
 

 

 

Sida 1 av 2 

 

Pressmeddelande 
Lund 2017-04-21 

 

 

Nexam Chemical anpassar sig till den internationella 
redovisningsstandarden IFRS 

 
Nexam Chemical tillämpar från den 1 januari 2016 redovisnings-
principer i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS). I årsredovisningen för 2016, som inom kort publiceras, 
kommer de finansiella rapporterna presenteras i enlighet med IFRS. 
 
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i 
IFRS 1 kräver att ett företag tillämpar samtliga IFRS standarder retroaktivt vid fastställandet av 
öppningsbalansen enligt IFRS. Vissa undantag från den retroaktiva tillämpningen är dock tillåtna. 
Nexam Chemical har valt att inte tillämpa några av undantagsreglerna. Öppningsbalansen har 
fastställts till den 1 januari 2015. 
 
Balansräkningen per den 1 januari 2015 är omräknad retroaktivt i enlighet med IFRS. De 
finansiella siffror som publicerades i samband med bokslutskommunikén har för helåret 2016 och 
för jämförelseåret 2015 räknats om enligt IFRS. 
 
Effekter vid övergången till IFRS 
Effekter vid anpassningen till IFRS har påverkat de balanserade utgifterna för produktutveckling. 
Utvecklingskostnader har tidigare kostnadsförts direkt, men ska enligt IFRS balanseras i 
balansräkningen om vissa kriterier är uppfyllda. Utgifter för forskning kostnadsförs fortsatt direkt. 
Efter övergången till IFRS uppgår, per den 31 december 2016, Nexam Chemicals balanserade 
utvecklingsutgifter till 17,1 MSEK (1,8 MSEK enligt tidigare redovisningsprinciper). Resultatet för 
helåret 2016 har förbättrats med 1,6 MSEK jämfört med tidigare redovisningsprinciper. 
 
Övergången till IFRS har varken påverkat bolagets totala kassaflöde eller den underliggande 
verksamheten. 
 
I bilagan till pressmeddelandet återfinns ”bryggan” mellan tidigare redovisningsprinciper och de 
omräknade siffrorna enligt IFRS tillsammans med kommentarer till respektive justering. 
 
För mer information, kontakta:  
Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Om Nexam Chemical 
Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och 
med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de 
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flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, 
temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin 
tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en 
rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras 
tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer 
miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning 
och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. 
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. 

file:///C:/Users/a.spetz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P4S8U8GC/www.nexamchemical.com


Bilaga till pressmeddelande 21 april 2017

KONCERNENS RAPPORT ÖVER

FINANSIELL STÄLLNING (kSEK) Referens K3 Justering  IFRS K3 Justering  IFRS K3 Justering  IFRS

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för produktutveckling a), b), c), d) - 11 549 11 549 - 12 653 12 653 - 14 235 14 235

Patent d) - 4 383 4 383 - 4 861 4 861 - 4 654 4 654

Förvärvad teknologi c), d) 2 200 -2 200 - 2 054 -2 054 - 1 834 -1 834 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 2 200 13 732 15 932 2 054 15 460 17 514 1 834 17 055 18 889

Materiella anläggningstillgångar 12 564 - 12 564 10 648 - 10 648 8 710 - 8 710

Finansiella anläggningstillgångar f) 5 - 5 188 -144 44 3 088 -300 2 788

Summa anläggningstillgångar 14 769 13 732 28 501 12 890 15 316 28 206 13 632 16 755 30 387

Omsättningstillgångar

Varulager m m 4 637 - 4 637 5 734 - 5 734 5 971 - 5 971

Kortfristiga fordringar 1 694 - 1 694 3 097 - 3 097 3 097 - 3 097

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 330 - 1 330 648 - 648 1 282 - 1 282

Likvida medel 62 543 - 62 543 36 305 - 36 305 133 147 - 133 147

Summa omsättningstillgångar 70 204 - 70 204 45 784 - 45 784 143 497 - 143 497

SUMMA TILLGÅNGAR 84 973 13 732 98 705 58 674 15 316 73 990 157 129 16 755 173 884

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 73 804 13 732 87 536 50 847 15 460 66 307 147 176 17 055 164 231

Avsättningar f) - - - 179 -179 - 373 -373 -

Långfristiga skulder f) 3 827 - 3 827 2 922 35 2 957 2 176 73 2 249

Kortfristiga skulder 7 342 - 7 342 4 726 - 4 726 7 404 - 7 404

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 84 973 13 732 98 705 58 674 15 316 73 990 157 129 16 755 173 884

Sammanställning över Nexam Chemicals övergång till redovisningsprinciper 

enligt IFRS (International Financial Reporting Standards)

Bakgrund

2015-01-01 2015-12-31 2016-12-31

-Koncernredovisningen för 2016 har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). Dessa fullständiga finansiella rapporter är de första 

finansiella rapporter som Nexam Chemical upprättar enligt IFRS.

-Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari 2015. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett företag 

tillämpar samtliga IFRS standarder retroaktivt vid fastställandet av öppningsbalansen enligt IFRS. Vissa undantag från den retroaktiva tillämpningen är dock tillåtna. Nexam Chemical har valt att 

inte tillämpa några av undantagsreglerna. 

