsak ett resultat av 

tillväxt i omsättning, men även kostnadskontroll i koncernen.  

Avskrivningar 
 

Tredje kvartalet 

Resultatet under tredje kvartalet har belastats med KSEK  

-8 551 (-4 259) i avskrivningar och nedskrivningar, en ökning 

med KSEK -4 292. Ökningen jämfört med samma period 

föregående år beror i huvudsak på en nedskrivning om cirka 

MSEK 3,7 inom det trådlösa segmentet. Nedskrivningen 

avser de resterande radar produkter i Sivers IMA som 

strategiskt beslutats att avslutats under tredje kvartalet i 

syfte att fokusera resurser på 5G projekt.  

 

Januari - september 

Resultatet under perioden januari-september har belastats 

med KSEK -20 929 (-12 446) i avskrivningar och 

nedskrivningar varav KSEK -5 303 (-4 401) avser 

avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 

-8 168 (-4 993) avser avskrivningar och nedskrivningar på 

tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 

KSEK -3 752 (-3 052) avser avskrivning av 

nyttjanderättstillgångar i leasingkontrakt. Under tredje 

kvartalet 2019 bokades även en nedskrivning av balanserade 

utgifter för utvecklingsarbete på KSEK -3 706.  

Ökningen i av- och nedskrivningar januari-september 

jämfört med samma period föregående år, förklaras dels av 

nedskrivningen som nämns ovan och dels av att 

avskrivningarna inom Fiber har ökat till följd av de 

investeringar i utveckling och utrustning som gjorts under 

året och tidigare år. 

Skatter 
Under tredje kvartalet 2019 erhöll moderbolaget Sivers IMA 

Holding AB ett beslut från Skatteverket att inte medge 

avdrag för ingående mervärdesskatt för räkenskapsåret 

2017, 2018 och 2019. Som bakgrund till beslutet angav 

Skatteverket utebliven fakturering av förvaltningskostnader, 

”management fees”, till dotterbolagen. Utan denna 

fakturering har Sivers IMA Holding AB klassificerats som ett 

passivt holdingbolag och därigenom menar Skatteverket att 

förutsättningarna för avdragsrätt för ingående 

mervärdesskatt ej är uppfyllda. Det påförda beloppet, 

inklusive skattetillägg, uppgick till MSEK 4,3 är upptaget till 

sin helhet och redovisas under övriga externa kostnader 

under kvartal 3. Sivers IMA Holding AB har bestridit delar av 

besluten gällande 2017 och 2018. Gällande 2019 har 

beslutet bestridits i sin helhet då bolaget numera fakturerar 

förvaltningsavgifter sina dotterbolag och därigenom bedöms 

uppfylla kraven för ett aktivt holdingbolag och därigenom 

kunna erhålla avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. 

Koncernen erhåller skattekrediter för forskning och 

utvecklingsutgifter i Skottland. Utfallet för årets yrkande 

översteg förväntat, därav har en positiv skatteintäkt om 

KSEK 4 036 redovisats under tredje kvartalet till följd av 

detta.  

Likviditet, Kassaflöde och Finansiering 
Den 30 september 2019 uppgick koncernens likvida medel 

till KSEK 73 296 (42 410). Koncernen hade per den  

30 september 2019 en beviljad checkräkningskredit om 

KSEK 2 500 (2 500) vilken per periodens utgång var utnyttjad 

med KSEK 2 388 (60).  

Under juni 2019 genomfördes en nyemission, vilken 

tillförde bolaget MSEK 82 före avdrag för 

emissionskostnader. Den 13 september 2019 utnyttjades 

teckningsoptioner baserat på 2016 års optionsprogram. 

Detta tillförde koncernen MSEK 6,46 i likvid för nyemission av 

aktierna.  
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Under perioden januari till september uppgick kassaflödet 

från den löpande verksamheten till  

KSEK -33 268 (-16 173).  

Det negativa kassaflödet från förändringar av 

rörelsekapital beror på att koncernen per 30 september 2019 

hade en stor andel förutbetalda kostnader för utrustning, 

som ännu inte tagits i bruk. Dessutom har koncernen sagt 

upp ett avtal för fakturafinansiering, vilket genererade ett 

negativt kassaflöde i kvartalet,  

Under tredje kvartalet 2019 erhöll koncernen inbetalning i 

form av skattekrediter för forskning och utveckling, vilket 

genererade ett positivt kassaflöde med KSEK 10 616.  

Koncernen ingår korta derivat för att säkra valutarisk i 

framtida försäljning. Derivaten säkringsredovisas inte och 

värdeförändringarna redovisas därför direkt i 

resultaträkningen. 

Investeringar 
Sivers IMA koncernens totala investeringar under perioden 

januari – september uppgick till KSEK 38 229 (43 149) och 

avser immateriella tillgångar för balanserade utgifter för 

utvecklingsarbeten med KSEK 34 593 (28 719) och förvärv 

av materiella anläggningstillgångar med KSEK 3 636 (14 

430). Investeringen i balanserade utgifter för 

utvecklingsarbeten är hänförlig till utveckling av nya 

generationer av produkter.  

Eget kapital 
Per 30 september 2019 uppgick koncernens egna kapital till 

KSEK 309 818 (273 502). Aktiekapitalet uppgick till 65 804 

228 kronor. 

Moderbolaget 
Moderbolagets intäkter ökade under tredje kvartalet 2019 

och även perioden januari till september från 0 till KSEK 

4 387, vilket beror på att bolaget under 2019 har börjat ta ut 

förvaltningsavgifter från sina dotterbolag. 

Moderbolagets ökning av övriga externa kostnader för 

tredje kvartalet 2019, men även för hela perioden januari – 

september 2019 jämfört med samma perioder föregående 

år, beror i huvudsak på kostnadsförd moms (som beskrivs 

under Skatter) samt ökade kostnader för konsulter. 

Aktien 
Sivers IMAs aktiekapital var den 30 september 2019 fördelat 

på 131 608 456 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,50. 

Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger lika rätt till 

röst och vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den  

30 november 2017 på Nasdaq First North Growth Market 

under kortnamnet SIVE och med ISIN-kod SE0003917798 

och LEI-kod 254900UBKNY2EJ588J53. 

Anställda 
Per den 30 september 2019 hade Sivers IMA-koncernen; 

exklusive konsulter, 95 (108) anställda. 

Ägarstruktur 
Per den 30 september 2019 hade Sivers IMA Holding AB 

(publ) fyra ägare som var och en, direkt och indirekt innehade 

aktier motsvarande fem procent eller mer av röst- och 

kapitalandelen i bolaget. Totalt hade Sivers IMA cirka  

2 200 aktieägare.  

Utsikter för 2019 
Styrelsen för Sivers IMA bedömer att rätt åtgärder vidtagits i 

bolaget för att säkerställa en stark produktfamilj. Framsteg 

inom försäljning och produktutveckling har gjorts under 

perioden och investeringar fortgår. Styrelsen väljer fortsatt 

att inte gå ut med någon prognos. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Sivers IMA koncernens verksamhet, finansiella ställning och 

resultat påverkas av ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. 

Dessa risker beskrivs i koncernens årsredovisning för 2018. 

Inga nya betydande risker har identifierats sedan 

publiceringen av årsredovisningen.  

IFRS konvertering 
Denna kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019 är 

koncernens första finansiella rapport som upprättats i 

enlighet med IFRS. Alla jämförelsetal som presenteras har 

räknats om till IFRS, om inte annat anges. Effekterna av 

omräkning till IFRS för jämförelseperioderna 

(resultaträkning) juli-september 2018, januari – september 

2018, januari – december 2018, (balansräkning) 30 

september 2018, 31 december 2018 samt övergångsdatum 

2018-01-01 presenteras i bryggor mellan K3 och IFRS i 

bilaga 1 på sidorna 18-25.  

Den mest väsentliga effekten av konverteringen är 

återläggning av goodwillavskrivningar, då goodwill inte skrivs 

av inom IFRS. Utöver detta identifierades ett antal skillnader 

inom redovisning av leasingavtal, principer för 

intäktsredovisning, och redovisning av konvertibla 

skuldebrev. Detaljer kring dessa justeringar återfinns i 

bryggorna i bilaga 1. Koncernens nya, fullständiga 

redovisningsprinciper presenteras i bilaga 2.   

Det har även gjorts några anpassningar av 

presentationsformatet för de finansiella rapporterna. 

Aktiverat arbete för egen räkning presenteras inte längre 

som en del av intäkter, utan redovisas på en separat rad som 

placeras efter övriga rörelseintäkter. Finansiella poster har 

fördelats på finansiella intäkter och finansiella kostnader. 

Omräkningsdifferenser av utländska dotterbolag redovisas 

enligt IFRS under ”övrigt totalresultat” istället för egen rad i 

eget kapital.    
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Kommande rapporttillfällen 
Sivers IMA Holding lämnar återkommande finansiell 

information enligt följande: 

14 feb 2020 Bokslutskommuniké 2019 

April 2020 Årsredovisning 2019 

19 maj 2020 Årsstämma 2019 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Anders Storm, verkställande direktör 

Tel nr: 0702-62 63 90 

e-post: anders.storm@siversima.com 

 

 

 

 

 

 

 

Denna kvartalsrapport har ej varit föremål  

för översiktlig granskning av bolagets revisor. 

 

 

Sivers IMA Holding (publ) 

Kista den 15 november 2019 

 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

Detta är SIVERS IMA 

 

Sivers IMA-koncernen är en internationell leverantör 

inom millimetervåg till 5G och optiska halvledare. 

Koncernen utvecklar, tillverkar och säljer chip, 

komponenter, moduler och delsystem. Dessa chip gör 

det möjligt att skicka information både trådlöst och via 

fiber för att erbjuda ökad kapacitet i data- och 

telekommunikationsnäten.  

 
Moderbolaget Sivers IMA Holding AB (publ) är listat 

på Nasdaq First North Growth Market under 

kortnamnet SIVE.  

 

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs 

Certified Advisor på Nasdaq First North Growth 

Market. 

