
Väsentliga redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport omfattar det svenska moderföretaget Ecoclime Group AB, organisationsnummer  
556902-1800 och dess dotterföretag.  

 
Ecoclime Group AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som de antagits av EU. 
Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i 
årsredovisningslagen (1995:1554). Detta är koncernens första finansiella rapport enligt IFRS med 
övergångsdatum 1 januari 2018. Koncernen har tidigare tillämpat BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Övergången till IFRS har skett i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas och 
beskrivs mer i detalj i not 9 Övergång till IFRS. Moderföretaget har tidigare tillämpat årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid utarbetandet av finansiella rapporter. Från och 
med denna finansiella rapport tillämpar moderföretaget, som följd av koncernens övergång till IFRS, 
årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

Upplysningar i enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter i 
delårsinformationen på sidorna [X-X] som utgör en integrerad del av denna finansiella rapport. Koncernens 
fullständiga redovisningsprinciper beskrivs i not 1 Fullständiga redovisningsprinciper. 

Alla belopp i denna rapport är angivna i tusentals svenska kronor (TSEK) om inget annat anges. 
Avrundningsdifferenser kan förekomma. 
 

Övergång till IFRS 
 
Från och med den 1 januari 2019 upprättar Ecoclime Group AB sin koncernredovisning i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) 
samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee såsom de antagits av Europeiska unionen (EU). I 
den första finansiella rapporten enligt IFRS presenteras två jämförelseperioder (1 januari 2018 och 31 
december 2018). Datum för koncernens övergång till IFRS blir således den 1 januari 2018. Koncernen har till 
och med räkenskapsåret 2018 upprättat koncernredovisning i enlighet med årsredovisningslagen samt BFNAR 
2012:1 (K3). Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, ”Första gången IFRS tillämpas”.  
 
Effekten av övergången till IFRS redovisas direkt mot ingående eget kapital. Tidigare publicerad finansiell 
information för perioden 2018-01-01 - 2018-12-31, upprättad enligt årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 
(K3), har omräknats till IFRS. Huvudregeln är att samtliga tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft 
och godkänts av EU, ska tillämpas med retroaktiv verkan vilket har gjorts av koncernen utan undantag. 
Undantaget att inte räkna om rörelseförvärv före tidpunkten för övergång till IFRS 2018-01-01 har använts 
 

I bilagda sammanställning, Övergång till IFRS, återfinns ”bryggan” som visar effekterna av ovanstående 
tillämpningar på koncernens rapport över resultatet för perioderna 2018-01-01 - 2018-12-31 och 2018-10-01 - 
2018-12-31, koncernens rapport över finansiell ställning per 1 januari 2018 och 31 december 2018 samt per 
2019-09-30.  

  



Övergång till IFRS

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag per 1 jan 2018

Not
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IFRS-

justeringar Enligt IFRS 
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 21 121 0 21 121 33 004 1 331 34 335 37 543 2 329 39 872
Goodwill 9 944 1 419 11 364 13 757 7 682 21 439 20 094 2 371 22 465
Materiella anläggningstillgångar 31 499 719 32 218 29 867 770 30 637 29 468 2 184 31 653
Nyttjanderättstillgångar 125 125 0 1 449 1 449 0 3 311 3 311
Andra långfristiga fordringar 482 0 482 482 0 482 6 362 0 6 362
Uppskjuten skattefordran 2 756 0 2 756 4 411 0 4 411 4 318 0 4 318
Summa anläggningstillgångar 65 802 2 264 68 066 81 521 11 232 92 752 97 785 10 195 107 981

Omsättningstillgångar
Varulager 6 509 0 6 509 5 677 0 5 677 8 466 8 466
Kundfordringar 6 291 0 6 291 9 535 0 9 535 8 726 8 726
Avtalstillgångar 0 0 0 0 0 0
Övriga fordringar 671 0 671 7 743 0 7 743 4 240 4 240
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 988 0 988 1 979 0 1 979 3 256 3 256
Likvida medel 17 104 0 17 104 56 799 0 56 799 34 597 34 597
Summa omsättningstillgångar 31 563 0 31 563 81 734 0 81 734 59 285 0 59 285