-I följande tabeller presenteras och kvantifieras de väsentliga effekter som skett vid övergången till redovisningsprinciper enligt IFRS jämfört med de tidigare redovisningsprinciperna K3, som 

gällt för de fastställda årsredovisningarna 2014 och 2015, samt den publicerade bokslutskommuniké för 2016.
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Sammanställning över Nexam Chemicals övergång till redovisningsprinciper 

enligt IFRS (International Financial Reporting Standards)

KONCERNENS RAPPORT ÖVER 

TOTALRESULTAT (kSEK)

Referens K3 Justering  IFRS K3 Justering  IFRS

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 7 842 - 7 842 8 268 - 8 268

Förändring av varor under tillverkning, färdiga 

varor samt pågående arbeten för annans räkning
1 097 - 1 097 1 483 - 1 483

Övriga rörelseintäkter e) 3 425 -1 558 1 867 1 672 -652 1 020

12 364 -1 558 10 806 11 423 -652 10 771

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -5 426 - -5 426 -5 925 - -5 925

Övriga externa kostnader a), d) -12 296 2 145 -10 151 -10 502 1 311 -9 191

Personalkostnader a) -15 710 1 430 -14 280 -16 313 1 248 -15 065

Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar
a), c), d) -2 507 -290 -2 797 -2 126 -312 -2 438

Övriga rörelsekostnader -234 - -234 -75 - -75

Rörelseresultat -23 809 1 727 -22 082 -23 518 1 595 -21 923

Finansiella intäkter 333 - 333 - - -

Finansiella kostnader -233 - -233 -162 - -162

Resultat före skatt -23 709 1 727 -21 982 -23 680 1 595 -22 085

Inkomstskatt - - - - - -

Årets resultat -23 709 1 727 -21 982 -23 680 1 595 -22 085

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan omföras till årets resultat

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 

dotterföretag - 121 121 - 568 568

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt - 121 121 - 568 568

Summa totalresultat för året -23 709 1 848 -21 861 -23 680 2 163 -21 517

2015 2016

Nedan beskrivs effekterna av IFRS mer i detalj. Minusbelopp "-" krediterar och positiva belopp "+" debiterar.
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Sammanställning över Nexam Chemicals övergång till redovisningsprinciper 

enligt IFRS (International Financial Reporting Standards)

Balansräkning (ackumulerade värden) (kSEK) 2015-01-01 2015-12-31 2016-12-31 2015 2016

13 366 16 157 18 503 -1361 -1098

-873 -1 303 -1 755 -1430 -1248

-2 748 -3 268 -3 685 430 452

-9 745 -11 586 -13 063 519 417

- - - -1842 -1477

Balansräkning (ackumulerade värden) (kSEK) 2015-01-01 2015-12-31 2016-12-31 2015 2016

-3 891 -5 449 -6 101 1558 652

856 1 199 1 342 -343 -143

3 035 4 250 4 759

- - - 1215 509

a) Justering balanserade utvecklingsutgifter

Enligt tidigare redovisningsprinciper har utvecklingsutgifter kostnadsförts direkt i resultatet när utgiften uppkommit. Enligt IFRS ska utgifter kopplade till utveckling balanseras i balansräkningen 

medan utgifter kopplade till forskning ska kostnadsföras direkt i resultatet när utgiften uppkommer. Tidigare kostnadsförda personalutgifter och externa utgifter har därför ökat de balanserade 

utgifterna för produktutveckling med följd att resultatet förbättrats enligt nedan.

Enligt IFRS ska avskrivningar på balanserade utvecklingsutgifter, vars tillgång är färdigställd, ske över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningar har påbörjats på delar av de 

balanserade utgifterna för produktutveckling och har minskat tillgångar och ökat avskrivningarna i resultaträkningen enligt nedan.

Ovan gjorda justeringar medför att uppskjuten skatteskuld och balanserat resultat i eget kapital ökar enligt nedan.

Resultaträkning (kSEK)

Balanserade utgifter för produktutveckling (anskaffning) Övriga externa kostnader

Balanserade utgifter för produktutveckling (avskrivningar) Personalkostnader

Uppskjuten skatteskuld Avskrivningar

Balanserat resultat Uppskjuten skatt

Summa Summa

b) Omklassificering bidragsintäkter

Resultaträkning (kSEK)

Balanserade utgifter för produktutveckling Övriga rörelseintäkter

Bolaget har erhållit ett flertal bidrag från Vinnova och EU, vilka har redovisats som en övrig rörelseintäkt i takt med att utgifterna kopplade till bidragen har uppkommit. Statliga bidrag som är 

hänförliga till en tillgång i balansräkningen kan, enligt IFRS, redovisas som en minskning av den tillgång som bidraget avser i takt med att även utgifter kopplade till bidraget samtidigt 

balanseras. Nexam Chemical har valt att använda denna metod. De balanserade statliga bidragen har reducerat de balanserade utgifterna enligt nedan. Tidigare intäktsförda statliga bidrag 

reducerar samtidigt intäkterna i resultaträkningen enligt nedan. 

