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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
 
Belopp i tkr Not 2013 2012 

    
Nettoomsättning 5 6 029 640 6 183 702 
Kostnad för sålda varor 6 -3 907 515 -4 049 581 

Bruttoresultat  2 122 125 2 134 121 
    
Försäljningskostnader 6 -442 501 -465 053 
Administrationskostnader 6 -978 982 -899 406 
Forsknings- och utvecklingskostnader 6 -52 622 -52 132 
Övriga rörelseintäkter 11 19 753 17 498 
Övriga rörelsekostnader 11 -41 049 -22 439 

Rörelseresultat  626 724 712 589 
     
Finansiella intäkter 12 6 942 16 991 
Finansiella kostnader  12 -58 666 -59 912 

Finansiella poster – netto 12 -51 724 -42 921 
Resultatandel i intresseföretag  - 1 440 

Resultat före skatt  575 000 671 108 
    
Inkomstskatt 14 -187 431 -160 166 

Årets resultat  387 569 510 942 

    
Årets resultat hänförligt till:      
Moderföretagets aktieägare  377 946 504 937 
Innehav utan bestämmande inflytande  9 623 6 005 

Årets resultat  387 569 510 942 

    
Resultat per aktie före och efter utspädning, räknat på 
resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under 
året (uttryckt i kr per aktie) 33 4,16 5,56 
 
 

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERNEN    
    
Årets resultat  387 569 510 942 
    
Övrigt totalresultat    
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:    

Omräkningsdifferenser  27 336 -34 453 
Säkring av nettoinvestering  - 2 396 
Uppskjuten skatt nettoinvestering  - 359 
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt  27 336 -31 698 

Summa totalresultat för året  414 905 479 244 

 
Summa totalresultat för året hänförligt till:      
Moderföretagets aktieägare  404 563 472 098 
Innehav utan bestämmande inflytande  10 342 7 146 

Summa totalresultat för året  414 905 479 244 

 
 
Noterna på sidorna 7 till 36 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING  
 

Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31 2012-01-01 

 
TILLGÅNGAR 
  

     

Anläggningstillgångar       
Immateriella tillgångar 15,16 3 046 799 3 015 787 2 960 108 
Materiella anläggningstillgångar 17 342 037 334 013 347 023 
Innehav i intresseföretag 18 3 516 3 516 6 709 
Andra långfristiga finansiella fordringar 30 1 880 2 214 2 192 
Uppskjuten skattefordran 19 40 747 27 154 29 318 

Summa anläggningstillgångar  3 434 979 3 382 684 3 345 350 
     
Omsättningstillgångar     
Varulager 20 757 593 752 916 771 760 
Kundfordringar 21,30 671 220 662 327 673 841 
Aktuella skattefordringar  66 696 83 159 91 095 
Övriga fordringar 22 28 966 35 274 35 252 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 67 038 74 165 75 661 
Likvida medel 24,30 441 653 401 959 337 875 

Summa omsättningstillgångar  2 033 166 2 009 800 1 985 484 
      

SUMMA TILLGÅNGAR  5 468 145 5 392 484 5 330 834 

 
 
Noterna på sidorna 7 till 36 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING, FORTS. 
 
Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31 2012-01-01 

 
EGET KAPITAL  

       

     
Eget kapital som kan hänföras till  
moderföretagets aktieägare 

      

Aktiekapital (antal aktier: 9 084 326) 25 18 169 18 169 18 169 
Reserver  -6 222 -32 839 - 
Balanserad vinst inklusive årets totalresultat  2 354 159 2 154 213 1 813 243 

     
Innehav utan bestämmande inflytande  16 016 13 213 11 432 

Summa eget kapital  2 382 122 2 152 756 1 842 844 
      
SKULDER     
     
Långfristiga skulder     
Räntebärande långfristiga skulder 26 77 215 76 587 47 219 
Övriga långfristiga skulder  683 4 158 6 537 
Avsättningar för pensioner, räntebärande 32 38 047 37 733 38 457 
Uppskjuten skatteskuld 19 37 592 21 441 17 386 
Långfristiga avsättningar 28 15 933 43 224 48 752 

Summa långfristiga skulder  169 470 183 143 158 351 
     
Kortfristiga skulder     
Räntebärande kortfristiga skulder 26 1 824 094 1 982 621 2 211 895 
Leverantörsskulder 30 313 122 313 924 367 204 
Förskott från kunder  114 190 114 056 112 732 
Skulder till moderföretag 30 100 000 100 000 110 000 
Aktuella skatteskulder  62 613 92 089 96 607 
Kortfristiga avsättningar 28 45 504 - - 
Övriga skulder  142 792 131 133 125 514 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 314 238 322 762 305 687 

Summa kortfristiga skulder   2 916 553 3 056 585 3 329 639 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   5 468 145 5 392 484 5 330 834 

 
 

     

Noterna på sidorna 7 till 36 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 
     

 Belopp i tkr 
 

Not 
Aktie- 

kapital Reserver 
Balanserad  

vinst Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Summa  

eget kapital 

Ingående balans per 
1 januari 2012 (enl. tidigare 
redovisningsprinciper) 

 

18 169   1 803 941 1 822 110 12 613 1 834 723 

Byte av redovisnings-
principer till IFRS 40   9 302 9 302 -1 181 8 121 

IB IFRS 1 januari 2012  18 169 - 1 813 243 1 831 412 11 432 1 842 844 

Totalresultat        

Årets resultat    504 937 504 937 6 005 510 942 

Övrigt totalresultat   -32 839  -32 839 1 141 -31 698 

Summa totalresultat   -32 839 504 937 472 098 7 146 479 244 

Transaktioner med 
aktieägare 

 
      

Koncernbidrag    -100 000 -100 000  -100 000 

Skatteeffekt koncernbidrag    26 300 26 300  26 300 

Omvärdering skuld 
säljoption    -267 -267  -267 

Utdelning    -90 000 -90 000 -5 365 -95 365 

Utgående balans per 
31 december 2012  18 169 -32 839 2 154 213 2 139 543 13 213 2 152 756 

Ingående balans per 
1 januari 2013  18 169 -32 839 2 154 213 2 139 543 13 213 2 152 756 

Totalresultat        

Årets resultat    377 946 377 946 9 623 387 569 

Övrigt totalresultat   26 617  26 617 719 27 336 

Summa totalresultat    26 617 377 946 404 563 10 342 414 905 

Transaktioner med 
aktieägare        

Koncernbidrag    -100 000 -100 000  -100 000 

Skatteeffekt koncernbidrag    22 000 22 000  22 000 

Utdelning    -100 000 -100 000 -7 539 -107 539 

Utgående balans per 
31 december 2013  18 169 -6 222 2 354 159 2 366 106 16 016 2 382 122 

 
 
Noterna på sidorna 7 till 36 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 
 
 Belopp i tkr Not 2013 2012 

Kassaflöde från den löpande verksamheten      
Rörelseresultat före finansiella poster  626 724 712 589 
Avskrivningar  124 325 73 636 
Övriga finansiella poster  -2 573 -333 
Erhållen ränta  1 818 4 159 
Betald ränta  -30 618 -45 307 
Betalda inkomstskatter   -175 886 -134 423 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i 
rörelsekapitalet  543 790 610 321 
 
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital      
Ökning/minskning varulager  -12 992 25 000 
Ökning/minskning av rörelsefordringar  -11 732 24 536 
Ökning/minskning av rörelseskulder  39 231 -50 475 

Summa förändring av rörelsekapital  14 507  -939 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  558 297 609 382 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Förvärv av dotterföretag efter avdrag för likvida medel  - -90 144 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -95 334 -75 120 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  9 709 17 887 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -18 657 -9 445 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -104 282 -156 822 
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Ökning/minskning av långfristiga skulder/fordringar  -3 141 792 
Upptagande av lån  - 85 721 
Amortering/återbetalning av lån  -206 650 -258 078 
Utbetald utdelning  -107 539 -95 365 
Utbetalt koncernbidrag  -100 000 -110 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -417 330 -376 930 
    
Minskning/ökning av likvida medel  36 685 75 630 
    
Likvida medel vid årets början 24 401 959 337 875 
Omräkningsdifferenser  3 009 -11 546 
Likvida medel vid årets slut 24 441 653 401 959 
 
 
Noterna på sidorna 7 till 36 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.  
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Not 1 Allmän information 
Lifco AB (moderföretaget) och dess dotterföretag (sammantaget koncernen) är en industriell grupp organiserad i tre 
affärsområden. Verksamheten bedrivs i dotterbolag i 30 länder vilket beskrivs på koncernens hemsida, www.lifco.se. 
 
Den 7 november 2014 har denna finansiella rapport godkänts av styrelsen för offentliggörande.  
 
Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. 

 

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer 
har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 

 
2.1 

 
Grund för rapporternas upprättande 

Koncernredovisningen för Lifcokoncernen har upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) 
utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsutlåtanden av International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt Årsredovisningslagen tillämpats. Denna finansiella rapport är 
Lifco AB:s första finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS. Historisk finansiell information har räknats om från 
den 1 januari 2012 vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital 
redogörs för i not 40.  
 
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats 
när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, 
om inte annat anges.  
 
Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i 
förtid av Lifco AB. 

Ett antal nya standarder och ändringar av tolkningar och befintliga standarder träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter 
1 januari 2014 och har inte tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter. Inga av dessa förväntas ha någon 
väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag av de som följer nedan: 

IFRS 12 ”Disclosures of interests in other entities” omfattar upplysningskrav för dotterföretag, joint arrangements, 
intresseföretag och ej konsoliderade strukturerade företag. Koncernen avser att tillämpa IFRS 12 för det räkenskapsår som 
börjar 1 januari 2014 och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella rapporterna. 

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 

2.2 Koncernredovisning 
Dotterföretag 
Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier (bestämmande 
inflytande) på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterföretag 
inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De 
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.  
 
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag 
utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår 
även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. 
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierade förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett 
rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv – d v s förvärv för förvärv – 
avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till 
innehavets proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar. 
 
Som goodwill redovisas det belopp varmed köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt 
värde per förvärvsdagen på tidigare eget kapitalandel i det förvärvade företaget överstiger verkligt värde på identifierade 
förvärvade nettotillgångar.  
 
Åtaganden att förvärva innehav utan bestämmande inflytande anses vara finansiella skulder med efterföljande förändring i 
värde redovisat i eget kapital.  
 
Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner 
mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att 

http://www.lifco.se/
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garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. 
 
Förändring i ägarandel i ett dotterföretag utan förändring i bestämmande inflytande 
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som inte leder till förlust av kontroll redovisas som eget 
kapital transaktioner d v s som transaktioner med ägare i deras roll som ägare. Vid förvärv från innehav utan 
bestämmande inflytande redovisas skillnaden mellan verkligt värde på erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade 
andelen av det redovisade värdet på dotterföretagets nettotillgångar i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till 
innehavare utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital. 
 
Intresseföretag 
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller 
för aktieinnehav som omfattar mellan 20 % och 50 % av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandels-
metoden. Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden värderas investeringen inledningsvis till anskaffningsvärde och det 
redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta koncernens andel av intresseföretagets vinst eller förlust efter 
förvärvstidpunkten.  
 
2.3 Omräkning av utländsk valuta 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala valutan har definierats som den 
valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen 
används svenska kronor (SEK), som är moderföretagets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta.  
 
Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är då transaktionerna 
utgör nettoinvesteringar, då vinster/förluster redovisas i övrigt totalresultat. 
 
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter 
eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster - och förluster redovisas som övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader 
i resultaträkningen. 
 
Omräkning av utländska koncernföretag  
Resultat och finansiell ställning för de enheter som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till 
koncernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas från utlandsverksamhetens 
funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, SEK, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och 
kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till SEK till genomsnittlig valutakurs. Omräkningsdifferenser som 
uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat. 
 
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar 
och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser redovisas i övrigt totalresultat. 
 
2.4 Immateriella tillgångar  
Goodwill 
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp varmed köpeskillingen överstiger Lifcos andel i det 
verkliga värdet av identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser i det förvärvade bolaget samt det verkliga värdet 
på innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade bolaget. Samtliga förvärv avser en strategisk och långsiktig 
investering.  
 
I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter eller 
grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av 
enheter som goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga övervakas i den 
interna styrningen. 
 
Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig 
värdeminskning. Det redovisade värdet av goodwill jämförs med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjandevärdet 
och det verkliga värdet minus försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad och 
återförs inte.  
 
Patent 
Patent som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar Patent söks på unika 
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konstruktioner och tekniska lösningar ingående i produkter som utvecklats av bolaget. Avskrivningar görs linjärt för att 
fördela kostnaden för patent över den bedömda nyttjandeperioden som är den kortaste av patentets legala livslängd och den 
tidpunkt under vilken den till patent relaterade produkten förväntas produceras. Bedömd nyttjandeperiod för patent bedöms 
som regel inte kunna överstiga 5 år.  
 
Licenser och varumärken 
Varumärken och licenser som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde. Varumärken och licenser som förvärvats 
genom ett rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. Varumärken och licenser har en bestämbar 
nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för 
att fördela kostnaden för varumärken och licenser över deras bedömda nyttjandeperiod på 2–20 år. 
 
Förvärvade programvarulicenser aktiveras på basis av de kostnader som uppstått då den aktuella programvaran förvärvats 
och satts i drift. Dessa aktiverade kostnader skrivs av under den bedömda nytttjandeperioden på 3-5 år. 
 
2.5 Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.  
 
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som 
är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att 
komma Lifco tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för en ersatt del tas 
bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen 
under den period de uppkommer. 
 
Ingen avskrivning görs på mark. Varje del av övriga materiella anläggningstillgångar med ett anskaffningsvärde som är 
betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde skrivs av separat. Avskrivningar görs linjärt enligt 
följande: 
   
Byggnader    25-40 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar  5-10 år 
Inventarier, verktyg och installationer  3-6 år 
 
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs 
redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 
återvinningsvärde.  
 
Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse mellan 
försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i 
resultaträkningen.  
 
2.6 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar 
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden 
indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens verkliga värde minskat 
med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).  
 
2.7 Finansiella instrument 

 
2.7.1 Klassificering 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: ”lånefordringar och kundfordringar”, 
”finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen” samt ”övriga finansiella skulder”. Klassificeringen är 
beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades.  

Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med 
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens ”lånefordringar 
och kundfordringar” utgörs av andra långfristiga fordringar, kundfordringar och likvida medel.   
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Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella skulder som innehas för handel. En 
finansiell skuld klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. Skulder i denna 
kategori klassificeras som kortfristiga skulder om de förväntas bli reglerade inom tolv månader, annars klassificeras de som 
långfristiga skulder. Koncernens skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen utgörs främst av finansiella skulder 
i form av tilläggsköpeskillingar.  
 
Övriga skulder värderade till verkligt värde 
Övriga skulder värderade till verkligt värde utgörs av skulder hänförliga till säljoptioner eller kombinerade sälj/köpoptioner 
avseende förvärv av innehav utan bestämmande inflytande. Förändringar i dessa skulder redovisas i eget kapital. 
 
Övriga finansiella skulder 
Koncernens skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder, checkräkningskredit samt skuld till moderbolaget klassificeras som 
övriga finansiella skulder. 
 
2.7.2                Redovisning och värdering  
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller 
sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort 
från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. Lånefordringar och kundfordringar 
samt övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 

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

 
2.7.4                Nedskrivning finansiella instrument  
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde (lånefordringar och kundfordringar) 
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en 
finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett 
nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera 
händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången och att denna händelse har inverkan på de uppskattade 
framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt 
sätt. 
 
Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida 
kassaflöden diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned 
och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning. Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande 
period och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades, redovisas 
återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resultaträkning. 
 
2.7.5               Säkring av nettoinvestering  
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet redovisas på liknande sätt som kassaflödessäkringar. Den andel av vinst 
eller förlust på säkringsinstrumentet som bedöms som en effektiv säkring redovisas i övrigt totalresultat. Den vinst eller 
förlust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade vinster och förluster i eget 
kapital redovisas i resultaträkningen när utlandsverksamheten avyttras helt eller delvis. 
 
2.8 Varulager 
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet fastställs med 
användning av först in, först ut metoden (FIFU). I varulagrets värde ingår en därtill hänförlig andel av indirekta kostnader. 
Värdet på färdiga produkter omfattar råvaror, direkt arbete, övriga direkta kostnader samt produktionsrelaterade 
omkostnader inklusive avskrivningar.  
 
Anskaffningsvärdet består av inköpspris från underleverantörer samt kostnader för tull och frakt. Nettoförsäljningsvärdet är 
det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för beräknade färdigställnings och 
försäljningskostnader. En uppskattning av inkuransen i varulagret sker kontinuerligt under året.  
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2.9 Kundfordringar 
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda varor eller utförda tjänster i den löpande verksamheten. Om 
betalning förväntas inom ett år eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, redovisas de som 
anläggningstillgångar.  
 
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 
 
2.10 Likvida medel 
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden. 
 
2.11 Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från 
leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare. Om inte, 
redovisas de som långfristiga skulder. 
 
Leverantörsskulder redovisas till nominellt belopp. Redovisat värde för leverantörsskulder förutsätts motsvara dess verkliga 
värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur. 
 
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden (se finansiella instrument ovan). 
 
2.12 Aktuell och uppskjuten skatt  
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser 
poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat 
respektive eget kapital. Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade 
eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga 
intäkter. 

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten 
redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller 
skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt 
resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser som har beslutats eller aviserats per 
balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden 
regleras.  
 
Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga 
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka underskotten kan utnyttjas. 
 
Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och 
skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och 
samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera 
saldona genom nettobetalningar.  
 
2.13 Upplåning 
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till 
upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Koncernens upplåning utgörs av kortfristig upplåning då samtliga lån förfaller till betalning inom 12 månader från 
balansdagen. 
 
Checkräkningskrediter redovisas som upplåning bland Kortfristiga skulder i balansräkningen. 
 
2.14 Ersättningar till anställda 
 
Pensionsförpliktelser 
Koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. Koncernens väsentliga förmånsbestämda plan är 
ITP-planen, tryggad genom avgifter till Alecta (för information om Alecta se nedan). 
 
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. 
Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har 
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tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under 
innevarande eller tidigare perioder. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat 
administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare 
betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. 
Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida 
betalningar kan komma koncernen tillgodo. 
 
De fåtal pensionsförpliktelser som inte övertagits av försäkringsbolag eller på annat sätt säkerställts genom fondering hos 
extern part skuldföres i balansräkningen.  
 

2.15 Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och att det 
är mer sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen än att så inte sker samt att en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.  
 
Avsättningar för garantikostnader är uppskattningar av gjorda garantianspråk och uppskattas med hjälp av samlad erfarenhet i 
form av statistik över historiska anspråk, förväntade kostnader för åtgärder samt den genomsnittliga tidsåtgången mellan det 
att felet uppstår och anspråk riktas mot koncernen.  
 

2.16 Intäktsredovisning  
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens 
löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt och rabatter samt returer efter eliminering av koncernintern 
försäljning.  
 
Intäkter från försäljning av varor redovisas när risker och förmåner förknippade med ägandet av varorna har övergått på 
köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans, och när intäkterna och tillhörande utgifter kan beräknas tillförlitligt 
samt det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förknippade med försäljningen av enheterna tillfaller koncernen.  
 
Koncernen bedriver en mindre del av sin verksamhet i projektform och tillämpar successiv vinstavräkning i enlighet med IAS 
18, Intäkter. Vid beräkning av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i 
relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. 
 
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. 
 

2.17 Leasing 
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell 
leasing. Betalningar som görs under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.  
 
Leasingavtal där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet 
klassificeras som finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av 
leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna.  
 
Koncernens leasingavtal består främst av leasing av bilar. Inga av dessa leasingavtal är för närvarande klassificerade som 
finansiella leasingavtal. 
 

2.18 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna innebär att rörelseresultatet justeras för transaktioner som inte 
medfört in eller utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller 
finansieringsverksamhetens kassaflöden. 
 

2.19 Utdelningar 
Utdelning till Moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen 
godkänns av Moderföretagets aktieägare. Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts. 
 

2.20 Aktieägartillskott 
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån 
nedskrivning ej erfordras. 
 

2.21 Segmentsinformation 
Segmentsinformation rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporteringen som lämnas till den 
högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för 
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tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som 
den verkställande direktören som fattar strategiska beslut. Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på 
den information som behandlas av den verkställande direktören och som används som underlag för att fördela resurser 
och utvärdera resultat.  
 
Den verkställande direktören bedömer verksamheten utifrån tre rörelsesegment Dental, Demolition & Tools och 
Systems Solutions. System Solutions utgörs av en sammanslagning av de affärsområden som har likartade ekonomiska 
egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden.  

 

 

 

Not 3 Finansiell riskhantering 
 
3.1 Finansiella riskfaktorer 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (omfattande valutarisk, ränterisk 
och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Dessa risker hanteras i enlighet med Lifcos finanspolicy som är fastställd av 
bolagets styrelse. Koncernen har som policy att inte tillämpa säkringsredovisning utan koncernen fokuserar istället på att 
minska potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat genom ett omfattande koncernkontosystem där 
överskott i viss valuta matchas mot betalning i den valutan.  
 
a) Marknadsrisk 
(i) Valutarisk 
Med valutarisk avses risken för att ofördelaktiga valutakursförändringar ska påverka koncernens resultat och eget kapital 
mätt i SEK: 

- Transaktionsexponering uppstår som ett resultat av att koncernen har inbetalningar och utbetalningar i utländska 
valutor. 

- Omräkningsexponering uppstår som ett resultat av koncernens valutaexponering från nettotillgångarna i koncernens 
utlandsverksamheter. 

 
Lifcokoncernens verksamhet bedrivs i 30 länder. Den geografiska spridningen tillsammans med ett stort antal kunder och 
produkter ger en relativt begränsad transaktionsriskexponering. Lifcokoncernens transaktionsexponering uppstår då 
dotterbolagen importerar produkter för försäljning på den inhemska marknaden och/eller säljer produkter i utländsk valuta. 
Effekt av valutakursförändringar hanteras så långt det är möjligt genom användning av valutaklausuler i kundkontrakt och 
genom försäljning i samma valuta som inköpet sker. 
 