SUMMA TILLGÅNGAR 97 365 2 264 99 629 163 254 11 232 174 486 157 071 10 195 167 266

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital 1 754 0 1 754 1 886 0 1 886 2 858 2 858
Övrigt kapital 0 0 0 0 0 0
Reserver 0 0 0 0 0 0
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 68 783 0 68 783 114 233 2 324 116 557 124 116 4 451 128 567
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 70 537 0 70 537 116 119 2 324 118 443 126 974 4 451 131 426
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 0
Summa eget kapital 70 537 0 70 537 116 119 2 324 118 443 126 974 4 451 131 426

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 4 500 0 4 500 3 300 0 3 300 2 400 0 2 400
Leasingskulder 0 491 491 0 946 946 0 3 143 3 143
Uppskjuten skatteskuld 7 161 0 7 161 7 104 288 7 393 6 669 226 6 895
Summa långfristiga skulder 11 661 491 12 151 10 404 1 234 11 638 9 069 3 369 12 437

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200
Förskott från kunder 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
Leasingskulder 0 353 353 0 1 294 1 294 0 2 376 2 376
Leverantörsskulder 3 530 0 3 530 11 116 0 11 116 7 506 0 7 506
Avtalsskulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktuella skatteskulder 886 0 886 277 0 277 133 0 133
Övriga kortfristiga skulder 6 350 1 419 7 769 9 515 6 380 15 895 8 450 0 8 450
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 202 0 3 202 14 622 0 14 622 3 738 0 3 738
Summa kortfristiga skulder 15 168 1 773 16 941 36 731 7 674 44 405 21 027 2 376 23 403

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 97 365 2 264 99 629 163 254 11 232 174 486 157 071 10 195 167 266

2018-01-01 2018-12-31 2019-09-30



Koncernens rapport över resultat i sammandrag:
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(K3)
IFRS-

justeringar Enligt IFRS 
Nettoomsättning 56 103 0 56 103 16 119 0 16 119
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning -45 0 -45 404 0 404
Aktiverat arbete för egen räkning 16 135 0 16 135 7 760 0 7 760
Övriga rörelseintäkter 74 0 74 66 0 66
Rörelsens intäkter 72 267 0 72 267 24 349 0 24 349

Råvaror och förnödenheter -11 808 0 -11 808 -12 489 0 -12 489
Handelsvaror -16 645 0 -16 645 0
Övriga externa kostnader -11 715 962 -10 752 -3 372 371 -3 001
Personalkostnader -21 519 0 -21 519 -6 101 0 -6 101
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -5 642 1 698 -3 944 -683 329 -354
Övriga rörelsekostnader -8 0 -8 0 0 0
Rörelseresultat 4 931 2 660 7 592 -22 644 700 -21 944

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag -275 0 -275 -275 0 -275
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 0 1 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -280 -48 -328 -58 -18 -76
Resultat före skatt -554 -48 -602 1 372 682 2 054

Skatt på periodens resultat 444 -288 156 770 -73 697
Periodens resultat 4 822 2 324 7 146 2 142 609 2 751

Q1-Q4
Jan-Dec 2018

 Q4 
Okt-Dec 2018



Not 1 Fullständiga 
redovisningsprinciper 

       

          

Grunder för 
koncernredovisningen         
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Board (IASB) och tolkningar som utgivits av IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) 
såsom de antagits av Europeiska Unionen (EU). Vidare tillämpar koncernen årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 1 
"Kompletterande redovisningsregler för koncerner" utgivet av Rådet för finansiell rapportering.   
          
Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet om fortlevnad (going concern). Tillgångar och skulder är värderade 
till sina historiska anskaffningsvärden med undantag för vissa finansiella instrument som är värderade till verkligt värde. 
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med förvärvsmetoden och samtliga dotterföretag, i vilka bestämmande 
inflytande innehas, konsolideras från och med det datum detta inflytande erhölls. 