Telefon: +46 8 463 80 00 

E-mail: certifiedadviser@penser.se 

Sivers IMA Holding AB (publ)  

Reg. nr. 556383-9348 

Investor relations ir@siversima.com 

Telefon +46 (0) 8 703 68 00 

Sivers IMA Holding AB  

Box 1274 

164 29 Kista 
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Resultaträkning för koncernen  
i sammandrag 

 
 

Koncernen (KSEK) 
2019 

Jul–Sept 
2018 

Jul-Sept 
2019 

Jan–Sept 
2018 

Jan–Sept 
2018 

Jan-Dec 

      

Intäkter 24 023 24 124 70 993 51 060 71 485 

Övriga rörelseintäkter  2 311 3 761 9 196 12 049 16 755 

Aktiverat arbete för egen räkning 6 491 5 645 27 152 17 645 33 171 

Råvaror och förnödenheter -12 303 -8 747 -30 700 -24 665 -44 593 

Övriga externa kostnader -20 654 -10 871 -48 819 -39 148 -52 596 

Personalkostnader -16 312 -17 327 -56 268 -53 478 -76 810 

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar -8 551 -4 259 -20 929 -12 446 -17 257 

RÖRELSERESULTAT -24 993 -7 674 -49 374 -48 985 -69 845 

      

Resultat från finansiella poster      

Finansiella intäkter 0 0 72 360 0 

Finansiella kostnader -3 404 -4 766 -7 644 -7 631 -9 651 

Resultat före skatt -28 396 -12 440 -56 945 -56 256 -79 497 

      

Inkomstskatt 4 047 -47 4 068 1 280 7 617 

      

PERIODENS RESULTAT -24 349 -12 487 -52 877 -54 976 -71 880 

      

Hänförligt till      

moderbolagets aktieägare -24 349 -12 487 -52 877 -54 976 -71 880 

      

Resultat per aktie (kronor)      

Före och efter utspädning -0,19 -0,11 -0,43 -0,49 -0,63 

 

Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag  
      

Övrigt totalresultat      

Poster som kan återföras till resultat      

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska 
verksamheter   1 535 -554 3 841 2 598 1 560 

PERIODENS TOTALRESULTAT -22 814 -13 042 -49 036 -52 378 -70 320 

      

Hänförligt till      

moderbolagets aktieägare -22 814 -13 042 -49 036 -52 378 -70 320 
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Balansräkning för koncernen  
i sammandrag 

 
 

Koncernen (KSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Goodwill 134 812 134 812 134 812 

Övriga immateriella tillgångar 128 720 86 158 104 034 

Materiella anläggningstillgångar 54 639 45 735 44 594 

Summa anläggningstillgångar 318 171 266 705 283 440 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager 11 009 26 531 14 263 

Kundfordringar 27 246 22 623 22 237 

Övriga fordringar 3 903 3 172 10 386 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 159 8 507 7 013 

Likvida medel 73 296 23 511 42 410 

Summa omsättningstillgångar 127 614 84 344 96 309 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 445 785 351 049 379 749 

 

 

 

Koncernen (KSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital 309 818 247 471 273 502 

    

Långfristiga skulder    

Konvertibla skulder  40 746 33 318 34 626 

Uppskjuten skatteskuld 179 221 210 

Avsättningar 3 505 2 201 3 411 

Leasingskulder 13 103 3 678 2 943 

Övriga långfristiga skulder 2 808 5 711 4 043 

Summa långfristiga skulder 60 340 45 129 45 234 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 12 670 12 921 20 948 

Leasingskulder 3 042 3 551 3 212 

Övriga skulder 38 337 21 879 18 899 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 577 20 098 17 954 

Summa kortfristiga skulder 75 627 58 449 61 013 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 445 785 351 049 379 749 
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen i sammandrag 
 

 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

Vid årets början 273 502 194 178 194 178 

Periodens resultat -52 877 -54 976 -71 880 

Övrigt totalresultat 3 841 2 598 1 560 

Nyemission 77 846 104 556 145 785 

Emission för inlösen av teckningsoptioner 6 458 - - 

Aktierelaterade ersättningar 1 048 755 3 499 

Likvid teckningsoptioner 0 360 360 

Vid periodens slut 309 818 247 471 273 502 
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Kassaflödesanalys för koncernen  
i sammandrag 

 
 

Koncernen (KSEK) 
2019-01-01  

– 2019-09-30 
2018-01-01  

– 2018-09-30 
2018-01-01  

– 2018-12-31 

    

Rörelsen  

 

 

Rörelseresultat -49 374 -48 985 -69 846 

Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster 21 897 20 650 31 475 

Erlagd ränta -3 304 -583 -1 332 

Betald skatt 10 616 0 7 667 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital -20 165 -28 917 -32 036 

    

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    

Ökning (–) /minskning (+) varulager 3 885 -10 405 -10 418 

Ökning (–) / minskning (+) av rörelsefordringar  -9 224 5 909 531 

Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder  -7 764 17 240 25 493 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -33 268 -16 173 -16 430 

     

Investeringsverksamheten  0 0 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 636 -14 430 -15 437 

Förvärv av immateriella tillgångar -34 593 -28 719 -49 154 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 97 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 132 -43 149 -64 591 

     

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån 20 000 0 0 

Likvid från teckningsoptioner 0 0 360 

Erlagda emissionskostnader -3 882 -2 827 -4 997 

Nyemission 88 186 26 400 69 800 

Amortering av leasingskuld  -2 697 -2 661 -3 766 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 101 607 20 912 61 397 

     

Periodens kassaflöde 30 207 -38 409 -19 624 

Likvida medel vid periodens början 42 410 61 920 61 920 

Valutakursförändringar i likvida medel 679 0 114 

Likvida medel vid periodens slut 73 296 23 511 42 410 
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Resultaträkning för moderbolaget  
i sammandrag 

 
 

 

Moderbolaget (KSEK) 
2019  

Jul-Sept 
2018  

Jul-Sept 
2019  

Jan–Sept 
2018  

Jan–Sept 
2018  

Jan-Dec  

      

Intäkter  4 387 0 4 387 0 1 

Övriga externa kostnader  -6 845 88 -9 656 -3 957 -5 434 

Personalkostnader  -2 372 -1 947 -7 766 -3 059 -5 459 

Rörelseresultat -4 831 -1 858 -13 036 -7 015 -10 892 

      

Resultat från finansiella poster       

Finansiella intäkter 2 605 872 5 253 1 545 2 186 

Finansiella kostnader  -2 961 -535 -7 455 -14 555 -28 863 

Resultat före skatt -5 187 -1 522 -15 238 -20 025 -37 569 

      

Inkomstskatt  0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat  -5 187 -1 522 -15 238 -20 025 -37 569 

      

 

Rapport över totalresultat för moderbolaget i sammandrag 

      

Övrigt totalresultat  0 0 0 0 0 

Periodens totalresultat  -5 187 -1 522 -15 238 -20 025 -37 569 
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Balansräkning för moderbolaget  
i sammandrag 

 
 
Moderbolaget (KSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

TILLGÅNGAR    

Finansiella anläggningstillgångar   

 

 

Andelar i koncernföretag  226 839 226 839 226 839 

Långfristiga fordringar koncernföretag 174 762 28 700 32 812 

Summa finansiella anläggningstillgångar  401 601 255 539 259 651 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar koncernföretag 11 285 77 917 88 673 

Övriga fordringar  628 0 281 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  283 1 847 189 

Likvida medel  70 417 20 877 39 114 

Summa omsättningstillgångar  82 613 100 641 128 257 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  484 214 356 180 387 907 

 

 

Moderbolaget (KSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital 413 865 315 459 343 751 

    

Långfristiga skulder     

Konvertibla skulder 40 746 33 318 34 626 

Avsättningar  3 505 0 3 411 

Övriga långfristiga skulder  2 808 5 711 4 043 

Summa långfristiga skulder 47 058 39 029 42 081 

    

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  1 082 371 378 

Övriga skulder 20 979 146 301 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 230 1 175 1 397 

Summa kortfristiga skulder  23 291 1 692 2 076 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  484 214 356 180 387 907 
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Noter 
 

 

Not 1 – Redovisningsprinciper  
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 samt 

tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 

International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de 

har antagits av EU och den svenska årsredovisningslagen. 

Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för 

finansiell rapporterings rekommendation RFR2. Detta är 

koncernens första finansiella rapport som upprättas i 

enlighet med IFRS. Alla jämförelsetals som presenteras har 

räknats om till IFRS, om inte annat anges. Fullständiga 

redovisnings och värderingsprinciper i Bilaga 2, eftersom 

detta är koncernens första IFRS rapport.  

Not 2 – Intäkter från avtal med kunder och 
segmentrapportering  
De produkter (chip, moduler, utvärderingspaket, 

halvledarprodukter m.m.) som Sivers IMA-koncernen 

tillverkar och säljer till kunder avser hårdvara. 

Hårdvaruförsäljning redovisas antingen vid en tidpunkt eller 

över tid. Inom det trådlösa affärsområdet uppfylls 

prestationsåtaganden normalt vid en tidpunkt, medan fiber 

har en större andel avtal där prestationsåtagandena uppfylls 

över en tidsperiod.  

Inom både trådlöst och fiber förekommer så kallade ”Non 

Recurrent Engineering”(NRE) -avtal. Sådana avtal avser 

utvecklingsprojekt, där Sivers IMA bolagen bl.a. gör 

anpassningar av teknik i hårdvaruprodukter för att matcha 

kundens önskemål eller för att utveckla en ny produkt. 

Anpassade produkter som tagits fram via NRE avtal kan vid 

ett senare skede säljas i volymer inom ”hårdvara”. Intäkter 

för NRE avtal redovisas över tid. 

Inom det trådlösa affärsområdet säljs även support för 

bolagets hårdvaror, för att underlätta kundens anpassning av 

tekniken till deras produkter. Supportavtal kan t.ex. tecknas i 

syfte att designa in Sivers IMA’s produkter i kundens, där 

kunden i sin tur säljer sin produkt till en slutkund. Intäkter 

från supportavtal redovisas över tid. 

 

 

  Jul-Sept 2019  Jul-Sept 2018  

Intäktsslag  Trådlöst  Fiber  Summa Trådlöst  Fiber  Summa 

Hårdvara 4 143 7 059 11 202 2 305 5 115 7 420 

NRE/Utvecklings - projekt  0 12 648 12 648 0 15 554 15 554 

Support & Övrigt  173 0 173 1 150 0 1 150 

Summa 4 316 19 707 24 023 3 455 20 668 24 124 

        

Redovisning        

Vid en tidpunkt  4 143 1 793 5 936 2 305 979 3 284 

Över tid  173 17 914 18 087 1 150 19 689 20 839 

Summa 4 316 19 707 24 023 3 455 20 668 24 124 

        

Geografisk marknad        

Nordamerika  929 15 118 16 047 76 16 294 16 370 

Europa  1 608 2 101 3 708 2 969 2 580 5 550 

Asien  1 779 2 489 4 268 410 1 794 2 204 

Summa 4 316 19 707 24 023 3 455 20 668 24 124 
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  Jan-Sept 2019  Jan-Sept 2018  

Intäktsslag  Trådlöst  Fiber  Summa Trådlöst  Fiber  Summa 

Hårdvara 17 750 20 085 37 835 5 935 15 281 21 215 

NRE/Utvecklingsprojekt  1 733 31 037 32 769 0 28 695 28 695 

Support & Övrigt  389 0 389 1 150 0 1 150 

Summa 19 871 51 122 70 993 7 085 43 975 51 060 

        

Redovisning        

Vid en tidpunkt  17 750 3 807 21 557 5 935 4 684 10 618 

Över tid  2 122 47 315 49 436 1 150 39 292 40 442 

Summa 19 871 51 122 70 993 7 085 43 975 51 060 

        

Geografisk marknad        

Nordamerika  6 216 39 726 45 942 1 534 30 794 32 328 

Europa  11 159 7 920 19 079 4 965 7 333 12 298 

Asien  2 496 3 477 5 973 586 5 849 6 435 

Summa 19 871 51 122 70 993 7 085 43 975 51 060 

 

 

EBITDA – resultat per segment Jul-Sept 2019  Jul-Sept 2018  Jan-Sept 2019  Jan-Sept 2018  

Trådlöst  -3 494 -1 717 709 -16 570 

Fiber  -8 226 160 -16 261 -12 952 

Koncerngemensamt* -4 723 -1 857 -12 893 -7 016 

Summa -16 443 -3 415 -28 445 -36 538 

*Koncerngemensamma kostnader avser kostnader i moderbolaget som i internt uppföljningssyfte inte allokeras till segmenten.  