Enligt den policy som gäller inom koncernen ska varje bolag hantera sina valutaflöden avseende exponering av plötsliga 
kursförändringar. Valutarisker hanteras framförallt genom ett koncernkontosystem med konton i olika valutor där överskott 
som finns inom detta system används för att betala transaktioner i viss valuta. Inga derivatinstrument har tecknats för att 
hantera valutarisken. Terminskontrakt får bara tecknas med koncernledningens godkännande. Varken 2012 eller 2013 fanns 
några ingångna terminskontrakt. 
 
Lifco bedömer att transaktionsexponeringen är begränsad då det inom koncernen finns en balans mellan inköp och 
försäljning i utländsk valuta. Således medför en rimlig förändring av värdet på den svenska kronan gentemot andra valutor 
ingen materiell effekt på koncernens finansiella ställning. Under 2013 uppgick nämligen valutakursdifferenser som redovisats 
i resultaträkningen till netto -4 374 tkr (-3 002 tkr).  
 
Omräkningsrisk föreligger vid omräkning av utländska dotterbolag till rapportvalutan SEK. Koncernen har ett antal innehav i 
utlandsverksamheter vilkas nettotillgångar exponeras för valutarisker. Valutaexponering som uppstår från nettotillgångarna i 
koncernens utlandsverksamheter hanteras till viss del genom upplåning i de berörda utländska valutorna. 
 
Lifco uppskattar att bolagets omräkningsexponering medför att 1 procents förändring av värdet på den svenska kronan 
gentemot andra valutor skulle resultera i en effekt på det egna kapitalet med +/- 4 041 tkr (3 187 tkr).  
 
(ii) Ränterisk 
Med ränterisk avses risken att förändringar i det allmänna ränteläget påverkar koncernens nettoresultat negativt. Den 
upplåning som finns löper med rörlig ränta vilket utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde vilken delvis 
neutraliseras av kassamedel med rörlig ränta. Koncernen har som policy att inte ha någon upplåning till fast ränta. Lifcos 
upplåning löper för närvarande under ett år och omförhandlas således årligen.  
 
Samtliga skulder löper med rörlig ränta och uppgick per balansdagen till 1 824 094 tkr (1 982 621 tkr). En förändring av 
ränteläget med +/- 0,50 % -enheter skulle innebära en påverkan på räntekostnaderna med +/- 9 120 tkr (9 913 tkr).  
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(iii) Prisrisk  
Koncernen exponeras för prisrisk avseende råvaror, främst stål och plåt, rostfritt stål och guld. Koncernen använder sig inte 
av derivatinstrument för att säkra råvarupriser. Då råvaror utgör en relativt liten del av de varor som tillverkas av koncernen 
samt då flertalet avtal innehåller klausuler om att priset kan komma att ändras beroende på förändringar av råvarupriset 
bedöms koncernens påverkan av prisrisk som låg. 
 
b) Kreditrisk 
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en finansiell transaktion inte fullgör sina förpliktelser på 
förfallodagen. Lifcos kreditrisk innefattar främst kundfordringar men viss kreditrisk finns avseende likvida medel. Varje 
koncernföretag ansvarar för att följa upp och analysera kreditrisken samt göra kreditvärdighetsbedömning för varje ny kund. 
En reservering för osäkra kundfordringar görs utifrån ett av koncernen fastlagt schema. Lifco bedömer att risken för 
kundförluster är låg då försäljningen i hög grad sker till kunder med vilka koncernen har haft långa samarbeten och/eller 
goda erfarenheter av betalningsviljan. Koncernen bevakar löpande kundernas kreditvärdighet och omprövar efter givna 
riktlinjer kreditvillkoren vid behov. Avseende likvida medel bedöms kreditrisken vara låg då motparterna är stora välkända 
banker med hög kreditvärdighet. För koncernens kreditförluster se not 25. Några väsentliga kreditrisker finns inte.  
 
c) Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk är risken för att koncernen saknar likvida medel för betalning av sina åtaganden avseende finansiella skulder. 
Målsättningen med bolagets likviditetshantering är att minimera risken för att koncernen inte har tillräckliga likvida medel för 
att klara sina kommersiella åtaganden. För att hantera löpande betalningar finns ett cash-pool system inom koncernen som 
säkerställer att likvida medel finns tillgängliga i de valutor i vilka betalning ska ske.  
 
Per den 31 december 2013 uppgår koncernens likvida medel till 441 653 tkr (401 959 tkr). Framtida likviditetsbelastning i 
övrigt avser betalning av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder samt amortering av lån. Lån omförhandlas varje 
år. Lifco bedömer omförhandlingsmöjligheterna som mycket goda varför man valt korta bindningstider. 
 
3.2 Hantering av kapitalrisk 
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan 
fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och upprätthålla en optimal kapitalstruktur 
för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. 
 
Koncernen bedömer kapitalet på basis av nettoskuldsättningsgraden och strävar mot att skulderna aldrig ska överstiga totalt 
eget kapital. Detta nyckeltal beräknas som nettoskuld dividerad med totalt kapital. Nettoskuld beräknas som total upplåning 
(omfattande posterna kortfristig upplåning och långfristig upplåning i koncernens balansräkning exklusive 
tilläggsköpeskillingar och terminer avseende framtida förvärv av innehav utan bestämmande inflytande) med avdrag för 
likvida medel. Totalt kapital beräknas som nettoskuld plus eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande. 

 2013-12-31 2012-12-31 
Total upplåning (not 26) 1 939 356 2 096 941 
Avgår: Tilläggsköpeskillingar och terminer -77 215 -76 587 
Avgår: Likvida medel (not 24) -441 653 -401 959 

Nettoskuld 1 420 488 1 618 395 
Eget kapital 2 366 106 2 139 543 

Summa kapital 3 786 594 3 757 938 
   
Skuldsättningsgrad 37,5 % 43,1 % 
 
3.3 Beräkning av verkligt värde 
Redovisat värde, efter eventuella nedskrivningar, för kundfordringar och övriga fordringar samt leverantörsskulder och övriga 
skulder förutsätts motsvara deras verkliga värden, eftersom dessa poster är kortfristiga i sin natur.  
 
De finansiella instrument som värderas till verkligt värde i koncernen utgörs av finansiella skulder i form av sälj/köpoptioner 
(terminer) avseende framtida förvärv av innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar som tillkommit via 
förvärv. Verkligt värde på dessa baseras på företagets framtida intjäning. Båda dessa poster redovisas i kategori tre i verkligt 
värde hierarkin. Under året har inga väsentliga förändringar förekommit avseende dessa poster. 
 

Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar  
Uppskattningar av balansposters värden och bedömningar vid tillämpning av redovisningsprinciper utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under 
rådande förhållanden. 
 
 



15 

 

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som 
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande 
räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.  
 
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip 
som beskrivs i not 2. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. 
För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras (se not 16). Ett nedskrivningsbehov på 50 000 tkr uppstod under 
2013 i den kassagenererande enheten Modul-System som ingår i rörelsesegment Systems Solutions.  
 
Värdering av underskottsavdrag 
Koncernen undersöker årligen ifall det är tillämpligt att aktivera uppskjutna skattefordringar avseende årets skattemässiga 
underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas endast för underskottsavdrag för vilka det är sannolikt att de kan 
nyttjas mot framtida skattepliktiga överskott och mot skattepliktiga temporära skillnader. Kvarvarande ej värderade 
underskottsavdrag avser bolagen Modul-System Poland och Mars Greiftechnik och uppgår per den 31 december 2013 till 57 
tkr (2012: 56 tkr, 2012-01-01: 582 tkr ). Ingen uppskjuten skattefordran har redovisats avseende dessa underskott då det inte 
bedömts sannolikt att dessa underskott kan nyttjas mot framtida överskott (se vidare information i not 22). 
 

Not 5 Segmentsinformation 
Den verkställande direktören är koncernens högste verkställande beslutsfattare. Företagsledningen har fastställt 
rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av den verkställande direktören och som används som 
underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat.  
 
De presenterade segmentens resultat bedöms baserat på ett mått som benämns EBITA (resultat före avskrivningar av 
immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv, omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 
samt räntor och skatt). 
 
Intäkter 
Ingen försäljning sker mellan segmenten. De intäkter från externa parter som rapporteras till den verkställande 
direktören värderas på samma sätt som i resultaträkningen. 
 

Intäkter från externa kunder 2013 2012 

Dental  2 826 324 2 839 946 
Demolition & Tools 1 188 892 1 175 814 
Systems Solutions 2 014 424 2 167 942 

Summa 6 029 640 6 183 702 

 
Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. Ingen uppdelning av tillgångar och skulder sker per 
segment då inget sådant belopp regelbundet redovisas för den högste verkställande beslutsfattaren. 
 
EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande avstämning: 

 2013 2012 

Dental  398 648 375 988 
Demolition & Tools 246 209 267 648 
Systems Solutions 115 131 135 647 
Gemensamma koncernfunktioner -68 113 -64 416 

Summa 691 875 714 867 

Avskrivning av immateriella tillgångar som uppkommit i 
samband med förvärv -56 700 -2 896 
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader -8 451 618 
Finansiella poster – netto -51 724 -41 481 

Resultat före skatt 575 000 671 108 
 

 
 
 Koncernen 

Nettoomsättning 2013 2012 

Dentalprodukter 2 826 324 2 839 947 

Verktyg och maskiner 1 188 894 1 175 814 

Kontraktstillverkning 580 702 683 924 
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Sågverksutrustning 543 274 577 902 

Inredning till servicebilar 315 389 325 390 

Relining 267 805 258 661 

Övrigt 307 252 322 059 

Summa  6 029 640 6 183 702 
 

Det finns ingen kund som står för mer än 10 % av 
omsättningen. 
 
Koncernen har sitt säte i Sverige. Intäkter från externa kunder i 
Sverige och i andra länder framgår i nedan tabell: 
 Koncernen 

Nettoomsättning per geografisk marknad 2013 2012 

Sverige 1 492 580 1 605 937 

Tyskland 1 220 614 1 253 810 

Övriga Europa 2 437 466 2 728 823 

Nordamerika 227 819 216 591 

Asien och Australien 595 596 300 515 

Övriga 55 565 78 026 

Summa  6 029 640 6 183 702 

 
Summa anläggningstillgångar, andra än finansiella instrument och uppskjutna skattefordringar som är lokaliserade i Sverige 
uppgår till 940 292 tkr (994 784 tkr), Tyskland 2 023 203 tkr (1 950 312 tkr) och summan av sådana anläggningstillgångar 
lokaliserade i andra länder uppgår till 428 857 tkr (408 220 tkr). 
 

 

Not 6  Kostnader fördelade på kostnadsslag 
 Koncernen 

 2013 2012 

Råmaterial och förbrukningsmaterial 2 962 406 2 964 496 

Kostnader för ersättningar till anställda (not 7) 1 353 276 1 366 916 

Av- och nedskrivningar (not 8, 15, 16 och 17) 124 325 73 636 

Kostnader för operationell leasing (not 9) 67 244 68 793 

Övriga kostnader 874 369 992 331 

Summa kostnader för sålda varor, försäljning, administration 
och forskning och utveckling 

5 381 620 5 466 172 

 
 

Not 7 Ersättningar till anställda m m 
 Koncernen 

 2013 2012 

Löner och andra ersättningar 1 056 479 1 076 202 
Sociala avgifter 195 016 217 568 
Pensionskostnader  101 781 73 146 

Totalt 1 353 276 1 366 916 

 
 2013 2012 

Löner och andra ersättningar samt  
sociala kostnader, koncernen 

Löner och andra 
ersättningar  

Soc. avg. 
inkl pension 

Löner och andra 
ersättningar 

Soc. avg. 
inkl pension 

Styrelseledamöter, verkställande direktörer och 
andra ledande befattningshavare 124 896 53 696 119 614 50 365 
Övriga anställda 931 583 243 101 956 588 240 349 

Koncernen totalt 1 056 479 296 797 1 076 202 290 714 
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Nedan framgår de ersättningar som styrelseledamöterna och ledande befattningshavare erhållit under räkenskapsåret 2013. 