          
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att flera uppskattningar görs av ledningen för 
redovisningsändamål. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där 
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen, anges i not. Dessa bedömningar och 
antaganden baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande 
omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda bedömningar om gjorda bedömningar ändras eller andra 
förutsättningar föreligger. 

          
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges i moderföretagets 
redovisningsprinciper. Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 2 "Redovisning för juridiska 
personer" utgivet av Rådet för finansiell rapportering. De avvikelser som förekommer föranleds av begränsningar i 
möjligheterna att tillämpa IFRS i moderföretaget till följd av årsredovisningslagen samt gällande skatteregler. 

          
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte annat anges, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 
presenteras i koncernens finansiella rapporter. 

          
Konsolidering          
Dotterföretag          
Dotterföretag är alla företag över vilka Ecoclime har ett bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när 
den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från innehavet i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen 
genom sitt inflytande i företaget. 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.           

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en 
transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen 
fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella 
innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till 
emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer redovisas direkt i årets resultat. Vid 
rörelseförvärv där överförd ersättning överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder som 
redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, så kallat förvärv till lågt pris, redovisas denna 
direkt i årets resultat.           

I det fall förvärv sker i steg (stegvisa förvärv) fastställs goodwillen den dag då bestämmande inflytande uppkommer. Tidigare 
innehav värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i årets resultat. Om ytterligare andelar förvärvas, alltså 
efter att bestämmande inflytande erhållits, redovisas detta som en transaktion mellan ägare inom eget kapital.           

Innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden Intresseföretag/andra 
gemensamt styrda företag      
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 procent och högst 50 procent av rösterna eller på annat sätt 
har ett betydande inflytande, redovisas i koncernen enligt kapitalandelsmetoden. 



Kapitalandelsmetoden 
         

Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen och joint ventures 
motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens och joint ventures egna kapital samt koncernmässiga över- och 
undervärden. Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det betydande inflytandet upphör respektive det 
gemensamt ägda företaget upphör att vara gemensamt ägt. 

          
Transaktioner som elimineras vid konsolidering 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från 
koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. 

          
Valuta          
Funktionell valuta och 
rapporteringsvaluta         
Den funktionella valutan för moderföretaget är svenska kronor, vilken utgör rapporteringsvalutan för moderföretaget och 
koncernen. Samtliga belopp anges i  kronor om inget annat anges. 

          
Transaktioner i utländsk valuta         
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på 
transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på balansdagen. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk 
valuta, räknas inte om. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. Kursvinster och 
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet, medan kursvinster och kursförluster på 
finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.  

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

          
Segmentsrapportering           
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den Högste 
Verkställande Beslutsfattaren (HVB). Den Högste Verkställande Beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning 
av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som verkställande 
direktör. Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och 
ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Koncernens indelningen i segment 
baseras på den interna strukturen av koncernens affärsverksamheter, vilket innebär koncernens verksamhet har delats in i 
tre rapporterbara segment baserat på affärsområde; Inomhusklimat, Cirkulär energi och Fastighetsautomation 

          
Årsredovisningar för segmenten upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning. Det s.k. K3-regelverket.  

          
Intäkter från avtal med kunder         
Koncernen redovisar en intäkt när koncernen uppfyller ett prestationsåtagande, vilket är då en utlovad vara eller tjänst 
levereras till kunden och kunden övertar kontrollen av varan eller tjänsten. En tillgång överförs när (eller allt eftersom) 
kunden får kontroll över tillgången d v s ett prestationsåtagande kan överföras över tid eller vid en tidpunkt beroende på när 
kunder erhåller kontroll över varan eller tjänsten. Intäkten utgörs av det belopp som Ecoclime förväntar sig erhålla som 
ersättning för överförda varor eller tjänster. För att koncernen ska kunna redovisa intäkter från avtal med kunder analyseras 
varje kundavtal i enlighet med den femstegsmodell som återfinns i IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder: 

Steg 1: Identifiera ett avtal mellan minst två parter där det finns en rättighet och ett åtagande. 
Steg 2: Identifiera olika löften (prestationsåtaganden) som finns i avtalet. 
Steg 3: Fastställa transaktionspriset, det vill säga det ersättningsbelopp som företaget förväntas erhålla i utbyte mot 

de utlovande varorna eller tjänsterna. Transaktionspriset ska justeras för rörliga delar, exempelvis eventuella rabatter. 
Steg 4: Fördela transaktionspriset på de olika prestationsåtagandena.  