 

Trådlöst  

Intäkterna för tredje kvartalet 2019 uppgick till KSEK 4 316 

(3 455), en ökning med KSEK 861. EBITDA uppgick till KSEK -

3 494 (-1 717), en försämring med KSEK -1 777. 

Förändringen jämfört med samma period föregående år 

beror till stor del på ökade kostnader för förvaltning på 

koncernnivå, som allokerats till segmentet.  

För perioden januari till september 2019 uppgick 

intäkerna KSEK 19 871 (7 085), en ökning med 12 786. 

Ökningen är dels driven av hårvaruförsäljning av segmentets 

licenserade och olicenserade 5G chip, men innefattar även 

intäkter från produktgrupper som avslutats under året. 

EBITDA uppgick till KSEK 709 (-16 570), en förbättring med 

KSEK 17 279. Denna förbättring är främst ett resultat av 

ökade försäljningsvolymer.   

Fiber  

Intäkterna för tredje kvartalet 2019 uppgick till KSEK 19 707 

(20 668), en minskning med KSEK 961. Intäkterna från NRE-

projekt har minskat med KSEK -2 906, vilket dämpas något 

av att hårdvaruföräljningen ökat med KSEK 1 944.  EBITDA 

uppgick till KSEK -8 226 (160), en försämring med KSEK -

8 386. Denna försämring beror på minskade intäkter från 

forskningsbidrag och en nedskrivning av varulager. 

 

För perioden januari – september 2019 uppgick intäkterna 

till 51 122 (43 975). Ökningen, med KSEK 7 147, är ett 

resultat av ökade försäljningsvolymer, bland annat till 

Fortune 100-kunden som tecknades i fjärde kvartalet 2018. 

EBITDA uppgick till -16 261 (-12 952). Försämringen jämfört 

med samma period föregående år beror i huvudsak på 

minskade intäkter från forskningsbidrag, men även 

nedskrivningen av varulager som bokades i tredje kvartalet.  

Not 3 – Finansiella instrument  
I balansräkningen finns fordringar och skulder inom rörelsen 

som hålls till förfall. Dessa utgörs av kundfordringar, övriga 

kortfristiga fordringar, avtalstillgångar, likvida medel, 

leverantörsskulder, avtalsskulder, övriga kortfristiga skulder 

och interimsskulder. Dessa redovisas till upplupet 

anskaffningsvärde, vilket även anses utgöra verkligt värde. 

Kreditrisken för fordringarna har bedömts som låg.  

Sivers IMA koncernen har kortfristiga derivat samt 

inbäddade derivat. Dessa redovisas till verkligt värde via 

resultaträkningen.  

I balansräkningen finns även en konvertibelskuld som 

redovisas till upplupet anskaffningsvärde. För denna bedöms 

verkligt värde inte avvika väsentligen från redovisat värde.  
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Nyckeltal 
 

 

Koncernen (SEK) 
2019-01-01  

– 2019-09-30 
2018-01-01  

– 2018-09-30 
2018-01-01  

– 2018-12-31 

    

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET    

Intäktstillväxt* (%) 39% 57% 9% 

EBITDA -28 445 -36 538 -52 589 

    

KAPITALSTRUKTUR    

Eget kapital (KSEK) 309 818 247 471 273 502 

Balansomslutning (KSEK) 445 785 351 049 379 749 

Sysselsatt kapital (KSEK) 386 908 288 017 314 283 

Räntebärande nettoskuld (KSEK) 3 794 17 036 -1 629 

Kapitalomsättningshastighet* (ggr) 0,2 0,1 0,2 

Soliditet (%) 69% 70% 72% 

Skuldsättningsgrad (%) 25% 16% 15% 

    

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET    

Kassaflöde före investeringar (KSEK) -33 268 -16 173 -16 430 

Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -71 400 -59 322 -81 021 

Likvida medel (KSEK) 73 296 23 511 42 410 

    

INVESTERINGAR    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) -3 636 -14 430 -15 437 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -34 593 -28 719 -49 154 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 97   

 
   

MEDARBETARE    

Medelantalet anställda 97 99 100 

Omsättning per anställd (KSEK) 732 516 715 

Antalet anställda 95 102 108 

    

DATA PER AKTIE    

Antal aktier** 131 608 456 112 368 187 119 038 795 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning** 123 906 604 111 567 532 113 286 729 

Resultat per aktie före och efter utspädning  -0,43 -0,49 -0,63 

Eget kapital per aktie (SEK) 2,35 2,20 2,30 

 
*Indata till beräkningar från perioder före 2018-01-01 har inte omräknats till IFRS. Detta påverkar nyckeltalet intäktstillväxt. 

**Antal aktier och genomsnittligt antal aktier har, i syfte att räkna ut eget kapital per aktie och resultat per aktie, justerats retroaktivt 2018 för 

att reflektera fondemissionselementen i nyemissioner under 2019 och 2018.  
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Definitioner av nyckeltal 
 

 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET  

Intäktstillväxt (%) Förändring av intäkter i procent av föregående periods intäkter 

EBITDA Resultat före finansiella poster, skatt och av- och nedskrivningar 

KAPITALSTRUKTUR  

Eget kapital (KSEK) Eget kapital vid periodens slut 

Balansomslutning (KSEK) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital 

Sysselsatt kapital (KSEK) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt 

Räntebärande nettoskuld (KSEK) Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus likvida medel 

Kapitalomsättningshastighet (ggr) Periodens intäkter dividerat med genomsnittlig balansomslutning 

Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen 

Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital 

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET  

Kassaflöde före investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus  
förändring av rörelsekapital 

Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus  
förändring av rörelsekapital och investeringar 

Likvida medel (KSEK) Banktillgodohavanden och kassa 

MEDARBETARE  

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden 

Omsättning per anställd Intäkter dividerat med medelantalet anställda 

Antalet anställda Antalet anställda vid periodens slut 

DATA PER AKTIE  

Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 

Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut 
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Bilaga 1 – Effekter av tillämpning av IFRS 
 

IFRS konvertering  
Från och med tredje kvartalet 2019 upprättar Sivers IMA 

Holding AB sin koncernredovisning i enlighet med 

International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 

International Accounting Standards Board (IASB) samt 

tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee 

(IFRS IC) såsom de antatgits av Europeiska Unionen (EU). 

Tidigare upprättade finansiella rapporter för koncernen har 

redovisats i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3). Datumet för 

övergång till IFRS är den 1 januari 2018. Koncernens 

finansiella rapporter från övergångsdatumet har räknats om 

kvartalsvis i konverteringsarbetet. Övergången till IFRS har 

genomförts i enlighet med IFRS 1 (”Första gången IFRS 

tillämpas”). Fullständiga redovisningsprinciper enligt IFRS 

presenteras i Bilaga 2 till denna delårsrapport. 

Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett företag tillämpar 

samtliga standarder retroaktivt vid fastställandet av 

öppningsbalansen enligt IFRS.  Detta innebär att 

jämförelsesiffrorna för 2018 är omräknade enligt IFRS. Vissa 

undantag från den retroaktiva tillämpningen är dock tillåtna. 

Koncernen har valt att tillämpa följande:  

• Reglerna i IFRS 3 har tillämpats framåtriktat på förvärv 

av dotterbolag som genomförts från och med 1 januari 

2018. 

Identifierade skillnader 
I konverteringsarbetet identifierades skillnader mellan IFRS 

och K3. Dessa skillnader har presenterats i bryggor mellan 

K3 och IFRS på sidorna 20-25. Nedan följer beskrivningar till 

dessa skillnader.  

1 – Goodwill 

Goodwill skrivs inte av inom IFRS. Avskrivningarna från K3 

återförs därav i bryggan.  

Koncernen har valt att tillämpa det frivilliga undantaget från 

retroaktiv tillämpning av IFRS 3. Det ingående värdet i K3 per 

övergångsdatum utgör således även det ingående värdet 

enligt IFRS, reducerat för förvärvskostnader som i K3 

redovisningen justerades under 2018.  

2 – Leasing   

Inom IFRS 16 (”Leasingavtal”) redovisas leasingavtal i 

balansräkningen som nyttjandetillgångar och leasingskulder. 

Koncernen hade, i K3 redovisningen, enbart operationella 

leasingavtal som redovisades som kostnader de perioder de 

hänfördes till. De identifierade leasingavtalen redovisas som 

nyttjanderättstillgångar i balansräkningen under Materiella 

anläggningstillgångar och som långfristig och kortfristig 

leasingskuld. Löpande leasingbetalningar redovisas som 

amortering av skuld och räntekostnader. Tillgångarna skrivs 

av linjärt över det kortare av leasingperioden och den 

underliggande tillgångens nyttjandeperiod. 

3 – Intäkter  

I IFRS 15 (”Intäkter från avtal med kunder”) redovisas intäkter 

enligt en 5-stegsmodell som innebär att intäkter redovisas 

när kontroll över produkter och tjänster överförs till kunden. I 

5-stegsmodellen delas avtal med kunder in i separerbara 

prestationsåtaganden, och intäkterna redovisas vid 

fullgörande av dessa prestationsåtaganden. De skillnader 

som har identifierats inom Sivers IMA koncernen mellan 

IFRS 15 och K3, avser främst avtal inom hårdvaruförsäljning 

där flera utfästelser (t.ex. hårdvara, design m.m.) 

förekommer. Koncernen identifierade ett antal avtal där 

utfästelserna enligt IFRS 15 inte uppfyller kriterierna för att 

vara separata prestationsåtaganden, vilket har resulterat i en 

senareläggning i tidpunkt av intäkterna för dessa avtal.  