 

KSEK 
Grundlön/ 

Styrelsearvode 
Rörlig 

ersättning 
Övriga 

förmåner Pensionskostnad Summa 

Carl Bennet 1 050 - - - 1 050 

Gabriel Danielsson 525 - - - 525 

Sigbrit Franke 525 - - - 525 

Erik Gabrielson 525 - - - 525 

Fredrik Karlsson (i 
egenskap av 
styrelseledamot) - - - - 0 

Johan Stern 525
 

- - - 525 

Caroline Sundewall 525 - - - 525 

Axel Wachtmeister 525 - - - 525 

Summa 4 200 0 0 0 4 200 

Fredrik Karlsson (i 
egenskap av 
verkställande direktör) 17 440 9 500 56 10 246 37 242 

Andra ledande 
befattningshavare 5 419 3 737 54 1 799 11 009 

Summa 22 859 13 237 110 12 045 48 251 

 
 
 2013 2012 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Könsfördelning i koncernen för styrelseledamöter 
och andra ledande befattningshavare 6 77 83 7 82 89 

Koncernen totalt 6 77 83 7 82 89 

 
 

  
  

  

Medelantal anställda med geografisk 2013 2012 
fördelning per land 
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Sverige 1 1 2 1 1 2 

Summa moderföretag 1 1 2 1 1 2 
       

Dotterföretag       
Sverige 223 705 928 274 699 973 
Australien 1 3 4 1 3 4 
Belgien 2 3 5 2 3 5 
Canada 2 15 17 1 9 10 
Danmark 50 149 199 47 144 191 
England 9 60 69 10 61 71 
Estland 118 110 228 151 112 263 
Filippinerna 88 170 258 91 175 266 
Finland 52 165 217 55 196 251 
Frankrike 9 48 57 9 50 59 
Holland 3 30 33 3 28 31 
Island - 9 9 - 8 8 
Italien - 1 1 - 1 1 
Kina 4 9 13 4 8 12 
Lettland 8 3 11 7 3 10 
Litauen 10 2 12 10 2 12 
Norge 39 59 98 40 62 102 
Polen 2 8 10 2 9 11 
Ryssland 1 2 3 1 2 3 
Schweiz 4 7 11 4 4 8 
Singapore 1 4 5 - 4 4 
Slovenien 2 14 16 5 13 18 
Spanien - 4 4 - 3 3 
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Tjeckien 47 110 157 48 125 173 
Tyskland 211 279 490 202 301 503 
Ungern 5 3 8 6 3 9 
USA 6 31 37 7 32 39 
Österrike 3 35 38 4 37 41 

Summa dotterföretag 900 2 038 2 938 984 2 097 3 081 
       

Koncernen totalt 901 2 039 2 940 985 2 098 3 083 

       
Uppsägning och avgångsvederlag VD 
Vid uppsägning av VD från bolagets sida gäller uppsägningstiden 12 månader med rätt till lön och förmåner under 
uppsägningstiden. Beträffande uppsägning från VD gäller 6 månaders uppsägningstid med motsvarande lön och förmåner. 
 
 

Not 8 Avskrivningar enligt plan 
 

Koncernen 
       

Avskrivningens fördelning på materiella och 
immateriella tillgångar 

 
2013 

 
2012 

Byggnader och mark 
 

-12 632 
 

-12 726 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
 

-18 024 
 

-22 081 

Inventarier verktyg och installationer 
  

-29 660 
 

-30 139 
Pågående nyanläggningar och 
förskott 

   
- 

 
- 

Summa avskrivning materiella anläggningstillgångar 
 

-60 316  -64 946 

 
 

        Kundrelationer 
    

-3 475 
 

-2 896 

Patent 
    

-3 226 
 

-5 199 

Övriga immateriella tillgångar 
   

 -7 308 
 

- 595 

Summa avskrivningar på immateriella tillgångar 
 

-14 009  -8 690 

Summa avskrivningar på anläggningstillgångar 
 

-74 325  -73 636 

     

    Avskrivning fördelat på funktion 
  

2013  2012 

Kostnad sålda varor 
    

-29 942 
 

-27 475 

Försäljningskostnader 
   

-6 297 
 

-9 405 

Administrationskostnader 
   

-35 502 
 

-34 518 

Forsknings- och utvecklingskostnader 
  

- 2 584 
 

-2 238 

Summa avskrivningar 
   

-74 325  -73 636 

 

Not 9 Leasingavtal  
 
Operationell leasing 
Koncernens operationella leasingavtal avser i huvudsak bilar och hyra av lokaler. Vidareuthyrning förekommer ej. Framtida 
minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella leasingavtal gällande vid rapportperiodens slut förfaller till 
betalning enligt följande: 

 Koncernen 

 

 
2013 2012 

Förfallotidpunkt inom 1 år 48 000 67 000 

Förfallotidpunkt mellan 1 och 5 år 89 000 110 000 

Förfallotidpunkt mer än 5 år 25 000 50 000 

Summa 162 000 227 000 
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Kostnader för operationell leasing i koncernen har under räkenskapsåret uppgått till 67 244 tkr (68 793 tkr). Leasingkostnader 
för tillgångar som innehas via operationella leasingavtal redovisas bland rörelsekostnaderna. 
 
Moderbolagets leasingavtal består av kontorslokaler. Vidareuthyrning förekommer ej. Kostnader för operationell leasing i 
moderbolaget har under räkenskapsåret uppgått till 629 tkr (576 tkr). 
 

Not 10 Ersättningar till revisorerna 
 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra 
uppdrag. 

 Koncernen 

 2013 2012 

PwC    

   Revisionsuppdraget 4 335 4 431 

   Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 141 126 

   Skatterådgivning 207 96 

   Övriga tjänster 560 294 

   

Övriga revisorer   

   Revisionsuppdraget 138 139 

   Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - - 

   Skatterådgivning - - 

   Övriga tjänster - - 

Summa 5 381 5 086 

 
   

Not 11 Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader 
 Koncernen 

Övriga rörelseintäkter 2013 2012 

Valutakursvinster 3 925 - 

Övriga rörelseintäkter 15 828 17 498 

Övriga rörelseintäkter 19 753 17 498 

  

 Koncernen 

Övriga rörelsekostnader 2013 2012 

Valutakursförluster -7 676 -2 471 

Övriga rörelsekostnader -33 373 -19 968 

Övriga rörelsekostnader -41 049 -22 439 

 
 

Not 12 Finansiella intäkter och kostnader/Ränteintäkter och liknande 
resultatposter samt räntekostnader och liknande 
resultatposter 

 Koncernen 

Finansiella intäkter/  
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2013 2012 

Ränteintäkter på likvida medel 1 818 4 159 

Ränteintäkter från koncernföretag - - 

Valutakursvinster 4 635 11 633 

Övriga finansiella intäkter 489 1 199 

Finansiella intäkter 6 942 16 991 
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 Koncernen 

Finansiella kostnader/  
Räntekostnader och liknande resultatposter 2013 2012 

Räntekostnader på skulder till kreditinstitut -30 618 -45 307 

Räntekostnader till koncernföretag - - 

Valutakursförluster -5 258 -12 164 

Övriga finansiella kostnader -2 439 -2 441 

Realisationsresultat från försäljning av dotterbolag -20 351 - 

Finansiella kostnader -58 666 -59 912 

   

Finansiella poster – netto -51 724 -42 921 

 

Not 13 Valutakursvinster och -förluster, netto 
 Koncernen  

Valutakursdifferenser har redovisats i 
resultaträkningen enligt följande: 2013 2012 

  

Övriga rörelseintäkter och -kostnader -3 751 -2 471   

Finansiella intäkter 4 635 11 633   

Finansiella kostnader -5 258 -12 164   

Summa  -4 374 -3 002   

 

Not 14 Inkomstskatt/Skatt på årets resultat 
 Koncernen 

 2013 2012 

Skattekostnad   

Aktuell skatt på årets resultat -147 189 -159 942 

Justeringar avseende tidigare år -43 848 322 

Summa aktuell skatt -191 037 -159 620 

 

Uppskjuten skatt (se not 19)   

Uppkomst och återförande av temporära skillnader 3 349 -486 

Effekt av förändring av skattesats 257 -60 

Summa uppskjuten skatt 3 606 -546 

 
Summa inkomstskatt -187 431 -160 166 

 
Sambandet mellan årets skattekostnad och redovisat resultat framgår av tabellen nedan. Beräknad skatt på årets vinst har 
beräknats till 22 % (26,3%). Inkomstskatt på koncernens resultat skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha 
framkommit vid användning av vägd genomsnittlig skattesats för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande: 
 
 Koncernen 

 2013 2012 

Resultat före skatt 575 000 671 108 

Skatt enligt gällande skattesats 22 % (26,3 %) -126 500 -176 501 

Skatteeffekter av:   

- Ej skattepliktiga intäkter 21 248 3 631 

- Ej avdragsgilla kostnader -22 286 -5 319 
Årets skattemässiga underskott för vilka ingen 
uppskjuten skattefordran redovisats -218 -249 
Utnyttjade av förlustavdrag från tidigare år för vilka 
ingen uppskjuten skattefordran redovisats  969 1 937 

Justering avseende tidigare år* -43 848 322 
Justering för andra skattesatser i utländska 
dotterbolag -16 796 16 013 

Skattekostnad  -187 431 -160 166 

 
*Justering avseende tidigare år avser för år 2013 vid skatterevision ej godkänd taxering i dotterbolagskoncernen EDP.  
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Vägd genomsnittlig skattesats för koncernen är 25,6 % (23,8 %). Moderföretagets skattesats uppgår till 22 % (26,3 %). 
 
Det finns ingen skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat och ingen inkomstskatt har redovisats direkt i eget 
kapital. 
 

Not 15 Goodwill 
 

Per 1 januari 2012 Koncernen  

Anskaffningsvärde 3 372 351  

Ackumulerade av- och nedskrivningar -449 428  

Redovisat värde 2 922 923  

Räkenskapsåret 2012   

Förvärv av företag 94 766  

Omräkningsdifferens -65 982  

Utgående redovisat värde 2 951 707  

Per 31 december 2012   

Anskaffningsvärde 3 390 234  

Ackumulerade av- och nedskrivningar -438 527  

Redovisat värde 2 951 707  

Räkenskapsåret 2013   

Omräkningsdifferens 70 121  

Nedskrivningar -50 000  

Utgående redovisat värde 2 971 828  

Per 31 december 2013   

Anskaffningsvärde 3 466 455  

Ackumulerade av- och nedskrivningar -494 627  

Redovisat värde 2 971 828  

 
I tabellen ovan ingår varumärken med obestämbar nyttjandeperiod uppgående till 11 584 tkr (11 584 tkr). 
 