Steg 5: Redovisa en intäkt när prestationsåtagandena uppfylls, det vill säga kontroll övergått till kunden. Detta görs 
vid ett tillfälle eller över tid om någon av de kriterier som anges i standarden möts.           

Koncernens intäktskällor utgörs i all väsentlighet av intäkter från försäljning av produkter och tjänster för energiåtervinning 
(cirkulära energilösningar), inomhusklimat och fastighetsautomation (system för mätning av olika parametrar i fastigheter t 
ex värme, kyla, luftfuktighet mm för optimering av energianvändningen). Vanligtvis åtar sig Ecoclime att installera och 
färdigställa system för förbättring av inomhusklimat och energieffektivisering i lokaler kontrollerade av avtalsparten.            

Koncernens avtal utgörs normalt av ett ramavtal i kombination med avrop men även enskilda avtal förekommer. För 
ramavtal krävs ett separat avrop för att kriterierna av ett avtal i enlighet med IFRS 15 ska vara uppfyllda. Avtalslängden på 
koncernens avtal uppgår normalt till 1-12 månader, men kan i vissa fall vara cirka 5 år. För koncernens samtliga 
intäktsströmmar bedöms de utlovade varorna och tjänsterna normalt inte vara distinkta inom ramen för avtalet, då de 
antingen är starkt beroende eller nära förbundna med varandra, eller att koncernen integrerar de olika utlovade varorna och 
tjänsterna till en paketlösning som kunden köper. Således anses koncernens avtal normalt inkludera ett 
prestationsåtagande.             

Transaktionspriset är normalt fast och hänförligt till det enskilda prestationsåtaganden. Om rörliga komponenter 
förekommer i avtal uppskattas de med den metod som bedöms ge det mest rättvisande resultatet. För viten och skadestånd 
som ibland finns villkorade vid avtalsbrott uppskattas det mest sannolika värdet. I transaktionspriset inkluderas endast rörlig 
ersättning i den mån det är mycket sannolikt att en väsentlig återföring av ackumulerade intäkter som redovisas inte uppstår 
i senare perioder.            

För koncernens väsentliga intäktsströmmar anses prestationsåtagandena möta något av kriterierna i IFRS 15 för att intäkten 
ska redovisas över tid. Koncernens prestation skapar eller förbättrar huvudsakligen en tillgång som kunden kontrollerar när 
tillgången skapas eller förbättras. För att mäta förlopp och således bestämma när intäkter ska redovisas tillämpas en 
indatametod. Indata mäts genom nedlagd tid och förbrukade resurser i relation till fullständigt uppfyllande av 
prestationsåtagandet. Kunderna faktureras vanligtvis månadsvis med 30-60 dagars kredittid.           

Ersättningar till anställda          
Kortfristiga ersättningar          
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom lön, sociala avgifter och semesterersättning kostnadsförs den period när de 
anställda utför tjänsterna.  
Koncernen har inget avtal om Tantiem eller likvärdiga 
ersättningar.        
                    
Avgiftsbestämda pensionsplaner                 
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk 
enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska 
enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas 
tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Koncernen har därmed ingen ytterligare risk. Koncernens 
förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas 
genom att de anställda utfört tjänster åt koncernen under perioden. 
                    
Ersättningar vid uppsägning          
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är bevisligen 
förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den 
normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad 
om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet 
tillförlitligt kan uppskattas.  
 
 
 
 
           
         



Finansiella intäkter och 
kostnader         
Finansiella intäkter          
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och eventuella realisationsresultat på finansiella tillgångar. Ränteintäkter 
redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida in- och 
utbetalningarna under ett finansiellt instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade 
nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av avtalsparterna som är en del av effektivräntan, 
transaktionskostnader och alla andra över- och underkurser. Finansiella intäkter redovisas i den period de hänför sig.           