4 – Inbäddade derivat i konvertibel  

I moderbolagets balansräkning finns ett konvertibelt lån som 

i sin helhet redovisades som skuld till upplupet 

anskaffningsvärde i K3. Utifrån vägledningen i IFRS 9 

(”Finansiella instrument”) identifierades ett inbäddat derivat i 

denna skuld, eftersom de ekonomiska egenskaperna och 

riskerna i köpoptionen inte bedömdes som nära relaterade 

med värdkontraktets egenskaper. Optionen har brutits ut 

från konvertibeln och redovisas till verkligt värde via 

resultaträkningen. Den kvarvarande konvertibelskulden 

redovisas till upplupet anskaffningsvärde enligt 

effektivräntemetoden. Det inbäddade derivatet redovisas 

som derivatskuld under ”övriga långfristiga skulder” i 

balansräkningen och värdeförändringarna av derivatet 

tllsammans med valutaefekten på skulden redovisas i 

resultaträkningen under finansiella poster. 

5 – Valutakursdifferenser vid omräkning av  

utländska verksamheter   

I IFRS presenteras omräkningsdifferenser vid omräkning av 

utländska verksamheter i ”övrigt totalresultat”. Periodens 

omräkningsdifferens samt omräkningsdifferenser på IFRS-

justeringar presenteras under denna rubrik.  

Övriga kommentarer  

IFRS 9 

I IFRS 9 finns en skillnad mellan K3 och IFRS avseende 

redovisning av kreditförluster. Inom IFRS 9 ska förväntade 

kreditförluster av finansiella instrument redovisas vid 

kontraktets ingång istället för när det finns objektiv 

information att full betalning inte kommer erhållas. 

Koncernen har upprättat en modell för att beräkna 
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förväntade kreditförluster i enlighet med IFRS 9, men då det 

inte uppstod några väsentliga skillnader har ingen ytterligare 

reservering bokats. Koncernen har historiskt sett haft få 

kreditförluster och kreditförsäkrar delar av kundfordringarna.  

I moderbolaget föranledde dock konverteringen till IFRS 9 

en ytterligare reserv för koncerinterna fordringar. Denna 

transaktion har ingen påverkan på koncernens resultat och 

finansiella ställning. 

Resultat per aktie   

Resultat per aktie före utspädning har räknats om i enlighet 

med IAS 33 (”Resultat per aktie”). Detta innebär att 

nyckeltalet beräknas annorlunda än koncernens tidigare 

nyckeltalsdefinition. Den största skillnaden är att resultat per 

aktie enligt IAS 33 beräknas utifrån ett genomsnittligt antal 

aktier för perioden.  

Uppskjutna skatter  

I enlighet med koncernens redovisningsprinciper redovisas 

uppskjutna skattefodringar i princip för alla avdragsgilla 

temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att 

beloppen kan nyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. 

För närvarande är uppskjutna skattefordringar upptagna till 0 

i värde. I konverteringsbryggorna har effekten av uppskjutna 

skattefordringar skrivits ner till 0, och därav redovisas av 

förenklingsskäl inga justeringar för dessa i bryggorna. Det 

har inte uppstått några väsentliga uppskjutna skatteskulder i 

omräkningsperioderna.  

Presentationsformat av resultat och balansräkning   

I konverteringsarbetet har även uppställningsformatet av 

resultat, balansräkning och kassaflöde anpassats något.  

Aktiverat arbete för egen räkning presenteras inte längre 

som en del av intäkter, utan redovisas på en separat rad som 

placeras efter övriga rörelseintäkter. Finansiella poster har 

fördelats på finansiella intäkter och finansiella kostnader.  

Moderbolaget 

Moderbolaget har, från övergångsdatumet den 1 januari 

2018 upprättat sin redovisning i enlighet med Rådet för 

finansiell rapporterings rekommendation  

RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Enligt RFR 2 ska 

moderbolaget tillämpa alla International Financial Reporting 

Standards, antagna av EU, så långt det är möjligt inom 

ramen för Årsredovisningslagen. 

I moderbolaget uppstod effekter från konverteringen till 

IFRS 9 för det konvertibla lånet och förväntade 

kreditförluster. Se beskrivningar ovan under rubrik ”IFRS 9” 

och ”4 – Inbäddade derivat i konvertibel”.  

Effekt av IFRS tillämpning på koncernens 
kassaflödesanalys i sammandrag 
Koncernens kassaflöde har inte förändrats i konverteringen 

till IFRS. Dock har IFRS justeringarna haft följande effekter på 

presentationsformatet:  

• IFRS 15 har påverkat resultat före skatt och 

avtalsskulden. Effekten innebär omklassificering mellan 

kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital och kassaflöde från 

förändringar av rörelsekapital.   

• I konverteringen till IFRS 16 har kassaflöden för 

betalning av leasingavgifter (som tidigare redovisades 

under löpande verksamheten – övriga kostnader) 

omklassificerats till amorteringar och räntor. 

Amorteringar av leasingskulden redovisas i 

finansieringsverksamheten och betalda räntor i löpande 

verksamheten. Avskrivningarna för nyttjanderätter har 

återförts i löpande verksamheten under ”Justeringar för 

ej kassaflödespåverkande poster”.  

• Justeringen av goodwillavskrivningar har ökat 

rörelseresultatet och ”Justeringar för ej 

kassaflödespåverkande poster”. Därav har transaktionen 

inte haft någon effekt på kassaflödet.  
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Avstämningar mellan tidigare redovisningsprinciper och IFRS 

Balansräkning för koncernen i sammandrag 2018-01-01 
 

Koncernen (KSEK) 
Enligt tidigare 

principer Referens IFRS justeringar IFRS 

     

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Goodwill 138 111 1A -3 299 134 812 

Övriga immateriella tillgångar 62 512   62 512 

Materiella anläggningstillgångar 28 554 2A 8 620 37 174 

Summa Anläggningstillgångar 229 177  5 321 234 498 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager 16 126   16 126 

Kundfordringar 22 880   22 880 

Övriga fordringar 10 734   10 734 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 324 2B  -536 6 788 

Likvida medel 61 920   61 920 

Summa Omsättningstillgångar 118 984  -536 118 448 

     

SUMMA TILLGÅNGAR 348 161  4 785 352 946 

 

Koncernen (KSEK) 
Enligt tidigare 

principer Referens IFRS justeringar IFRS 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 196 945 2E,3D -2 767 194 178 

     

Långfristiga skulder     

Konvertibla skulder  32 929 4A -4 652 28 277 

Uppskjuten skatteskuld 253   253 

Avsättningar 85 203 1A -3 299 81 904 

Leasingskulder 0 2C 4 635 4 635 

Övriga långfristiga skulder 0 4B 4 652 4 652 

Summa Långfristiga skulder 118 385  1 336 119 721 

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 11 896   11 896 

Leasingskulder 0 2C 3 445 3 445 

Övriga skulder 5 581   5 581 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 354 3C 2 772 18 126 

Summa Kortfristiga skulder 32 831  6 217 39 048 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 348 161  4 785 352 946 
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Balansräkning för koncernen i sammandrag 2018-09-30 
 

Koncernen (KSEK) 
Enligt tidigare 

principer Referens IFRS justeringar IFRS 

     

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Goodwill 111 197 1B 23 615 134 812 

Övriga immateriella tillgångar 86 158   86 158 

Materiella anläggningstillgångar 38 171 2A 7 564 45 735 

Summa Anläggningstillgångar 235 526  31 179 266 705 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager 26 531   26 531 

Kundfordringar 22 623   22 623 

Övriga fordringar 3 172   3 172 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 232 2B  -725 8 507 

Likvida medel 23 511   23 511 

Summa Omsättningstillgångar 85 069  -725 84 344 

     

SUMMA TILLGÅNGAR 320 595  30 454 351 049 

 

Koncernen (KSEK) 
Enligt tidigare 

principer Referens IFRS justeringar IFRS 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 232 399 1C,2E,3D 15 072 247 471 

     

Långfristiga skulder     

Konvertibla skulder  36 807 4A -3 489 33 318 

Uppskjuten skatteskuld 221   221 

Avsättningar 2 201   2 201 

Leasingskulder 0 2C 3 678 3 678 

Övriga långfristiga skulder 0 4B 5 711 5 711 

Summa Långfristiga skulder 39 229  5 900 45 129 

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 12 921   12 921 

Leasingskulder 0 2C 3 551 3 551 

Övriga skulder 21 879   21 879 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 167 3C 5 931 20 098 

Summa Kortfristiga skulder 48 967  9 482 58 449 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 320 595  30 454 351 049 
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Balansräkning för koncernen i sammandrag 2018-12-31 
 

Koncernen (KSEK) 
Enligt tidigare 

principer Referens IFRS justeringar IFRS 

     

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Goodwill 103 188 1B 31 624 134 812 

Övriga immateriella tillgångar 104 034   104 034 

Materiella anläggningstillgångar 38 188 2A 6 406 44 594 

Summa Anläggningstillgångar 245 410  38 030 283 440 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager 14 263   14 263 

Kundfordringar 22 237   22 237 

Övriga fordringar 10 386   10 386 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 692 2B  -679 7 013 

Likvida medel 42 410   42 410 

Summa Omsättningstillgångar 96 988  -679 96 309 

     

SUMMA TILLGÅNGAR 342 398  37 351 379 749 

 

Koncernen (KSEK) 
Enligt tidigare 

principer Referens IFRS justeringar IFRS 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 245 179 1C,2E,3D 28 323 273 502 

     

Långfristiga skulder     

Konvertibla skulder  37 728 4A -3 102 34 626 

Uppskjuten skatteskuld 210   210 

Avsättningar 3 411   3 411 

Leasingskulder 0 2C 2 943 2 943 

Övriga långfristiga skulder 0 4B 4 043 4 043 

Summa Långfristiga skulder 41 349  3 885 45 234 

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 20 948   20 948 

Leasingskulder 0 2C 3 212 3 212 

Övriga skulder 18 899   18 899 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 023 3C 1 931 17 954 

Summa Kortfristiga skulder 55 870  5 143 61 013 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 342 398  37 351 379 749 
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Resultaträkning för koncernen i sammandrag juli – september 2018 
 

 

Enligt tidigare 
principer Referens IFRS justeringar IFRS 

     

Intäkter 25 217 3A -1 093 24 124 

Övriga rörelseintäkter  3 761   3 761 

Aktiverat arbete för egen räkning 5 645   5 645 

Råvaror och förnödenheter -8 742 3B -5 -8 747 

Övriga externa kostnader -11 856 2D 985 -10 871 

Personalkostnader -17 327   -17 327 

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar -11 203 1B, 2D 6 944 -4 259 

RÖRELSERESULTAT -14 505  6 831 -7 674 

     

Resultat från finansiella poster     

Finansiella intäkter 0   0 

Finansiella kostnader -4 724 2D,4C -42 -4 766 

Resultat före skatt -19 229  6 789 -12 440 

     

Inkomstskatt -47   -47 

     

PERIODENS RESULTAT -19 276  6 789 -12 487 

Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag  
 

 

Enligt tidigare 
principer Referens IFRS justeringar IFRS 

Poster som kan återföras till resultat     

Valutakursdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter   - 5 -554 -554 