Det redovisade värdet av goodwill hänförligt till segment Systems Solutions har skrivits ner till återvinningsvärdet. 
Nedskrivningen ingår i posten Försäljningskostnader i resultaträkningen. 
 
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken 
Goodwill och immateriella tillgångar (varumärken) med obestämbar nyttjandeperiod fördelas på koncernens kassa-
genererande enheter (KGE) identifierade per rörelsesegment. De antaganden som använts vid beräkning av nyttjandevärdet 
är desamma för goodwill och varumärken. 
 
Återvinningsbart belopp för en kassagenererande enhet har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa 
beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserat på finansiella budgetar som godkänts av 
företagsledningen och som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd 
tillväxttakt. Den bedömda tillväxttakten har antagits motsvara tillväxttakten under det femte året, vilken bedöms vara ca 2 % 
för samtliga rörelsesegment både 2012 och 2013. Vidare har antagande gjorts om bruttomarginal, omkostnadsnivå, 
rörelsekapitalbehov och investeringsbehov. Parametrarna har satts till att motsvara en tillväxttakt om 2 (2) procent per år för 
samtliga rörelsesegment. Den diskonteringsränta före skatt som används uppgår till 8 % (8 %) för rörelsesegment Dental och 
9 % (9 %) för övriga affärsområden (rörelsesegment). 
 
Beräkningen per 2012-12-31 visar att nyttjandevärdet överstiger det redovisade värdet på segmentsnivå. Beräkningen av 
återvinningsbart belopp baserat på beräkningar av nyttjandevärde per 2013-12-31 visade på ett nedskrivningsbehov i den 
kassagenererande enheten Inredning till Servicebilar som ingår i det presenterade segmentet Systems Solutions. En 
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nedskrivning om 50 000 tkr har belastat resultat 2013. Inget nedskrivningsbehov förelåg för någon annan kategori tillgångar 
än goodwill. Nedskrivningen var ett resultat av sjunkande omsättning och försämrad lönsamhet. Den diskonteringsränta före 
skatt som använts i den aktuella beräkningen uppgår till 9 % och den diskonteringsränta som använts under tidigare år 
uppgår till 9 %. Återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten är dess nyttjandevärde och nyttjandevärdet för den 
kassagenererande enheten uppgår till 163 000 tkr. 
Känslighetsanalys 
Om diskonteringsränta som användes vid beräkningen av nyttjandevärdet för kassagenererande enhet Inredning till 
Servicebilar varit 0,5 % högre dvs. 9,5 % istället för 9 % än ledningens bedömning per 31 december 2013, skulle koncernen ha 
gjort ytterligare nedskrivning av goodwill med 10 700 tkr.  
 
En känslighetsanalys visar att kvarstående goodwillvärde för övriga kassagenererande enheter fortsatt skulle försvaras om 
diskonteringsräntan skulle höjas med 1 procentenhet eller den långsiktiga tillväxten skulle sänkas med 1 procentenhet.  
Följande är en sammanställning av goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod fördelat på varje 
kassagenererande enhet: 
 Goodwill 

 

Varumärken  

 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Dentalprodukter 
 

1 984 142 
 

1 931 764   

Demolition & Tools 
 

658 577 
 

642 931 11 584 11 584 

Sågverksutrustning 
 

56 485 
 

54 388   

Kontraktstillverkning 
 

40 379 
 

40 379   

Inredning till Servicebilar  63 531  113 531   

Miljöteknik  157 130  157 130   

Total 
 

2 960 244 
 

2 940 123 11 584 11 584 

 
 
 

Not 16 Kundrelationer, Patent & Övriga Immateriella tillgångar 

 Koncernen 

 Kundrelationer Patent Övr Immat tillg. 

Per 1 januari 2012    

Anskaffningsvärde - 60 711 51 910 

Ackumulerade av- och nedskrivningar - -37 024 -38 412 

Redovisat värde - 23 687 13 498 

Räkenskapsåret 2012    

Inköp - 5 794 1 033 

Förvärv av företag 34 752 - - 

Försäljning/Utrangering - -1 924 -2 860 

Omklassificeringar - -30 51 

Omräkningsdifferens  - -783 -448 

Avskrivningar -2 896 -5 199 -595 

Utgående redovisat värde 31 856 21 545 10 679 

Per 31 december 2012    

Anskaffningsvärde 34 752 62 083 49 714 

Ackumulerade av- och nedskrivningar -2 896 -40 538 -39 035 

Redovisat värde 31 856 21 545 10 679 
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Räkenskapsåret 2013 

Inköp - 8 546 9 234 

Försäljning/Utrangering - - -224 

Omklassificeringar - -4 304 10 763 

Omräkningsdifferens - 354 531 

Avskrivningar -3 475 -3 226 -7 308 

Utgående redovisat värde 28 381 22 915 23 675 

Per 31 december 2013    

Anskaffningsvärde 34 752 33 205 91 172 

Ackumulerade av- och nedskrivningar -6 371 -10 290 -67 497 

Redovisat värde 28 381 22 915 23 675 

 
Not 17 Materiella anläggningstillgångar 

 Koncernen  

 
Byggnader 

och mark 

Maskiner och 
andra tekniska 

anläggningar 

Inventarier, 
verktyg och 

installationer 

Per 1 januari 2012    

Anskaffningsvärde  433 567 414 764 325 140 

Ackumulerade avskrivningar -241 708 -340 494 -248 410 

Redovisat värde 191 859 74 270 76 730 

Räkenskapsåret 2012   

Inköp 16 062 16 608 42 563 

Försäljning/Utrangering -3 246 -2 963 -9 843 

Omklassificeringar 177 - -670 

Omräkningsdifferens -3 528 -1 726 -1 418 

Avskrivningar  -12 726 -22 081 -30 139 

Utg. redovisat värde 188 598 64 108 77 223 

Per 31 december 2012   

Anskaffningsvärde  431 755 406 681 336 275 

Ackumulerade avskrivningar -243 157 -342 573 -259 052 

Redovisat värde 188 598 64 108 77 223 

Räkenskapsåret 2013   

Inköp 8 641 23 179 46 592 

Försäljning/Utrangering -7 097 -11 699 -2 768 

Omklassificeringar 2 015 -487 -7 013 

Omräkningsdifferens 1 981 797 712 

Avskrivningar -12 632 -18 024 -29 660 

Utg. redovisat värde 181 506 57 874 85 086 
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Per 31 december 2013 

Anskaffningsvärde  421 306 381 558 316 902 

Ackumulerade avskrivningar -239 800 -323 684 -231 816 

Redovisat värde 181 506 57 874 85 086 

 
 

Not 18 Innehav i intresseföretag 
 Koncernen  

 2013 2012 

Per 1 januari 3 516 6 709 

Försäljning - -3 193 

Per 31 december 3 516 3 516 

 
Koncernen innehar följande intressebolag: 
 
Namn Registreringsland Ägarandel % Bokfört värde 

Synerplan OY Finland, Kerava 30 % 3 516 

 
 

Not 19 Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skattefordran hänför sig till följande 
temporära skillnader samt underskottsavdrag 2013-12-31 2012-12-31 

Uppskjuten skattefordran hänförlig till: 
  

Temporära skillnader på långfristiga finansiella fordringar - 679 

Temporära skillnader på omsättningstillgångar 26 827 26 357 

Avdragsgilla temporära skillnader avsättningar 25 239 12 582 

Underskottsavdrag 1 661 1 029 

Övriga avdragsgilla temporära skillnader 2 733 1 776 

Summa uppskjutna skattefordringar 56 460 42 423 

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till: 
  

Temporära skillnader på anläggningstillgångar 10 088 9 272 

Övriga skattepliktiga temporära skillnader  43 217 27 438 

Summa uppskjutna skatteskulder 53 305 36 710 

 
  

Uppskjuten skattefordran, netto 3 155 5 713 

     Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de 
kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Koncernen redovisade inte uppskjutna skattefordringar 
uppgående till 57 tkr (2012-12-31: 56 tkr; 2012-01-01: 582), avseende förluster uppgående till 300 tkr (2012-12-31: 294 tkr;  
2012-01-01: 2 326), som kan utnyttjas mot framtida beskattningsbar vinst.   
 
Förfallostruktur för underskottsavdrag 2013-12-31 2012-12-31 

Förfaller inom 1 till 3 år 34 33 

Förfaller inom 4 år 23 23 

Total 57 56 
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Not 20 Varulager 
 Koncernen  

 2013-12-31 2012-12-31   

Råvaror och förnödenheter 187 544 179 457   

Varor under tillverkning 67 892 78 590   

Färdiga varor och handelsvaror 486 831 469 694   

Pågående arbete för annans räkning 8 140 20 848   

Förskott till leverantörer 7 186 4 327   

Summa 757 593 752 916   

 

 
2013-12-31 2012-12-31 

Nedskrivning av varulager som 
redovisats som kostnad i resultaträkningen -1 606 - 
Återföring av tidigare 
nedskrivning av varulager - 7 398 

 

Not 21 Kundfordringar 
 Koncernen  

 2013-12-31 2012-12-31   

Kundfordringar 705 106 692 234   

Reservering för osäkra fordringar -33 886 -29 907   

Kundfordringar – netto 671 220 662 327   

 
Per den 31 december 2013 var kundfordringar uppgående till 231 040 tkr (229 205 tkr) i koncernen förfallna men inget 
nedskrivningsbehov ansågs föreligga. Dessa förfallna fordringar avser ett antal kunder vilka tidigare inte haft några 
betalningssvårigheter. Ytterligare 44 993 tkr (37 361 tkr) var förfallna med ett nedskrivningsbehov om totalt 33 886 tkr 
(29 907 tkr). 
 Koncernen 

 2013-12-31 2012-12-31 

Ej förfallna kundfordringar 429 073 425 668 

Förfallna    1 - 30 dagar, ej nedskrivning 152 486 151 275 

Förfallna  31 - 60 dagar, ej nedskrivning 78 554 77 930 

Förfallna  61 - 90 dagar 13 582 8 532 

Reservering -3 478 -2 206 

Förfallna   > 90 dagar 31 411 28 829 

Reservering -30 408 -27 701 

Summa kundfordringar - netto 671 220 662 327 

 
Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer: 

 Koncernen 

 2013 2012 

Per 1 januari 29 907 28 076 

I nya bolag vid förvärv - 1 434 

Årets förändring redovisad i resultaträkningen 5 393 397 
Fordringar som skrivits bort  
under året som ej indrivningsbara -1 414 - 

Per 31 december 33 886 29 907 

 
Avsättningar till, respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar ingår i rörelseresultatet i resultaträkningen. 
Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det redovisade värdet för kundfordringar enligt ovan. Några 
säkerheter eller andra garantier för de på balansdagen utestående kundfordringarna finns ej. Några väsentliga övriga 
förfallna fordringar finns vare sig per den 31 december 2013 eller 2012. 
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Not 22 Övriga fordringar 
 Koncernen 

 2013-12-31 2012-12-31 

Momsfordran 12 608 13 746 
Övriga personalrelaterade fordringar 7 968 7 789 
Depositioner 1 532 1 136 

Övriga fordringar 6 858 12 603 

Summa 28 966 35 274 

 

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 Koncernen 

 2013-12-31 2012-12-31 

Förutbetald leasing 2 034 2 424 

Förutbetalda hyror 5 915 6 388 

Förutbetalda försäkringar 3 444 3 488 

Övriga förutbetalda IT-kostnader 5 599 4 388 

Övriga förutbetalda kostnader 11 910 9 279 

Övriga upplupna intäkter 38 136 48 198 

Summa 67 038 74 165 

 

Not 24 Likvida medel/Kassa och bank 
 
I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår följande poster: 
 
 Koncernen 

 2013-12-31 2012-12-31 

Kassa & Bank 441 653 401 959 

Totalt 441 653 401 959 

 

Not 25 Aktiekapital   
 
  

Antal aktier 
(tusental) Aktiekapital 

Per 1 januari 2012 9 084 18 169 

Per 31 december 2012 9 084 18 169 

Per 31 december 2013 9 084 18 169 

 
Aktiekapitalet består av 607 597 A-aktier och 8 476 729 B-aktier. A-aktierna har ett röstvärde på 10 röster/aktie och B-
aktierna har ett röstvärde på 1 röst/aktie. Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo betalda. 
 