Erhållen utdelning redovisas när rätten till att erhålla utdelning fastställts.            

Finansiella kostnader 
Finansiella kostnader utgörs främst av räntekostnader på skulder vilka beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Finansiella kostnader redovisas i den period till vilken de hänför sig.  

          
Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet, medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 

          
Inkomstskatter          
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då den 
underliggande transaktionen redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i 
övrigt totalresultat eller i eget kapital. 

          
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är 
beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till 
tidigare perioder. 

          
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan 
det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dess redovisade värden. Temporära skillnader beaktas inte vid 
redovisning av goodwill eller för den initiala redovisningen av ett tillgångsförvärv eftersom förvärvet inte påverkar vare sig 
redovisat eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag 
som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid beaktas inte. Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur och i 
vilken jurisdiktion de underliggande tillgångarna eller skulderna förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt 
beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen och som 
förväntas gälla i den jurisdiktion när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden 
regleras.           

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån 
det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre 
bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder kvittas om det finns en 
legal rätt att kvitta kortfristiga skattefordringar mot kortfristiga skatteskulder och den uppskjutna skatten är hänförlig till 
samma enhet i koncernen och samma skattemyndighet.           

Resultat per aktie 
         

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att nettoresultat hänförlig till moderföretagets aktieägare divideras med 
viktat genomsnittligt antal utestående aktier under året.  

          

Vinst per aktie efter utspädning beräknas genom att nettoresultat hänförlig till moderföretagets aktieägare divideras, i 
tillämpliga fall justerat, med summan av det viktade genomsnittliga antalet stamaktier och potentiella stamaktier som kan 
ge upphov till utspädningseffekt. Utspädningseffekt av potentiella stamaktier redovisas endast om en omräkning till 
stamaktier skulle leda till en minskning av resultatet per aktie efter utspädning.  
  

         



Immateriella tillgångar          
En immateriell tillgång redovisas om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som kan hänföras till tillgången 
kommer tillfalla företaget samt att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. En immateriell tillgång värderas 
till anskaffningsvärde då det tas upp för första gången i den finansiella rapporten. Immateriella tillgångar med begränsad 
nyttjandeperiod redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella 
tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod prövas årligen för nedskrivningsbehov samt i de fall det föreligger indikationer 
på en nedskrivning kan behövas. Även för de immateriella tillgångarna med obestämbar nyttjandeperiod görs en 
omprövning av nyttjandeperioden vid varje bokslutstillfälle. 

          
Goodwill          
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet vid ett rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade 
nettotillgångar. Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas 
till kassagenererande enheter som väntas gynnas av rörelseförvärvets synergieffekter. De faktorer som utgör redovisad 
goodwill är främst olika former av synergier, personal, know-how och kundkontakter av strategisk betydelse. Goodwill anses 
ha en obestämbar nyttjandeperiod och prövas därmed minst årligen för nedskrivningsbehov.           

Övriga immateriella 
anläggningstillgångar  

                

Övriga immateriella anläggningstillgångar utgörs av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten, 
koncessioner,  internt upparbetade programvaror, licenser, varumärken och patent. 
Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika produkter som 
kontrolleras av koncernen, redovisas som  immateriella 
tillgångar när följande kriterier är uppfyllda: 
  
- det är tekniskt möjligt att färdigställa programvaran så att den kan användas,  
- företagets avsikt är att färdigställa programvaran och att använda eller sälja den,  
- det finns förutsättningar att använda eller sälja programvaran,  
- det kan visas hur programvaran genererar troliga framtida ekonomiska fördelar,  
- adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja 
programvaran finns tillgängliga, och    
- de utgifter som är hänförliga till programvaran under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt  
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av produkten, innefattar utgifter för anställda och en skälig andel av 
indirekta kostnader. Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från den tidpunkt 
då tillgången är färdig att användas.  
  