PERIODENS TOTALRESULTAT -19 276  6 234 -13 042 
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Resultaträkning för koncernen i sammandrag januari – september 2018 
 

 

Enligt tidigare 
principer Referens IFRS justeringar IFRS 

     

Intäkter 53 001 3A -1 941 51 060 

Övriga rörelseintäkter  12 049   12 049 

Aktiverat arbete för egen räkning 17 645   17 645 

Råvaror och förnödenheter -23 454 3B -1 211 -24 665 

Övriga externa kostnader -42 081 2D 2 933 -39 148 

Personalkostnader -53 478   -53 478 

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar -33 009 1B, 2D 20 563 -12 446 

RÖRELSERESULTAT -69 327  20 342 -48 985 

     

Resultat från finansiella poster     

Finansiella intäkter 360   360 

Finansiella kostnader -5 137 2D,4C -2 494 -7 631 

Resultat före skatt -74 104  17 848 -56 256 

     

Inkomstskatt 1 280   1 280 

     

PERIODENS RESULTAT -72 824  17 848 -54 976 

 

Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag  
 

 

Enligt tidigare 
principer Referens IFRS justeringar IFRS 

Poster som kan återföras till resultat     

Valutakursdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter   - 5 2 598 2 598 

PERIODENS TOTALRESULTAT -72 824  20 446 -52 378 
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Resultaträkning för koncernen i sammandrag januari – december 2018 
 

 

Enligt tidigare 
principer Referens IFRS justeringar IFRS 

     

Intäkter 69 835 3A 1 650 71 485 

Övriga rörelseintäkter  16 755   16 755 

Aktiverat arbete för egen räkning 33 171   33 171 

Råvaror och förnödenheter -43 785 3B -808 -44 593 

Övriga externa kostnader -56 713 2D 4 117 -52 596 

Personalkostnader -76 810   -76 810 

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar -44 682 1B, 2D 27 425 -17 257 

RÖRELSERESULTAT -102 229  32 384 -69 845 

     

Resultat från finansiella poster     

Finansiella intäkter 0   0 

Finansiella kostnader -8 359 2D,4C -1 292 -9 651 

Resultat före skatt -110 588  31 091 -79 497 

     

Inkomstskatt 7 617   7 617 

     

PERIODENS RESULTAT -102 971  31 091 -71 880 

Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag  
 

 

Enligt tidigare 
principer Referens IFRS justeringar IFRS 

Poster som kan återföras till resultat     

Valutakursdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter   - 5 1 560 1 560 

PERIODENS TOTALRESULTAT -102 971  32 651 -70 320 

Referenser 
  

1A: Återläggning av justering förvärvskostnader (2018) avseende goodwill relaterat till omvänt förvärv CST Global    

1B: Återläggning av goodwillavskrivningar relaterade till omvänt förvärv CST Global; Jul-Sept = 8 009, Jan-Sept = 23 615, Jan-Dec = 31 
624  

1C: Eget kapital effekt för återläggning av goodwillavskrivningar ackumulerat  

2A: Bokning av nyttjandetillgångar för leasingavtal i enlighet med IFRS 16  

2B: Justering av förskottsbetalningar relaterade till leasingavtal i 2A  

2C: Bokning av lång- och kortfristiga skulder för leasingavtal i enlighet med IFRS 16  

2D: Återläggning av leasingkostnader enligt K3 (övriga externa kostnader) för bokning av avskrivningar nyttjandetillgång samt 
räntebetalningar leasingskuld i enlighet med IFRS 16; Jul-Sept: Avskrivningar = -1 065, Ränta = -90, Jan-Sept = Avskrivningar = -3 052, 
Ränta = -272, Jan-Dec = Avskrivningar = -4 199, Ränta = -351  

2E: Eget kapital effekt från bokning av nyttjandetillgångar och leasingskulder i balansräkningen ackumulerat.   

3A: Justering av intäkter till följd av ändrade redovisningsprinciper i enlighet med IFRS 15.   

3B: Justering av kostnad såld vara tillhörande delar av intäktsjusteringar i enlighet med IFRS 15  

3C: Bokning av kontraktsskuld tillhörande IFRS 15 intäktsjustering (3A)  

3D: Eget kapital effekt från intäktsjusteringar IFRS 15 ackumulerat   

4A: Separation av inbäddat derivat från konvertibelt skuldebrev i enlighet med IFRS 9. Periodvis ökning i enlighet med 
effektivräntemetoden.    

4B: Bokning av inbäddat derivat från 4A. Periodvis omvärdering av derivatet.   

4C: Resultateffekt från omvärdering av inbäddat derivat i konvertibel (4B) samt periodvis återföring konvertibeln enligt 
effektivräntemetoden (4A); Jul-Sept = 48, Jan-Sept = -2 222, Jan-Dec = - 942 
5: Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter   



SIVERS IMA HOLDINGS AB (PUBL)  26 DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2019 

 

Bilaga 2 – Fullständiga 
redovisningsprinciper 

 
 

Grund för upprättande 
Koncernredovisningen har upprättat i enlighet med de av EU 

antagna International Financial Reporting Standards (IFRS) 

samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC). 

Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet 

för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, 

Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 

Tidigare tillämpade koncernen Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning ("K3"). Detta är koncernens första 

finansiella rapport i enlighet med IFRS. Övergångsdatum till 

IFRS har fastställts till den 1 januari 2018 vilket innebär att 

jämförelsesiffrorna för räkenskapsår 2018 är omräknade 

enligt IFRS. För påverkan och effekter vid övergången till 

IFRS på koncernens finansiella ställning, resultat och 

kassaflöde se bilaga 1. 

Årsredovisningen för moderbolaget har upprättats i 

enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 

rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för 

juridiska personer. Enligt RFR 2 ska moderbolaget tillämpa 

alla International Financial Reporting Standards, antagna av 

EU, så långt det är möjligt inom ramen för 

Årsredovisningslagen. 

Tidigare har moderbolaget tillämpat Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (“K3”) och Årsredovisningslagen. 

Övergångsdatum har fastställts till den 1 januari 2018 vilket 

innebär att jämförelsesiffrorna för räkenskapsår 2018 är 

omräknade enligt RFR 2. För påverkan och effekter vid 

övergången till IFRS på moderbolagets finansiella ställning, 

resultat och kassaflöde se bilaga 1. 

De finansiella rapporterna har upprättats baserat på 

anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella instrument som 

värderats till verkligt värde via resultaträkningen i slutet av 

varje rapporteringsperiod, vilket beskrivs närmare i 

redovisningsprinciperna nedan.  

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar företagets finansiella 

rapporter och de enheter (dotterföretag) som företaget har 

bestämmande inflytande över per den 31 december varje år. 

Bestämmande inflytande uppnås när koncernen har 

inflytande över investeringsobjektet, är exponerad, eller har 

rätt, till rörlig avkastning från sitt engagemang i 

investeringsobjektet och kan använda sitt inflytande till att 

påverka sin avkastning. 

Ett dotterföretag konsolideras när företaget får 

bestämmande inflytande över dotterföretaget och upphör 

när företaget förlorar bestämmande inflytande över 

dotterföretaget. Resultat från förvärvade eller avyttrade 

dotterföretag under året inkluderas i resultatet från den dag 

då företaget får bestämmande inflytande över 

dotterföretaget och till den dag som bestämmande 

inflytande över dotterföretaget upphör.    

Vid behov justeras dotterföretagens finansiella rapporter 

för att anpassa de redovisningsprinciper som används till 

koncernens redovisningsprinciper. 

Alla koncerninterna tillgångar och skulder, eget kapital, 

intäkter, kostnader och kassaflöden som rör transaktioner 

mellan företag inom koncernen är eliminerade i 

konsolideringen.  

Rörelseförvärv 
Vid ett rörelseförvärv utgör förvärvaren den part som erhåller 

bestämmande inflytande över det förvärvade företaget. Ett 

omvänt förvärv uppstår när den legala förvärvaren 

identifieras som det förvärvade bolaget. Förvärvet av CST 

Global, som genomfördes 2017, var ett omvänt förvärv. 

Därav utgjorde Sivers IMA Holding med dotterbolag det 

förvärvade bolaget.  

Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. 

Goodwill beräknas som skillnaden mellan den överförda 

ersättningen, beloppet för eventuella innehav utan 

bestämmande inflytande i det förvärvade företaget, det 

verkliga värdet på förvärvarens tidigare egetkapitalandelar i 

det förvärvade företaget (om tillämpligt) och nettot per 

förvärvstidpunkten av beloppen för de identifierbara 

förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna.    

Goodwill 
Goodwill värderas och redovisas initialt enligt ovan.  

Goodwill skrivs inte av utan prövas för nedskrivningsbehov 

minst årligen. När nedskrivningsbehov prövas ska goodwill 

fördelas på var och en av koncernens kassagenererande 

enheter (eller grupper av kassagenererande enheter) som 

väntas bli gynnade av synergierna i förvärvet. En 

kassagenererande enhet på vilken goodwill har fördelats ska 

prövas avseende nedskrivningsbehov årligen, samt närhelst 

det finns en indikation på att enheten kan behövas skrivas 

ned. Om enhetens återvinningsvärde är lägre än enhetens 

redovisade värde, ska nedskrivningen fördelas först genom 

att minska det redovisade värdet för goodwill som hänförts 

till enheten och sedan minska övriga tillgångar proportionellt 

baserat på det redovisade värdet för varje tillgång i enheten. 
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En redovisad nedskrivning av goodwill ska inte återföras i 

efterföljande period. 

Intäktsredovisning 
Koncernen redovisar i huvudsak intäkter från följande 

intäktsströmmar: 

• Försäljning av hårdvaruprodukter. 

• Utvecklingsprojekt (Även kallade Non Recurrent 

Engineering ”NRE”) 

• Supportavtal  

 

Intäkter värderas baserat på avtalet med kund och 

motsvarar den ersättning som koncernen förväntar sig ha 

rätt till i utbyte mot att överföra utlovade varor eller tjänster 

exklusive mervärdeskatt. Koncernen redovisar en intäkt när 

kontrollen av en vara eller tjänst överförs till en kund. 

Försäljning av hårdvaruprodukter  

Koncernen säljer chip, komponenter, moduler och delsystem 

baserade på avancerad 5G millimetervågsteknik inom det 

trådlösa segmentet. Inom fibersegmentet säljer koncernen 

halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska 

produkter.  

För en del av hårdvaruprodukterna, främst inom den 

trådlösa verksamheten, redovisas intäkten vid en tidpunkt. 

Denna tidpunkt inträffar normalt när kontrollen över varorna 

har överförts till kund, vilket utgör leveranstidpunkten (i 

enlighet med de fraktvillkor som gäller för det specifika 

avtalet). En fordran redovisas av koncernen när varorna 

levereras till kunden eftersom detta representerar den 

tidpunkt då rätten till vederlag blir ovillkorlig, eftersom det 

bara krävs att tiden går innan betalning förfaller. 