Not 26 Upplåning 
 Koncernen 

 2013-12-31 2012-12-31 

Långfristig   

Skulder till kreditinstitut - - 

Övriga räntebärande skulder 77 215 76 587 

Summa långfristig upplåning 77 215 76 587 

Kortfristig   

Skulder till kreditinstitut 1 811 482 1 974 274 

Checkräkningskrediter, utnyttjade belopp 12 612 8 347 

Summa kortfristig upplåning 1 824 094 1 982 621 

Summa upplåning 1 901 309 2 059 208 

 
Redovisade belopp skiljer sig inte från verkligt värde för samtliga ovanstående poster. 
Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till 
den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är avtalsenliga odiskonterade kassaflöden. Lånen 
omförhandlas årligen varför avtalsenlig förfallodag för både lån och ränta är mindre än 1 år. 
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Per 31 december 2013 Mindre än 1 år > 1 år < 3 år         Mer än 3 år 

Skulder till kreditinstitut (inkl ränta) 1 823 718 - - 

Checkräkningskrediter, utnyttjade belopp 12 612 - - 

Övriga räntebärande skulder - 60 000 17 215 

Leverantörsskulder  313 122 - - 

Summa 
 

 2 149 452 60 000 17 215 

 

Not 27 Checkräkningskredit 
 

Koncernen 2013 
 

2012 

Checkräkningskredit, utnyttjat belopp 12 612 
 

8 347 

Checkräkningskredit, beviljat belopp 252 447 
 

249 197 
 

Not 28 Långfristiga avsättningar/Kortfristiga avsättningar 

 
Garantireserv 

Omstrukturerings-
reserv 

Lokal-
kostnader 

 Övriga 
avsättningar  Summa 

Värde enligt ingående balans 26 367 2 915 3 790 10 152 43 224 
Tillkommande avsättningar 29 533 9 820 3 384 840 43 577 

Utnyttjat under året -11 003 -1 876 -1 362 -287 -14 528 
Outnyttjade medel som återförts -8 362 - -2 465 -9 -10 836 

Totalt värde 36 535 10 859 3 347 10 696 61 437 

varav Långfristiga avsättningar 6 440 955 1 215 7 323 15 933 

varav Kortfristiga avsättningar 30 095 9 904 2 132 3 373 45 504 

 
Förväntade tidpunkter för utflöde: 

Garantireserv 
Omstrukturerings-

reserv 
Lokal-

kostnader 
Övriga 

avsättningar  Summa 

Inom 1 år 30 095 9 904 2 132 3 373 45 504 

Inom 3 år 5 489 955 917 2 897 10 258 

Inom 5 år 295 - - - 295 

Mer än 5 år 656 - 298 4 426 5 380 

Värde enligt utgående balans 36 535 10 859 3 347 10 696 61 437 

 
Garantireserven baserar sig på åtaganden som vid balansdagens slut ännu inte är avslutade och beräkningen baseras på 
tidigare erfarenheter. Omstruktureringsreserven avser omstruktureringskostnader i verksamheter. Övriga avsättningar avser 
främst kommissioner till agenter inom affärsområde Dentalprodukter. 
 
Härutöver har borgensförbindelser ställts om 1 500 tkr (0 tkr) och övriga ansvarsförbindelser om 34 793 tkr (43 270 tkr). Då 
det har bedömts att inget utflöde kommer att ske för dessa förbindelser har ingen avsättning skett. (Se även information i 
not 31). 
 

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 
 Koncernen 

 2013-12-31 2012-12-31 

Upplupna personalkostnader 211 207 217 756 

Provisioner och bonus till kunder 37 310 43 701 

Periodisering av kostnader 2 840 8 202 

Upplupna räntor 3 344 1 588 

Övriga förutbetalda intäkter 25 553 27 651 

Övriga upplupna kostnader 33 984 23 864 

Summa  314 238 322 762 
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Not 30 Finansiella instrument per kategori  
  
Koncernen 
Tillgångar i balansräkningen   

Lånefordringar och 
kundfordringar Summa 

2013-12-31     

Kundfordringar   671 220 671 220 

Andra långfristiga finansiella fordringar   1 880 1 880 

Likvida medel   441 653 441 653 

Summa   1 114 753 1 114 753 

     

2012-12-31     

Kundfordringar   662 327 662 327 

Andra långfristiga finansiella fordringar   2 214 2 214 

Likvida medel   401 959 401 959 

Summa   1 066 500 1 066 500 

     

Koncernen 
Skulder i balansräkningen 

Skulder värderade till 
verkligt värde via 

resultaträkningen 
Övriga finansiella 

skulder Summa 

2013-12-31    

Räntebärande lån   1 824 094 1 824 094 

Skulder till aktieägare (koncernbidrag)  100 000 100 000 

Leverantörsskulder  313 122 313 122 

Övriga skulder* 30 000 47 215 77 215 

Summa 30 000 2 284 431 2 314 431 

    

2012-12-31    

Räntebärande lån  1 982 621 1 982 621 

Skulder till aktieägare (koncernbidrag)  100 000 100 000 

Leverantörsskulder  313 924 313 924 

Övriga skulder* 30 000 46 587 76 587 

Summa 30 000 2 443 132  2 473 132 

 
*Övriga skulder som är finansiella instrument avser tilläggsköpeskillingar och tvingande köp/säljoptioner avseende innehav 
utan bestämmande inflytande. Förändringar i finansiella skulder hänförliga till tvingande köp/säljoptioner redovisas i eget 
kapital. 
 

Not 31 Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser 
 Koncernen 

 2013-12-31 2012-12-31 

Ställda säkerheter   

Fastighetsinteckningar 5 978 5 032 

Företagsinteckningar 4 000 4 000 

Övriga ställda säkerheter 100 1 367 

Summa ställda säkerheter 10 078 10 399 

   

Ansvarsförbindelser   

Garantiförbindelser 29 359 35 996 

Återköpsavtal 5 000 5 000 

Borgensförbindelser 1 500 - 

Övriga ansvarsförbindelser 434 2 274 

Summa ansvarsförbindelser 36 293 43 270 

 
Garantiförbindelser avser förskotts- och fullgörandegarantier. 
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Not 32 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 
 
De belopp som redovisas i balansräkningen avser förmånsbestämda pensioner i Sverige och Tyskland hänförliga till anställda 
som ej längre arbetar i bolaget. Bokfört värde avseende förmånsbestämda förpliktelser uppgår till 38 047 tkr (37 733 tkr). 
 
För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för ålders- och familjepension genom 
en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3 Klassificering av ITP-planer som 
finansieras genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 
2013 har bolaget inte haft tillgång till information för att kunna redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, 
förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. 
Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för 
den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare 
intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP 2-försäkringar 
som är tecknade i Alecta uppgår till 8 590 tkr. 
 
Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena 
beräknade enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva 
konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå 
understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att 
konsoliderings-nivån återgår till normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för 
nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid 
utgången av 2013 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 148 procent (2012: 129 procent). 
 
Lifco har ställt ut ett pensionslöfte till två personer och i samband med detta köpt en kapitalförsäkring som ställs som 
säkerhet för dessa anställdas pensioner. Pensionslöftet innebär att individerna erhåller värdet i kapitalförsäkringen med 
avdrag för särskild löneskatt, eftersom det inte föreligger några garanterade ersättningsnivåer så kommer koncernens 
nettoförpliktelse alltid att vara 0. Dessa kapitalförsäkringar anses vara förvaltningstillgångar och nettoredovisas mot 
förpliktelsen.   
 

Not 33 Resultat per aktie 
(a) Före utspädning 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare 
divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden. Det har inte förekommit några återköpta 
aktier som innehas som egna aktier av moderföretaget under perioden. 
 

  2013 2012 

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 377 946 504 937 

Totalt 377 946 504 937 

   

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier  90 843 260 90 843 260 

 
 (b) Efter utspädning 
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier för 
utspädningseffekten av samtliga potentiella stamaktier. Varken under 2013 eller 2012 har det funnits några potentiella 
stamaktier med utspädningseffekt. Resultat per aktie uppgår således till samma resultat före och efter utspädning. 
 
Bolaget genomförde en split den 30 september 2014 och genom denna ökades antalet aktier med 10 gånger. P g a den 
genomförda spliten har resultat per aktie räknats på det nya antalet aktier, 90 843 260, som Lifcos aktiekapital består av efter 
spliten.  
 

Not 34 Rörelseförvärv 
Inga rörelseförvärv har skett under 2013. 

Rörelseförvärv under 2012 

Den 28 februari 2012  förvärvade koncernen 70 % av aktiekapitalet i Ahlberg Electronics AB med en tvingande 
option om att förvärva resterande antal aktier. Som ett resultat av förvärvet förväntas koncernen öka sin närvaro 
på dessa marknader. Den förväntas också minska sina kostnader genom synergieffekter. 

Den goodwill på 79 697 tkr som uppstår genomförvärvet hänför sig till synergieffekter som förväntas genom 
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sammanslagning av koncernens och Ahlberg Electronics ABs verksamheter. Av uppkommen goodwill är ingen del 
avdragsgill. 

 

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för Ahlberg Electronics AB samt verkligt värde på 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder.  

 

Köpeskilling per 28 februari 2012    

Likvida medel 70 000 

Villkorad köpeskilling 24 282 

Summa erlagd köpeskilling  94 282 

  

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder   

Likvida medel 4 138 

Immateriella tillgångar 46 336 

Materiella anläggningstillgångar   1 563 

Varulager 6 029 

Kundfordringar och andra fordringar 11 675 

Leverantörsskulder och andra skulder -44 959 

Uppskjutna skatteskulder -10 194 

Summa identifierbara nettotillgångar  14 588 

Goodwill 79 697 

  

Kassaflödeseffekt  

Betalda likvida medel för förvärvet 70 000 

Villkorad köpeskilling utbetald 2012 24 282 

Likvida medel i förvärvat bolag vid förvärvstillfället -4 138 

Nettoutflöde av likvida medel p g a förvärvet under 2012 90 144 

   

Förvärvsrelaterade kostnader om 340 tkr ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för 
perioden 2012. 
 
I samband med förvärvet tecknades ett avtal om tvingande köp/försäljning av de resterande 30 % av aktierna som 
nu ägas av minoritetsaktieägarna. En termin har redovisats och bedömt verkligt värde för denna uppgår till 30 000 
tkr. P g a det faktum att denna termin finns har inget innehav utan bestämmande inflytande redovisats hänförligt 
till detta förvärv.  
 