Dessa justeringar medför att uppskjuten skattefordran ökar och att balanserat resultet i eget kapital minskar enligt nedan. 

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatt

Balanserat resultat

Summa Summa



Bilaga till pressmeddelande 21 april 2017

Sammanställning över Nexam Chemicals övergång till redovisningsprinciper 

enligt IFRS (International Financial Reporting Standards)

Balansräkning (ackumulerade värden) (kSEK) 2015-01-01 2015-12-31 2016-12-31 2015 2016

2 500 2 500 2 500 -125 -125

-1 817 -1 692 -1 567 28 27

-150 -178 -205

Balanserat resultat -533 -630 -728

Summa - - - -97 -98

Balansräkning (ackumulerade värden) (kSEK) 2015-01-01 2015-12-31 2016-12-31 2015 2016

447 748 1 088 -785 -213

4 383 4 861 4 654 -15 -15

-383 -362 -267 176 50

-978 -1 154 -1 205

-3 469 -4 093 -4 270

Summa - - - -624 -178

c) Omklassificering förvärvad teknologi

Resultaträkning (kSEK)

Balanserade utgifter för produktutveckling Avskrivningar

Förvärvad teknologi Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatteskuld

Summa

d) Justering patentutgifter

Summa

Resultaträkning (kSEK)

Balanserade utgifter för produktutveckling Övriga externa kostnader

Patent Avskrivningar

Förvärvad teknologi Uppskjuten skatt

Avskrivningar på den, från Perstorp, förvärvade immateriella tillgången har återförts och tillgångens ursprungliga anskaffningsvärde flyttats från förvärvad teknologi till balanserade 

utvecklingsutgifter tillsammans med övriga utgifter kopplade till produkten/tillgången. Det medför att förvärvad teknologi minskar och balanserade utvecklingsutgifter ökar enligt nedan. De 

återförda avskrivningarna minskar avskrivningarna i resultatet enligt nedan. 

Dessa justeringar medför att uppskjuten skatteskulden ökar och att balanserat resultet i eget kapital ökar enligt nedan.

Enligt tidigare redovisningsprinciper har patentutgifter till övervägande del kostnadsförts direkt i resultatet när utgiften uppkommit och skrivits av direkt mot resultaträkningen över bestämd 

nyttjandeperiod för de patentutgifter som balanserats. Enligt IFRS ska utgifter för förvärvade immateriella tillgångar (patentutgifter) balanseras i balansräkningen och skrivas av över bedömd 

nyttjandeperiod. Avskrivningar på patent som används som en del av utvecklingen ska redovisas mot och öka de balanserade utvecklingsutgifterna. Övriga avskrivningar ska kostnadsföras 

direkt. 

Patent och balanserade utvecklingsutgifter har ökat enligt nedan medan omklassificering har minskat förvärvad teknologi och samtidigt minskar externa kostnader då patentutgifter tidigare 

kostnadsförts.

Dessa justeringar medför att uppskjuten skatteskuld och att balanserat resultet i eget kapital ökar enligt nedan.

Uppskjuten skatteskuld

Balanserat resultat
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Sammanställning över Nexam Chemicals övergång till redovisningsprinciper 

enligt IFRS (International Financial Reporting Standards)

Balansräkning (ackumulerade värden) (kSEK) 2015-01-01 2015-12-31 2016-12-31 2015 2016

3 020 3 401 3 752 -381 -351

-3 020 -3 401 -3 752

Summa - - - -381 -351

Balansräkning (ackumulerade värden) (kSEK) 2015-01-01 2015-12-31 2016-12-31

- -144 -300

- 179 373

Långfristiga skulder - -35 -73

Summa - - -

e) Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag

f) Omklassificering avsättningar

Finansiella tillgångar

Avsättningar

Enligt nuvarande redovisningsprinciper bruttoredovisas pensionsutfästelse tryggad genom en kapitalförsäkring som en finansiell tillgång och med motsvarande post som avsättning. Enligt IFRS 

ska en pensionsutfästelse som är tryggad via en kapitalförsäkring nettoredovisas. Finansiella tillgångar kopplade till kapitalförsäkring och avsättningar minskar enligt nedan. Övriga avsättningar, 

vilka avser löneskatt på pension, redovisas som långfristig skuld vilken ökar enligt nedan. Omklassificeringen har ingen resultat- eller skatteeffekt.

Koncernen har ett ansamlat underskottsavdrag som  uppgår till 110 892 kSEK per den 1 januari 2015, 134 442 kSEK per den 31 december 2015 samt 163 731 kSEK per den 31 december 2016. 

Uppskjuten skattefordran på underskottsavdragen redovisas med ett belopp som täcks av uppskjuten skatteskuld på skattepliktiga temporära skillnader, d.v.s. så att uppskjuten skatteskuld 

netto uppgår till 0 kSEK. Ökning av uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag och motsvarande ökning av balanserat resultat i eget kapital redovisas enligt nedan. Skattefordran 

minskar uppskjutna skattekostnader i resultaträkningen enligt nedan. 

Resultaträkning (kSEK)

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatt

Balanserat resultat

Summa