Produktionstester genomförs innan produkter skickas till 

kunder.  

Intäkter redovisas med avdrag för beräknade 

volymrabatter, och intäkter redovisas endast i den 

utsträckning som det är mycket sannolikt att en väsentlig 

återföring inte uppstår. Rabatter avtalas normalt för en på 

förhand bestämd kvantitet, och beräknas utifrån den 

avtalade kvantiteten. I de fall det inte finns en bestämd 

kvantitet görs en uppskattning utifrån historiska data.  

Koncernen har även, inom fibersegmentet, 

hårdvaruprodukter som tillverkas enligt specifikationer från 

kunden. Sådana hårdvaruprodukter kan vara till exempel 

wafers och chip. Intäkterna för dessa hårdvaruprodukter 

redovisas över tid, i takt med färdigställandegraden. 

Färdigställandegraden mäts normalt med en outputmetod, 

som utgår från vad som är färdigställt enligt en 

arbetsbeskrivning. Färdigställandet sammanfaller ofta med 

fakturering. När så inte är fallet redovisas en fordran om 

upparbetning överstiger fakturerat eller en skuld om 

fakturering överstiger upparbetning. 

Utvecklings/NRE – projekt  

Inom trådlöst och fiber förekommer så kallade ”NRE ”-avtal. 

Sådana avtal avser utvecklingsprojekt, där koncernen bland 

annat gör anpassningar av teknik i hårdvaruprodukter för att 

matcha kundens önskemål eller för att utveckla en ny 

produkt. När utvecklingsprojektet är färdigställt är avsikten 

att sälja den anpassade/nya produkten i volymer. Om detta 

inträffar redovisas intäkterna som uppkommer från 

volymförsäljning inom kategorin hårdvara.  

Ersättningar för NRE avtal redovisas över tid, i takt med 

färdigställandet av produkten. Färdigställandet beräknas 

normalt med en inputmetod utifrån nedlagda kostnader. När 

upparbetning sker redovisas en avtalsstillgång för utfört 

arbete och när fakturering överstiger vad som upparbetats 

redovisas en avtalsskuld.  

Supportavtal  

Inom det trådlösa affärsområdet säljs även support för 

bolagets hårdvaror, för att underlätta kundens anpassning av 

tekniken till deras produkter. Supportavtal kan till exempel 

tecknas i syfte att designa in koncernens produkter i 

kundens, där kunden i sin tur säljer sin produkt till en 

slutkund. Supportavtalen tecknas för en viss tidsperiod till ett 

fast pris, och intäkterna redovisas linjärt över denna 

tidsperiod. Transaktionspriset för dessa tjänster redovisas 

som en avtalsskuld vid tidpunkten för den inledande 

försäljningstransaktionen och löses upp linjärt under 

tjänsteperioden. 

 
Leasing 
Koncernen som leasingtagare 

Koncernen bedömer om avtalet är, eller innehåller, ett 

leasingavtal när avtalet ingås. Koncernen redovisar en 

nyttjanderätt med tillhörande leasingskuld för samtliga 

leasingavtal där koncernen är leasingtagare. 

Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av de 

leasingavgifter som inte betalats vid inledningsdatumet, 

diskonterat med användning av leasingavtalets implicita 

ränta, om denna räntesats lätt kan fastställas. Om denna 

räntesats inte lätt kan fastställas ska koncernen använda 

leasetagarens marginella låneränta. 

Leasingavgifter som inkluderas i värderingen av 

leasingskulden omfattar:  

• fasta avgifter (inklusive till sin substans fasta avgifter, 

med avdrag för eventuella förmåner i samband med 

teckning av leasingavtal), 

• variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett 

pris, initialt värderade med hjälp av det index eller det 

pris som gällde vid inledningsdatumet, 

• belopp som förväntas betalas ut av leasetagaren enligt 

restvärdesgarantier det belopp som förväntas eventuell 

restvärdesgaranti som tillhandahålls leasegivaren av 

leasetagaren, en till leasetagaren närstående part eller 

en tredje part som inte är hänförlig till leasegivaren och 

som har finansiella förutsättningar att infria de avtalade 

förpliktelserna, 

• lösenpriset för optioner att köpa om leasetagaren är 

rimligt säker på att utnyttja optionerna, och 

• straffavgifter som utgår vid uppsägning av 

leasingavtalet, om leasingperioden återspeglar att 
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leasetagaren kommer att utnyttja en möjlighet att säga 

upp leasingavtalet. 

 

Leasingskulden redovisas som en separat post i koncernens 

rapport över finansiell ställning.  

Efter inledningsdatumet värderas leasingskulden genom 

att öka det redovisade värdet för att återspegla räntan på 

leasingskulden (genom användning av 

effektivräntemetoden), och genom att minska det redovisade 

värdet för att återspegla utbetalda leasingavgifter. 

Koncernen omvärderar leasingskulden (och göra en 

motsvarande justering av nyttjanderätten) om antingen:  

• Leasingperioden förändras eller om bedömningen av en 

option att köpa den underliggande tillgången förändras, i 

vilket fall leasingskulden måste omvärderas genom 

diskontering av de ändrade leasingavgifterna med 

användning av en ändrad diskonteringsränta. 

• Leasingavgifterna förändras till följd av ändringar i ett 

index eller ett pris eller om det sker en förändring i de 

belopp som förväntas betalas ut enligt en 

restvärdesgaranti, i vilka fall leasingskulden omvärderas 

genom diskontering av de ändrade leasingbetalningarna 

med användning av den initiala diskonteringsräntan 

(såvida inte leasingbetalningarna förändras på grund av 

en förändring i den rörliga räntan, i vilket fall en ändrad 

diskonteringsränta ska användas).  

• En ändring av leasingavtalet som inte redovisas som ett 

separat leasingavtal, i vilket fall leasingskulden 

omvärderas genom att diskontera de ändrade 

leasingavgifterna med en ändrad diskonteringsränta. 

 

Nyttjanderätter omfattar summan av den initiala värderingen 

av motsvarande leasingskuld, leasingavgifter som betalats 

vid eller före inledningsdatumet och eventuella initiala direkta 

utgifter. Därefter värderas de till anskaffningsvärdet efter 

avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.  

Nyttjanderättigheter skrivs av under det kortare av 

leasingperioden och den underliggande tillgångens 

nyttjandeperiod. Om leasingavtalet överför äganderätten till 

den underliggande tillgången till koncernen eller om 

anskaffningsvärdet för nyttjanderätten återspeglar att 

koncernen kommer att utnyttja en option att köpa, ska den 

hänförliga nyttjanderätten skrivas av under den 

underliggande tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningarna 

påbörjas vid leasingavtalets inledningsdatum. 

Nyttjanderätterna redovisas i samma post som den post där 

de motsvarande underliggande tillgångarna skulle ha 

redovisats om de ägdes i koncernens rapport över finansiell 

ställning.  

Koncernen tillämpar IAS 36 för att fastställa om det 

föreligger ett nedskrivningbehov av nyttjanderätten och 

redovisar eventuell identifierad nedskrivning vilket beskrivs i 

principen för ”Materiella anläggningstillgångar”. 

Som en praktisk lösning tillåter IFRS 16 att inte skilja icke-

leasingkomponenter från leasingkomponenter, och i stället 

redovisa varje leasingkomponent och alla tillhörande icke-

leasingkomponenter som en enda leasingkomponent. 

Koncernen har valt att använda denna praktiska lösning. 

Utländska valutor 
Vid upprättandet av de finansiella rapporterna för de enskilda 

företagen redovisas transaktioner i valutor andra än 

företagets funktionella valuta (utländska valutor) till 

transaktionsdagens dagskurs. Vid varje rapportperiods slut 

räknas monetära tillgångar och skulder som är 

denominerade i utländska valutor om till balansdagens kurs. 

Icke-monetära poster redovisade till verkligt värde i 

utländska valutor räknas om till valutakursen den dag då det 

verkliga värdet beräknades. Icke-monetära poster värderade 

till anskaffningsvärde räknas inte om.   

Valutakursdifferenser redovisas i resultatet i den period i 

vilken de uppkommer förutom: 

• valutakursdifferenser på monetära poster som är 

fordringar på eller skulder till en utlandsverksamhet där 

en reglering inte är planerad eller inte kommer att ske 

inom överskådlig framtid (och därmed utgör en del av 

nettoinvesteringen i utlandsverksamheten), och som 

ska redovisas initialt i övrigt totalresultat och 

omklassificeras från eget kapital till resultatet vid 

avyttring av nettoinvesteringen.  

 

Vid upprättande av koncernredovisning, räknas koncernens 

tillgångar och skulder i utländsk valuta om till 

stängningskursen på balansdagen. Intäkter och kostnader 

räknas om till växelkursen på transaktionsdagen, såvida inte 

växelkursen varierar betydande under den perioden i vilket 

fall den genomsnittliga valutakursen för perioden används. 

Om några växelkursdifferenser uppkommer redovisas de i 

övrigt totalresultat och ackumuleras i omräkningsreserven 

(hänförs till innehav utan bestämmande inflytande om 

tillämpligt).   

Vid avyttring av en utlandsverksamhet (där koncernen 

förlorar bestämmande inflytande) omklassificeras alla 

valutakursdifferenser som ackumulerats i 

omräkningsreserven för den verksamheten och som är 

hänförliga till moderföretagets aktieägare till 

resultaträkningen.    

Statliga bidrag 
Statliga bidrag redovisas inte förrän det föreligger rimlig 

säkerhet att koncernen uppfyller de villkor som är 

förknippade med bidraget och att bidragen kommer erhållas.   

Statliga bidrag redovisas systematiskt i resultatet, som 

”övriga rörelseintäkter”, över samma perioder som de 

kostnader bidragen är avsedda att kompensera för.  

Ett statligt bidrag som lämnas som ersättning för kostnader 

eller förluster som företaget redan haft eller i syfte att ge 

företaget omedelbart stöd utan att vara förbundet med 

framtida kostnader redovisas i resultatet för den period 

under vilken företaget erhåller en fordran på staten. 

Statliga bidrag hänförliga till förvärv av materiella 

anläggningstillgångar redovisas som en förutbetald intäkt, 
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vilken redovisas i resultatet över tillgångarnas förväntade 

nyttjandeperiod. 

Kostnader för pensioner och ersättning vid 
uppsägning 
Betalning till en avgiftsbestämd pensionsplan redovisas som 

en kostnad när de anställda har utfört tjänsterna som ger 

dem rätt till avgifterna.  

Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare redovisas 

som avgiftsbestämd, om det inte finns tillräcklig information 

att redovisa dem som förmånsbestämda. För närvarande 

finns enbart pensionsplaner som redovisas som 

avgiftsbestämda inom koncernen.  