Den intäkt från Ahlbergs Electronics som ingår i koncernens resultaträkning sedan 28 februari 2012uppgår till 
53 942 tkrTkr. Ahlberg Electronics bidrog också med ett resultat på 20 241 Tkr för samma period. 
 
Om Ahlbergs Electronics skulle ha konsoliderats från 1 januari 2012, skulle koncernens resultaträkning visa 
intäkter på 6 185 993 Tkr och ett resultat på 665 641 tkr Tkr. 
 

Not 35 Utdelning per aktie 
Utdelningar som betalades ut under 2013 och 2012 uppgick till 100 000 tkr (11,01 kr per aktie) respektive 90 000 tkr (9,91 kr 
per aktie). På årsstämman den 15 maj 2014 kommer en utdelning avseende räkenskapsåret 2013 på 11,01 kr per aktie, totalt 
100 000 tkr, att föreslås. Den föreslagna utdelningen har inte redovisats som skuld i dessa finansiella rapporter. 
 

Not 36 Transaktioner med närstående  
Carl Bennet AB äger 100 % av aktierna i Lifco och bedöms ha bestämmande inflytande över koncernen. Andra närstående 
parter är samtliga dotterföretag inom koncernen samt ledande befattningshavare i koncernen, d.v.s. styrelsen och 
företagsledningen.  
 
Lifco AB, moderföretag i Lifcokoncernen, har köpt administrationstjänster av Carl Bennet AB till ett värde av 2 624 tkr  
(2 550 tkr).  
 
Upplysningar om transaktioner med ledande befattningshavare framgår av not 7, Ersättningar till anställda mm. 
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Not 37 Avyttring av dotterföretag 
I juni avyttrades verksamheten i Nordautomation OY som ingått i affärsområde Sågverksutrustning. Försäljningen gav upphov 
till en realisationsförlust om 5 720 Tkr.  
 
I november avyttrades verksamheten i Gallac AB som ingått i affärsområde Kontraktstillverkning. Försäljningen gav upphov 
till en realisationsförlust om 14 631 Tkr.  
 

Not 38 Händelser efter balansdagen 
Den 27 mars 2014 förvärvades samtliga aktier i tyska dentalbolaget MDH AG. Bolaget omsatte 2013 cirka 380 500 Tkr, har 
150 medarbetare och cirka 5 000 tyska tandläkare som kunder.  Bolaget är ledande i Tyskland inom distribution av 
dentalprodukter till tandläkare och landets största importör av högkvalitativa tandtekniska arbeten. Med förvärvet har Lifcos 
affärsområde Dental stärkt sin marknadsposition i Tyskland. Goodwill som uppkommit i samband med förvärvet hänför sig till 
synergieffekter som förväntas genom sammanslagning av koncernens och MDH AG:s verksamheter. Av den uppkomna 
goodwillen är ingen del skattemässigt avdragsgill.  
 
Förvärvade nettotillgångar 
    
Nettotillgångar, Tkr   Verkligt värde 

Immateriella tillgångar   634 835 
Materiella tillgångar   17 386 
Kundfordringar och övriga fordringar   46 799 
Leverantörsskulder och övriga skulder   - 261 537 
Likvida medel   97 410 

Summa nettotillgångar   534 893 
Goodwill   826 406 

Totala nettotillgångar   1 361 299 
    
    
Kassaflödeseffekt, Tkr    

Nettoutflöde av likvida medel p g a förvärvet    1 263 889 
 
Förvärvsrelaterade kostnader som uppstod i samband med förvärvet uppgår till 5 370 tkr. Bolaget ingår i Lifcos försäljning 
och rörelseresultat från och med den 1 april 2014.  
 

   

   

Not 39 Effekter av övergång till IFRS för moderföretaget 
Moderföretaget övergår till redovisning enligt RFR 2 den 1/1-2012, vilket är densamma som koncernens tidpunkt för 
övergång till redovisning enligt IFRS. De effekter som identifierats hänförliga till moderbolaget avser att koncernbidrag 
redovisas som bokslutsdisposition istället för i eget kapital och långfristiga lån omklassificeras till kortfristiga lån då avtalet är 
kortfristigt. Övergången till redovisning enligt RFR 2 har således inte givit någon effekt på moderföretagets eget kapital.  
 

Not 40 Effekter vid övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS) 
Detta är den första årsredovisning för Lifcokoncernen som upprättas enligt IFRS. De redovisningsprinciper som återfinns i not 
2 har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december 2013 och för den jämförande information som 
presenteras per 31 december 2012 samt vid upprättandet av rapporten över periodens ingående finansiella ställning 
(ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2012 (koncernens tidpunkt för övergång till IFRS). 
 
När ingångsbalansräkningen enligt IFRS upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet 
med Bokföringsnämndens allmänna råd. En förklaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS har 
påverkat koncernens resultat och ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa. Det totala 
kassaflödet har inte påverkats av övergång till redovisning enligt IFRS. 
 
Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt IFRS 
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att alla tillämpliga IFRS- 
och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU, ska tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock 
övergångsbestämmelser som ger företagen en viss valmöjlighet. 
 
Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag från fullständig retroaktiv tillämpning av samtliga standarder som koncernen valt 
att tillämpa vid övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS: 
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Undantag för rörelseförvärv 
Standarden IFRS 1, som reglerar hur en övergång till IFRS ska göras, erbjuder möjligheten att tillämpa principerna i 
standarden IFRS 3, Rörelseförvärv, antingen framåtriktat från tidpunkten för övergång till IFRS eller från en specifik tidpunkt 
före övergångstidpunkten. Detta ger lättnader från en fullständig retroaktiv tillämpning som skulle kräva omräkning av alla 
rörelseförvärv före övergångstidpunkten. Koncernen har valt att tillämpa IFRS 3 framåtriktat för rörelseförvärv som äger rum 
efter tidpunkten för övergången till IFRS. Rörelseförvärv som skedde före övergångstidpunkten har således inte räknats om. 
 
Undantag för ackumulerade omräkningsdifferenser 
IFRS 1 tillåter att ackumulerade omräkningsdifferenser redovisade i det egna kapitalet nollställs vid övergångstidpunkten. Det 
innebär en lättnad jämfört med att fastställa ackumulerade omräkningsdifferenser i enlighet med IAS 21, Effekterna av 
ändrade valutakurser, från den tidpunkt då ett dotterföretag eller intresseföretag bildades eller förvärvades. Koncernen har 
valt att nollställa alla ackumulerade omräkningsdifferenser i reserven i eget kapital och istället låta dessa ligga kvar i 
balanserade vinstmedel vid tidpunkten för övergången till IFRS. 
 
Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS 
Enligt IFRS 1 ska koncernen visa en avstämning av eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt tidigare 
redovisningsprinciper för tidigare perioder med motsvarande poster enligt IFRS. Övergången från tidigare 
redovisningsprinciper till IFRS har inte haft någon effekt på redovisningen av det kassaflöde som genererats av koncernen. 
Nedanstående tabeller visar avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS för respektive period för 
eget kapital och summa totalresultat. 
 
Avstämning av eget kapital per 1/1-2012 och 31/12-2012 
  
 1 januari 2012 31 december 2012 

(tkr)  Noter 

IB 
(enligt tidigare 

redovisnprinciper) 

Total effekt 
av övergång 

till IFRS  
Enligt 
IFRS  Noter 

UB 
(enligt tidigare 

redovisnprinciper) 

Total effekt av 
övergång till 

IFRS  Enligt IFRS 

TILLGÅNGAR 
 

      

 

      

Anläggningstillgångar 
 

      
 

      

Immateriella tillgångar a) 2 943 346 16 762 2 960 108 a) 2 790 338 225 449 3 015 787 

Materiella anläggningstillgångar 
 

347 023 - 347 023 
 

334 013 - 334 013 

Innehav i intresseföretag 
 

6 709 - 6 709 
 

3 516 - 3 516 
Andra långfristiga 
finansiella fordringar 

 
2 192 - 2 192 

 
2 214 - 2 214 

Uppskjutna skattefordringar b) 20 741 8 577 29 318 b) 14 953 12 201 27 154 

Omsättningstillgångar 
 

1 985 484 - 1 985 484 
 

2 009 800 - 2 009 800 

Summa Tillgångar 
 

5 305 495 25 339 5 330 834 
 

5 154 834 237 650 5 392 484 

 

 (tkr)  Noter 

IB  
(enligt tidigare 

redovisnprinciper) 

Total effekt 
av övergång 

till IFRS  Enligt IFRS  Noter 

UB 
(enligt tidigare 

redovisnprinciper) 

Total effekt av 
övergång till 

IFRS  Enligt IFRS 

EGET KAP & SKULDER 
 

      

 

      

Eget kapital som kan hänföras till 
moderföretagets ägare e) 

      
e) 

      

Aktiekapital 
 

18 169 0 18 169 
 

18 169 0 18 169 

Övrigt tillskjutet kapital 
 

0 0 0 
 

0 0 0 

Reserver d) 0 0 0 d) 0 -32 839 -32 839 
Balanserad vinst  
inklusive årets resultat 

 
1 803 941 9 302 1 813 243 

 
1 931 320 222 893 2 154 213 

Innehav utan  
bestämmande inflytande f) 

 
11 432 11 432 f) 0 13 213 13 213 

Summa Eget kapital 
 

1 822 110 20 734 1 842 844 
 

1 949 489 203 267 2 152 756 

Minoritetsintresse f) 12 613 -12 613 0 f) 21 761 -21 761 0 

Långfristiga skulder 
        

Räntebärande långfristiga lån c) g) 1 949 690 -1 902 471 47 219 c) g) 1 759 966 -1 683 379 76 587 

Uppskjutna skatteskulder b) 17 386 0 17 386 b) 11 884 9 557 21 441  

Avsättningar 
 

87 209 0 87 209 
 

80 957 0 80 957 
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Övriga långfristiga skulder g) 36 537 -30 000 6 537 g) 34 158 -30 000 4 158 

Kortfristiga skulder 
        

Räntebärande kortfristiga lån g) 262 206 1 949 689 2 211 895 g) 222 655 1 759 966 1 982 621 
Leverantörsskulder och andra 
kortfristiga skulder 

 
812 057 0 812 057 

 
751 202 0 751 202 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

 
305 687 0 305 687 

 
322 762 0 322 762 

Summa Eget kapital & skulder 
 

5 305 495 25 339 5 330 834 
 

5 154 834 237 650 5 392 484 

 
 
Avstämning av summa totalresultat per 2012 
 

Summa totalresultat   2012 

(tkr) Noter 
Resultaträkning (enl. 

tidigare redovisnprinciper) 
Total effekt av 

övergång till IFRS Enligt IFRS 

Nettoomsättning 
 

6 183 702 - 6 183 702 

Kostnad för sålda varor 
 

-4 049 581 - -4 049 581 

Summa   
 

2 134 121 - 2 134 121 

Försäljningskostnader a) -637 177 172 124 -465 053 

Administrationskostnader a) -899 066 -340 -899 406 

Forsknings- och utvecklingskostnader 
 

-52 132 - -52 132 

Övriga intäkter och kostnader inom rörelseresultatet 
 

-4 941 - -4 941 

Rörelseresultat 
 

540 805 171 784 712 589 

Finansiella intäkter 
 

16 991 - 16 991 

Finansiella kostnader 
 

-59 912 - -59 912 

Finansiella poster - netto 
 

-42 921 - -42 921 

Resultatandel i intresseföretag 
 

1 440 - 1 440 

Resultat före skatt 
 

499 324 171 784 671 108 

Inkomstskatt b) -164 068 3 902 -160 166 

Minoritetens andel i årets resultat f) -10 989 10 989 - 

Årets resultat 
 

324 267 186 675 510 942 

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: 
 

      

Omräkningsdifferenser h) - -34 453 -34 453 

Säkring av nettoinvestering h) -  2 396 2 396 

Skatteeffekt b) -  359 359 

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 
 

- -31 698 -31 698 

Summa totalresultat för året 
 

324 267 154 977 479 244 

 
Noter 
 
a) Immateriella tillgångar 
Justeringen vid övergången till IFRS (1/1-2012) består av tillkommande goodwill p g a att det vid tidpunkt för övergång fanns 
en säljoption hänförlig (se minority put-option nedan) till utköp av minoritet som kan kopplas till förvärvstillfället på 16 762 
tkr.  
 