Kortfristiga och långfristiga ersättningar till 
anställda 
En skuld redovisas för ersättning till anställda avseende 

löner, betald semester och betald sjukfrånvaro från den 

anställdas tjänstgöring under innevarande period till det 

odiskonterade beloppet av ersättningen som förväntas 

betalas i utbyte för dessa tjänster.   

Skulder redovisade för kortfristiga ersättningar värderas 

till det odiskonterade beloppet avseende kortfristiga 

ersättningar till anställda som företaget förväntas betala i 

utbyte mot dessa tjänster. 

Skulder redovisade för övriga långfristiga ersättningar till 

anställda värderas till nuvärde genom att uppskattade 

framtida kassaflöden som förväntas betalas av koncernen i 

baserat på de tjänster som tillhandahållits av de anställda 

per rapportperiodens slut.  

Skatt 
Inkomstskattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt 

och uppskjuten skatt. 

Aktuell skatt 

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för 

perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 

resultatet då det har justerats för intäkter och kostnader som 

är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder och vidare 

utesluts poster som aldrig blir skattepliktiga eller 

avdragsgilla. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas 

enligt de skattesatser som är beslutade eller i praktiken 

beslutade per rapportperiodens slut.  

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt är den skatt som förväntas vara betalbar 

eller återvinnbar på skillnader mellan redovisade värden på 

tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och 

motsvarande skattemässiga värden som används vid 

beräkningen av skattepliktigt resultat och redovisas med 

hjälp av balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder 

redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, 

och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla 

avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är 

sannolikt att beloppen kan nyttjas mot framtida 

skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och 

skattefordringar redovisas inte om de temporära 

skillnaderna är hänförliga till den första redovisningen av 

goodwill eller den första redovisningen av en tillgång eller 

skuld (som inte är ett rörelseförvärv) och vid tidpunkten för 

transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattepliktigt 

resultat.  

Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga 

temporära skillnader hänförliga till investeringar i 

dotterföretag, utom i de fall koncernen kan styra tidpunkten 

för återföring av de temporära skillnaderna och det är 

sannolikt att en sådan återföring inte kommer att ske inom 

överskådlig framtid. Uppskjutna skattefordringar som är 

hänförliga till avdragsgilla temporära skillnader avseende 

sådana investeringar och innehav redovisas endast i den 

omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot 

framtida skattepliktiga överskott och det är troligt att ett 

sådant utnyttjande kommer att ske inom överskådlig 

framtid.  

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar 

prövas vid varje rapportperiod slut och minskas till den del 

det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga 

överskott kommer att finnas tillgängliga för att realisera, helt 

eller delvis den uppskjutna skattefordran.  

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som 

förväntas gälla för den period då tillgången återvinns eller 

skulden regleras, baserat på de skattesatser och skatteregler 

som har beslutats eller är i praktiken beslutade per 

rapportperiodens slut. 

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder  

nettoredovisas då det föreligger en legal rätt att kvitta 

aktuella skattefordringar mot aktuella skatteskulder och de 

hänför sig till inkomstskatt debiterade av samma 

skattemyndighet och då koncernen har för avsikt att reglera 

aktuella skattefordringar och skulder med ett nettobelopp. 

Aktuell skatt och uppskjuten skatt för året  

Aktuell skatt samt uppskjuten skatt redovisas i resultatet, 

förutom när de är hänförligt till poster som redovisas i övrigt 

totalresultat eller direkt i eget kapital, i vilket fall aktuell och 

uppskjuten skatt redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i 

eget kapital. När aktuell eller uppskjuten skatt uppkommer 

från den första redovisningen av ett rörelseförvärv, redovisas 

skatteeffekterna i redovisningen för rörelseförvärvet. 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier redovisas till anskaffningsvärde minus 

ackumulerade avskrivningar och ackumulerade 

nedskrivningar. 

Avskrivningar redovisas för att skriva av 

anskaffningsvärdet eller värderingen av en tillgång efter 

avdrag för beräknat restvärde, genom att använda den linjära 

avskrivningsmetoden. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

  

Inventarier, verktyg och installationer 5–7 år 

Datorer 3 år 
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De bedömda nyttjandeperioderna, restvärden och 

avskrivningsmetod utvärderas vid varje rapportperiods slut, 

förändringar i uppskattning redovisas framåtriktat.  

En materiell anläggningstillgång tas bort från 

balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga 

framtida ekonomiska fördelar bedöms uppkomma från 

nyttjandet av tillgången. Den vinst eller förlust som 

uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång 

fastställs som skillnaden mellan försäljningsintäkter och 

redovisat värde på tillgången och redovisas i resultatet. 

Internt upparbetade immateriella tillgångar – utgifter 

för forskning och utveckling 

Utgifter för forskning kostnadsförs i den period de 

uppkommer. 

En internt upparbetad immateriell tillgång som uppstår 

genom utveckling, eller i utvecklingsfasen av ett internt 

projekt, tas upp som tillgång i rapporten över finansiell 

ställning endast om ett företag kan påvisa att samtliga 

nedanstående förutsättningar är uppfyllda: 

• Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den 

immateriella tillgången så att den kan användas eller 

säljas. 

• Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella 

tillgången och använda eller sälja den. 

• Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den 

immateriella tillgången. 

• Företaget visar hur den immateriella tillgången kommer 

att generera sannolika framtida ekonomiska fördelar.  

• Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra 

resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda 

eller sälja den immateriella tillgången. 

• Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter 

som är hänförliga till den immateriella tillgången under 

dess utveckling. 

 

Anskaffningsvärdet för internt upparbetade immateriella 

tillgångar är summan av de utgifter som uppkommer från 

och med den tidpunkt då den immateriella tillgången först 

uppfyller kriterierna i punkterna ovan. Om det inte är möjligt 

att redovisa någon internt upparbetad immateriell tillgång 

redovisas utgifterna för utveckling som en kostnad i den 

period de uppkommer.  

Efter första redovisningstillfället, redovisas de internt 

upparbetade immateriella tillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. 

Avskrivningar av immateriella tillgångar påbörjas när 

tillgången tagits i bruk och avskrivning sker linjärt över 

tillgångens bedömda nyttjandeperiod.  

Nedskrivning av materiella och immateriella 
tillgångar exklusive goodwill 
Vid varje rapportperiods slut utvärderar koncernen de 

redovisade värdena av dess materiella och immateriella 

tillgångar för att bedöma om det föreligger något behov för 

nedskrivning av dessa tillgångar. Om indikationer på 

nedskrivningsbehov föreligger, ska det tillgångens 

återvinningsvärde beräknas för att fastställa eventuell 

nedskrivning. Om tillgången inte ger upphov till kassaflöden 

som i hög grad är oberoende av kassaflöden från andra 

tillgångar eller grupper av tillgångar, beräknas 

återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten till 

vilken tillgången hör.  

Immateriella tillgångar med en obestämbar 

nyttjandeperiod ska prövas för nedskrivningsbehov minst 

årligen eller vid indikation på en värdenedgång för tillgången. 

Återvinningsvärdet är det högre av dess verkliga värde 

minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 

beräkningen av återvinningsvärdet diskonteras de 

uppskattade framtida kassaflöden till dess nuvärde genom 

att använda en diskonteringsränta före skatt för att reflektera 

aktuella marknadsmässiga bedömningar av pengarnas 

tidsvärde, och de risker som särskilt avser den tillgång för 

vilken uppskattningarna av de framtida kassaflödena inte har 

justerats. 

Om en tillgångs (eller kassagenererande enhets) 

återvinningsvärde uppskattas vara lägre än dess redovisade 

värde, reduceras tillgångens redovisade värde (eller 

kassagenererande enhetens) till dess återvinningsvärde. En 

nedskrivning kostnadsförs omedelbart i resultatet.  

Varulager 
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för varulager 

ska innefatta alla kostnader för inköp, kostnader för 

tillverkning samt andra kostnader för att bringa varorna till 

deras aktuella plats och skick. Nettoförsäljningsvärdet 

representerar det uppskattade försäljningspriset efter avdrag 

för uppskattade kostnader för färdigställande och kostnader 

som är nödvändiga för att åstadkomma en försäljning.  

Finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas i 

koncernens rapport över finansiell ställning när koncernen 

blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder värderas initialt 

till verkligt värde. Transaktionskostnader hänförliga till 

instrument till upplupet anskaffningsvärde läggs till eller dras 

av från anskaffningsvärdet. Transaktionskostnader 

hänförliga till instrument till verkligt värde via resultatet 

redovisas omedelbart i resultatet. 

Finansiella tillgångar 
Alla redovisade finansiella tillgångar värderas i sin helhet till 

antingen upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde, 

beroende på klassificeringen av de finansiella tillgångarna. 

Klassificering av finansiella tillgångar  

Finansiella tillgångar som uppfyller följande villkor värderas, 

efter initial värdering, till upplupet anskaffningsvärde: 

• den finansiella tillgången hålls inom en affärsmodell 

vars mål är att inneha finansiella tillgångar för att samla 

in avtalsenliga kassaflöden; och 
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• de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid 

bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som 

endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det 

utestående kapitalbeloppet. 

 

Finansiella tillgångar som uppfyller följande villkor värderas, 

efter initial värdering, till verkligt värde via övrigt totalresultat: 

• den finansiella tillgången hålls inom en affärsmodell 

vars mål uppnås genom att både samla in avtalsenliga 

kassaflöden och sälja de finansiella tillgångarna; och 

• de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid 

bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som 

endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det 

utestående kapitalbeloppet. 

 

Alla andra finansiella tillgångar värderas till verkligt värde via 

resultaträkningen. 

Koncernen har kundfordringar, övriga kortfristiga 

fordringar, avtalstillgångar och likvida medel som har 

redovisats till upplupet anskaffningsvärde med 

effektivräntemetoden, minskat med reservering för 

nedskrivning. Koncernen har även valutaterminskontrakt 

som, i de fall de utgör en tillgång, redovisas till verkligt värde 

via resultaträkningen (se även nedan under 

”Derivatinstrument”). För närvarande har koncernen inga 

finansiella instrument som redovisas till verkligt värde via 

övrigt totalresultat.  

Nedskrivning av finansiella tillgångar 

Koncernen redovisar en förlustreserv för förväntade 

kreditförluster på investeringar i skuldinstrument som 

värderas till upplupet anskaffningsvärde. Beloppet för 

förväntade kreditförluster uppdateras vid varje 

rapportperiodens slut för att återspegla förändringar i 

kreditrisken sedan första redovisningstillfället av respektive 

finansiellt instrument.  

Koncernen redovisar alltid förväntade kreditförluster för 

återstående löptid för kundfordringar och avtalstillgångar i 

enlighet med den förenklade modellen. De förväntade 

kreditförlusterna på dessa finansiella tillgångar värderas 

med hjälp av en reserveringsmatris baserad på koncernens 

historiska kreditförluster, justerad för faktorer som är 

specifika förkunderna, för allmänna ekonomiska 

förhållanden och en bedömning av både det nuvarande och 

prognosticerade faktorerna vid rapportperiodens slut, 

inklusive pengars tidsvärde när så är lämpligt. 

För alla andra finansiella instrument redovisar koncernen 

förväntade kreditförluster för återstående löptid när det har 

skett en betydande ökning av kreditrisken sedan första 

redovisningstillfället. Men om kreditrisken på det finansiella 

instrumentet inte har ökat väsentligt sedan första 

redovisningstillfället, värderar koncernen förlustreserven för 

det finansiella instrumentet till ett belopp motsvarande  

12-månaders förväntade kreditförluster. 

Förväntade kreditförluster för återstående löptid utgör de 

förväntade kreditförluster som följer av alla eventuella 

fallissemangshändelser under den förväntade löptiden för ett 

finansiellt instrument. Däremot är 12 månaders förväntade 

kreditförluster den del av de förväntade kreditförlusterna för 

återstående löptid som är följden av fallissemangshändelser 

för ett finansiellt instrument som är möjliga inom 12 

månader efter rapportperiodens slut.  

Koncernen anser att brott mot finansiella villkor eller när 

intern eller extern information indikerar att motparten med 

hög sannolikhet inte kommer möta sina åtaganden innebär 

fallissemang. Oavsett detta anses en tillgång vara i 

fallissemang när den är mer än 90 dagar förfallen om inte 

koncernen har rimlig och verifierbar information för att visa 

att ett mer försenat fallissemangskriterium är mer lämpligt. 

Borttagande från rapporten över finansiell ställning av 

finansiella tillgångar 

Koncernen ska ta bort en finansiell tillgång från rapporten 

över finansiell ställning endast när de avtalsenliga 

rättigheterna upphör eller den finansiella tillgångens samtliga 

risker och förmåner överförs till en annan part.  

Vid borttagande av en finansiell tillgång värderad till 

upplupet anskaffningsvärde redovisas skillnaden mellan 

tillgångens redovisade värde och summan av erhållen 

ersättning och fordran.  

Finansiella skulder och eget kapital 

Klassificering av skuldinstrument eller 

egetkapitalinstrument  

Skuld- och egetkapitalinstrument klassificeras som antingen 

finansiella skulder eller som egetkapital i enlighet med 

innehållet i avtalsarrangemangen och definitionerna av en 

finansiell skuld och ett egetkapitalinstrument. 

Finansiella skulder 

Alla finansiella skulder värderas till upplupet 

anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden 

eller till verkligt värde via resultaträkningen. 

Finansiella skulder till verkligt värde via 

resultaträkningen 

Finansiella skulder klassificeras till verkligt värde via 

resultaträkningen när den finansiella skulden är (i) en 

villkorad köpeskilling vid förvärv (ii) innehas för handel eller 

(iii) identifieras som en skuld värderad till verkligt värde via 

resultaträkningen vid första redovisningstillfället. 

En finansiell skuld klassificeras som innehas för handel 

om den: 

• har förvärvats eller uppkommit med huvudsyfte att 

säljas eller återköpas på kort sikt; eller 

• vid det första redovisningstillfället ingick i en portfölj 

med identifierade finansiella instrument som förvaltas 

tillsammans och för vilka det finns ett nyligen bevisat 

verkligt mönster av kortfristiga realiseringar av vinst, 

eller  

• är ett derivat 
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Finansiella skulder värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen värderas till verkligt värde, med eventuella 

vinster eller förluster som uppkommer vid förändringar i 

verkligt värde redovisade i resultaträkningen. 

Koncernen har valutaterminskontrakt som, i de fall de 

utgör en skuld, redovisas till verkligt värde via 

resultaträkningen (se även nedan under ”Derivatinstrument”). 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 

anskaffningsvärde   

Finansiella skulder som är inte (i) en villkorad köpeskilling 

som erkänns av en förvärvare i samband med ett 

rörelseförvärv, (ii) innehas för handel eller (iii) är identifierade 

som värderade till verkligt värde via resultaträkningen, 

värderas till upplupet anskaffningsvärde som beräknas enligt 

effektivräntemetoden.  

Effektivräntemetoden är den metod som används för att 

beräkna det upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell 

tillgång eller finansiell skuld och för fördelning och 

redovisning av ränteintäkter eller räntekostnader i resultatet 

under den relevanta perioden. Effektivränta är den ränta som 

exakt diskonterar de uppskattade framtida in- och 

utbetalningarna (inklusive transaktionskostnader och alla 

andra premier eller rabatter) under den förväntade löptiden 

av finansiell skuld, eller (när tillämpligt) under en kortare 

period än den förväntade löptiden, till det upplupna 

anskaffningsvärdet för en finansiell skuld. 

Koncernens konvertibla lån, leverantörsskulder, upplupna 

kostnader och övriga kortfristiga skulder redovisas till 

upplupet anskaffningsvärde.   

Borttagande från rapporten över finansiell ställning av 

finansiella skulder 

Koncernen bokar bort finansiella skulder när, och endast när, 

koncernens skyldigheter fullgörs, annulleras eller har löpt ut. 

Skillnaden mellan det redovisade värdet på den finansiella 

skulden som bokas bort och den ersättning som erlagts 

redovisas i resultaträkningen. 

Derivatinstrument 
Koncernen ingår kontrakt för valutaterminer för att hantera 

sin exponering för valutarisker. Derivat redovisas initialt till 

verkligt värde vid det datum då derivatkontrakt ingås och 

omvärderas därefter till verkligt värde vid varje 

rapportperiodens slut. Vinsten eller förlusten redovisas i 

resultaträkningen omedelbart, då koncernen inte tillämpar 

säkringsredovisning.  

Derivat kvittas inte i de finansiella rapporterna om inte 

koncernen har både legal rätt och avsikt att reglera posterna. 

Ett derivat presenteras som en anläggningstillgång eller en 

långfristig skuld om instrumentets återstående löptid är mer 

än 12 månader och tillgången eller skulden inte förväntas 

realiseras eller avvecklas inom 12 månader. Andra derivat 

presenteras som omsättningstillgångar eller kortfristiga 

skulder. 

Inbäddade derivat 

Ett inbäddat derivat är en del av ett sammansatt kontrakt 

som också omfattar ett värdkontrakt som inte är ett derivat, 

vilket innebär att vissa av det sammansatta instrumentets 

kassaflöden varierar på ett sätt som liknar kassaflödena för 

fristående derivat. Sammansatta kontrakt där värdkontraktet 

är en finansiell tillgång klassificeras och värderas i sin helhet 

enligt principerna i IFRS 9. 

Derivat inbäddade i ett sammansatt kontrakt som inte är 

en tillgång inom tillämpningsområdet för IFRS 9 ska skiljas 

från värdkontraktet när de uppfyller definitionen för derivat, 

deras ekonomiska egenskaper och risker inte är nära 

förknippade med värdkontraktets och värdkontraktet inte 

redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Ett 

inbäddat derivat presenteras på samma sätt som ett 

fristående derivat. 

Koncernen har ett konvertibelt skuldebrev som under 

avtalstiden kan konverteras till aktier i moderbolaget. 

Skulddelen redovisas till upplupet anskaffningsvärde med 

effektivräntemetoden under ”konvertibla skulder” i 

balansräkningen. Det inbäddade derivatet 

(konverteringsoptionen) redovisas till verkligt värde via 

resultaträkningen under ”övriga långfristiga skulder”.  

Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig 

förpliktelse som en följd från en inträffad händelse, det är 

sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 

reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av 

beloppet kan göras. 

En avsättning ska göras med det belopp som är den 

bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den 

befintliga förpliktelsen vid rapportperiodens slut, beaktat de 

risker och osäkerheter som är hänförliga till förpliktelsen. När 

en avsättning värderas genom att använda uppskattade 

kassaflöden för att reglera den befintliga förpliktelsen, är 

dess redovisade värde nuvärdet av de framtida kassaflödena 

(om pengarnas tidsvärde är väsentligt). 

Där en del eller hela beloppet som krävs för att reglera en 

avsättning förväntas bli ersatt en tredje part, redovisas den 

förväntade gottgörelsen som en tillgång om det är så gott 

som säkert att gottgörelsen kommer erhållas och att 

beloppet kan uppskattas tillförlitligt. 

Aktierelaterade ersättningar  
Aktierelaterade ersättningar som regleras med 

egetkapitalinstrument till anställda och andra personer som 

utför liknande tjänster värderas till det verkliga värdet av de 

tilldelade egetkapitalinstrumenten per tilldelningstidpunkten. 

Det verkliga värdet exkluderar effekten av intjäningsvillkor 

som inte är marknadsvillkor.  

Det verkliga värdet fastställt vid tilldelningstidpunkten för 

aktierelaterade ersättningar som regleras med 

egetkapitalinstrumentet och redovisas linjärt över 

intjänandeperioden, baserat på koncernens uppskattning av 

antal egetkapitalinstrument som förväntas intjänas. Vid varje 

rapportperiod slut omvärderar koncernen sin uppskattning 
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om antalet egetkapitalinstrument som förväntas intjänas 

baserat på effekt av intjäningsvillkor som inte är 

marknadsvillkor. Eventuell effekt från förändring av de 

ursprungliga uppskattningarna redovisas i resultatet så att 

den ackumulerade kostnaden speglar den ändrade 

uppskattningen, med en motsvarande justering av eget 

kapital.  

Moderbolagets redovisningsprinciper  
Moderbolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Rådet 

för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 

Redovisning för juridiska personer. Enligt RFR 2 ska 

moderbolaget tillämpa alla International Financial Reporting 

Standards, antagna av EU, så långt det är möjligt inom 

ramen för Årsredovisningslagen. Skillnaderna mellan 

koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper 

framgår nedan. 

Andelar i koncernföretag 

Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde 

med avdrag för eventuella nedskrivningar. 

Intäkter  

Moderbolagets intäkter består av förvaltningsavgifter från 

dotterbolag. Dessa redovisas över tid, i takt med att 

tjänsterna utförs. Intäkterna beräknas och allokeras ut till 

dotterbolagen utifrån den andel av tjänsterna de nyttjar.   

Finansiella instrument 

Moderbolaget har långfristig koncernintern utlåning. 

Modellen för att beräkna reserveringar för förväntade 

kreditförluster utgår från sannolikhet för fallissemang utifrån 

koncernbolagens kreditrating, förväntad förlust vid 

fallissemang och exponering vid fallissemang. Modellen 

beräknar en 12-månaders förväntad kreditförlust på 

fordringarna. Vid en väsentlig ökning i kreditrisken beräknas 

en reservering baserad på tillgångens livstid. Koncernen har 

valt att applicera undantaget för låg kreditrisk där låg 

kreditrisk approximeras med en intern rating som anses 

motsvara investeringsgrad. 