Avskrivningar av goodwill som gjorts under 2012 återläggs då goodwill enligt IFRS bedöms ha obestämbar livslängd och 
istället för att skrivas av testas för nedskrivning årligen eller oftare om det finns någon indikation på nedskrivning. Endast 
avskrivning av goodwill som gjorts fr o m 1/1-2012 återläggs. Tillkommande justeringar per 31 december 2012 består främst 
av återläggning av goodwillavskrivningar hänförliga till 2012 om 175 020 tkr. Ett förvärv har skett under 2012 (Ahlberg 
Electronics), vilket inte tidigare redovisats enligt IFRS 3 Rörelseförvärv. Förvärvet har räknats om så att det redovisas i 
enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv och "full-goodwill metoden" har tillämpats, vilket innebar att goodwillposten ökade. I 
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goodwillposten har identifierats immateriella tillgångar i form av kundrelationer och varumärken. Omräkningen av förvärvet 
har lett till att immateriella tillgångar ökat med 34 281 tkr (inklusive tillkommande avskrivning av kundrelationer). Vidare har, 
som en del av förvärvet, avtal om utköp av minoritetsaktieägarnas andelar (s k minority put-option, se vidare förklaring 
nedan) ingåtts. Den redovisningstekniska effekten innebär att dessa andelar redovisas som om Lifco ägde dessa redan vid 
förvärvstillfället. Då avtalet ingår som en del av förvärvet redovisas effekten av förvärvet som om Lifco redan ägde andelarna 
mot goodwill. Denna ökning ingår i det belopp som ökat immateriella tillgångar ovan. Vidare har omräkningen av förvärvet 
lett till en justering i resultaträkningen avseende förvärvsrelaterade kostnader om 340 tkr. Total justering p g a övergång till 
IFRS per 2012-12-31 uppgår till 225 449 tkr. 
 
b) Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas på samtliga IFRS justeringar i de fall justeringarna resulterar i temporära skillnader i 
balansräkningen. Uppskjuten skatt redovisas med 26,3 % vid tidpunkt för övergång till IFRS och med 22 % per 2012-12-31 för 
samtliga justeringar.  
 
Det finns inga uppskjutna skattefordringar hänförliga till IFRS justeringar. Dock finns tillkommande uppskjutna 
skattefordringar hänförliga till poster som redovisats enligt nuvarande tillämpade redovisningsprinciper. Följande IFRS 
justeringar ger upphov till uppskjutna skattefordringar/skatteskulder: 
 
Uppskjuten skattefordran 

(Tkr) 2012-01-01 2012-12-31 

Valutakursdifferenser, förvärvslån och aktieägarlån -5 421 -5 062 

Kapitalförsäkring 13 998 17 263 

Total 8 577 12 201 
 
Uppskjuten skatteskuld 

(Tkr) 2012-01-01 2012-12-31 

Immateriella tillgångar (tillkommit via omräkning 
av förvärv som skett 2012), kundrelationer - 9 557 

Total - 9 557 
 
Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar förändras i takt med att den underliggande posten till vilken skatten hör 
förändras. Inkomstskatt i rapport över totalresultat är hänförliga till följande IFRS justeringar: 
 

Uppskjutna skatteintäkter och kostnader   

(Tkr) 2012 

Avskrivning av immateriella tillgångar som tillkommit via omräkning av förvärv 637 

Kapitalförsäkring 3 265 

Total effekt inkomstskatt i resultaträkningen 3 902 

Övrigt totalresultat   

Valutakursdifferenser, förvärvslån och aktieägarlån, nettoinvesteringar 359 

Effekt i övrigt totalresultat 359 

Total effekt tillkommande uppskjuten skatt 4 261 
 
c) Finansiella instrument 
Minority put-option (ingående i långfristiga räntebärande lån och övriga skulder) 
Om det i samband med ett förvärv av bolag finns avtal som till sin innebörd avser tvingande utköp av minoritetens andel 
finns en s k "minority put-option”. Detta innebär redovisningstekniskt att det förvärvade bolaget redovisas som om 
moderföretaget redan äger minoritetens andel. Inget minoritetsintresse redovisas således utan istället redovisas en finansiell 
skuld. Vid tidpunkt för övergång till IFRS redovisas en finansiell skuld (ingår i raden räntebärande långfristiga lån) uppgående 
till 17 219 tkr avseende en sådan "minority put-option". Per 2012-12-31 har ytterligare ett avtal avseende minority put-
option tillkommit vilket resulterar i en finansiell skuld om 30 000 tkr. Total justering av räntebärande långfristiga lån p g a 
"minority put-option" avtal uppgår till 47 219 tkr. Under 2012 har utdelningar, -267 tkr, skett till innehav utan bestämmande 
inflytande. Verkligt värde på den finansiella skulden hänförlig till "minority put-option" har inte bedömts påverkas utan den 
utdelning som gjorts har lett till en omvärdering av skulden vilken redovisas i eget kapital.  Inom eget kapital sker därutöver 
en omklassificering av resultat som tidigare belastat minoritetens andel men enligt IFRS istället belastar eget kapital 
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hänförligt till moderföretagets aktieägare. Total omklassificering uppgår till 725 tkr per 2012-01-01 och till 5 709 tkr per 
2012-12-31. 
 
d) Reserver 
I posten reserver ingår samtliga poster som enligt IFRS redovisas i övrigt totalresultat. Per 2012-12-31  består 
övergångseffekten främst av omräkningsdifferenser hänförliga till 2012 om -34 453 tkr som omklassificeras från balanserad 
vinst till reserver. Därutöver tillkommer en mindre post hänförlig till säkring av nettoinvesteringar samt skatteeffekt på 
denna. Samtliga dessa omräkningsdifferenser har nollställts vid tidpunkt för övergång till IFRS. 
 
e) Förändring i Eget kapital 

   
2012-01-01 2012-12-31 Not 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  
enligt nuvarande redovisningsprinciper 1 822 110 1 949 489 

 
Omklassificering av resultat mellan innehav utan bestämmande 
inflytande och moderföretagets aktieägare p g a minority put-option* 725 5 709 c) 

Tillkommande uppskjuten skatt 8 577 12 201 b) 

Omvärdering av finansiell skuld hänförlig till minority put-option - -267 c) 

Omräkning förvärv (förvärvsrelaterade kostnader) - -340 
 Tillkommande avskrivning kundrelationer  

(omräknat förvärv, inklusive uppskjuten skatt) - -2 259 a) 

Återläggning avskrivning goodwill - 175 020 a) 

Övrigt - -10 
 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare enligt IFRS 

  
1 831 412 2 139 543 

  
* Avser innehav där det finns s k "minority put-option" vilka redovisningstekniskt redovisas som om moderföretagets 
aktieägare redan ägde 100 % (se minority put-option ovan). Justering mot balanserad vinst avser resultat som tidigare 
belöpte på minoritetens andel. 
 
f) Minoritetsintresse 
Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper redovisas minoritetsintresset som en skuld på separat rad i balansräkningen. 
Enligt IFRS redovisas minoritetsintresse som en del av eget kapital och benämns innehav utan bestämmande inflytande. Per 
1/1-2012 omklassificeras därför skuld avseende minoritetsintresse till en post inom eget kapital som benämns "innehav utan 
bestämmande inflytande". Per 2012-12-31 avser justeringen dels den omklassificering som beskrivits ovan dels bortbokning 
av innehav utan bestämmande inflytande, omklassificering av årets resultat från minoritetsintresse till moderföretagets 
aktieägare p g a att det finns avtal om s k minority put-options (se beskrivning av hantering av dessa ovan) vilket gör att 
redovisningstekniskt redovisas dessa innehav som om Lifco ägde även de aktier som omfattas av avtalet direkt vid förvärvet 
och inget innehav utan bestämmande inflytande redovisas därför för dessa delar. 
 
Enligt IFRS innehåller årets resultat både resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare och resultat hänförligt till innehav 
utan bestämmande inflytande. Vid övergång till IFRS tas således den rad som benämns minoritetens andel av årets resultat 
bort vilket leder till en justering i resultaträkningen hänförlig till minoritetsintresse uppgår till 10 989 tkr. 
 
g) Omklassificeringar 
Balansräkningen 
Omrubriceringar har skett av följande poster i balansräkningen; ”Kassa & Bank” benämns ”Likvida medel” och ”Avsättningar 
för uppskjuten skatt” benämns ”Uppskjutna skatteskulder”. Avsättningar ska enligt IFRS redovisas under rubriken lång eller 
kortfristig skuld och inte under en egen rubrik benämnd ”avsättningar". 
 
Eget kapital ska nu redovisas enligt UFR 8, Redovisning av eget kapital i koncernen. Eget kapital delas inte längre upp i bundet 
och fritt eget kapital. Vissa omklassificeringar inom det egna kapitalet har gjorts. Eget kapital är uppdelat i aktiekapital, 
reserver samt balanserad vinst inklusive periodens resultat. I nuläget finns inga poster som ingår i övrigt tillskjutet kapital. 
 
Räntebärande långfristiga lån om 1 949 690 tkr har omklassificerats till kortfristiga lån då låneavtalet endast löper på ett år. 
Tilläggsköpeskilling om 30 000 tkr har omklassificerats till räntebärande långfristiga lån då dessa ses som en del av 
finansieringen och omvärderingar i denna skuld redovisas således i finansnettot. Per 31/12-2012 har samma omklassificering 
gjorts av lånen med belopp 1 759 966 tkr och den ingående justeringen av tilläggsköpeskillingen om 30 000 tkr kvarstår då 
skuldens värde bedömts oförändrat per 2012-12-31. 
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Resultaträkningen 
Resultat från övriga värdepapper har omklassificerats till finansiella intäkter. 
 
h) Övrigt totalresultat 
Enligt IFRS ska endast poster som avser transaktioner med aktieägare redovisas i eget kapital, övriga poster redovisas i övrigt 
totalresultat. Övrigt totalresultat delas upp i poster som inte kommer att återföras till resultaträkningen och poster som 
senare kan återföras till resultaträkningen. Samtliga poster återfanns tidigare i den post i eget kapital som benämns 
omräkningsdifferenser m m. Under 2012 består övrigt totalresultat i sin helhet av omräkningsdifferenser. Dessa består dels 
av omräkningsdifferens hänförlig till omräkning av dotterbolag dels av säkring av nettoinvesteringar samt tillkommande 
skatteeffekt på denna omräkning. 

 