Avskrivningsprinciper 

         

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden 
omprövas vid varje bokslutstillfälle och justeras vid behov. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde.  Goodwill som har en obestämbar livslängd prövas för nedskrivningsbehov årligen 
eller så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde. Immateriella tillgångar med 
bestämbar nyttjandeperiod skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. Beräknade nyttjandeperioder för 
väsentliga immateriella anläggningstillgångar: 
 
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 

    

5-15 år 

             

Koncessioner, patent, 
licenser, varumärke m.m. 

  

5 år 

      

Goodwill 
  

Obestämbar 
      

          

 
 
 
 
 

        



 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att 
bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.           

Det redovisade värdet för en tillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid 
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.           

Tillkommande utgifter 
         

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.            

Avskrivningsprinciper 
         

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. De 
beräknade nyttjandeperioderna är: 

     

- Byggnader 
   

25 år 
     

- Maskiner och andra tekniska 
anläggningar  

 
5 år 

 

 

   

- Inventarier, verktyg och 
installationer 

  
5 år 

 

 

   

          

Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut.           

Leasingavtal          
Vid ingåendet av ett avtal fastställer koncernen om avtalet är, eller innehåller, ett leasingavtal baserat på avtalets substans. 
Ett avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period bestämma över 
användningen av en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning. Nyttjanderättstillgången uppgick för samtliga avtal till ett 
belopp som motsvarade leasingskulden justerat för förutbetalda leasingavgifter som redovisats i koncernens rapport över 
finansiell ställning per första tillämpningsdagen. Leasingavgifter som under IAS 17 har redovisats som övriga externa 
kostnader i resultaträkningen ersätts av linjära avskrivningar på nyttjanderättstillgångarna samt ränta på leasingskulden. 
Leasingavgiften fördelas mellan amortering på leasingskulden och betalning av ränta.  
 
De leasingavtal som koncernen bedömt som väsentliga är leasingavtal för bilar och lokaler, vilket motsvarar den klass av 
underliggande tillgångar som redovisas. För leasingkategorin bilar och lokaler nyttjas tillgångarna under angiven avtalsperiod 
och lämnas sedan tillbaka utan vidare förlängning. Därav anses den icke-uppsägningsbara avtalsperioden utgöra 
leasingperioden och inga förlängningsperioder beaktas. Motsvarande belopp har tagits upp som långfristig leasingskuld 
enligt IFRS 16. Hanteringen innebär vidare att de finansiella kostnaderna ökar med 48 tkr jämfört med under tidigare 
redovisning enligt IAS 17 där dessa redovisats som en rörelsekostnad för 2018. 
För upplysning om övergångseffekter se bilaga Övergång till IFRS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         



Nyttjanderättstillgångar 
Koncernen redovisar nyttjanderättstillgångar i rapporten över finansiell ställning på inledningsdatumet för leasingavtalet 
(d.v.s. det datum då den underliggande tillgången blir tillgänglig för användande). Nyttjanderättstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar, samt justerat för 
omvärderingar av leasingskulden. Anskaffningsvärdet för nyttjanderättstillgångar inkluderar det initiala värdet som 
redovisas för den hänförliga leasingskulden, initiala direkta utgifter, samt eventuella förskottsbetalningar som görs på eller 
innan inledningsdatumet för leasingavtalet efter avdrag av eventuella erhållna incitament. Förutsatt att Ecoclime inte är 
rimligt säkra att de kommer överta äganderätten till den underliggande tillgången vid utgången av leasingavtalet skrivs 
nyttjanderättstillgången av linjärt under leasingperioden.   

Leasingskulder 
         

På inledningsdatumet för ett leasingavtal redovisar koncernen en leasingskuld motsvarande nuvärdet av de 
leasingbetalningar som ska erläggas under leasingperioden. Leasingperioden bestäms som den icke-uppsägningsbara 
perioden tillsammans med perioder att förlänga eller säga upp avtalet om koncernen är rimligt säkra på att nyttja de 
optionerna. Leasingbetalningarna inkluderar fasta betalningar (efter avdrag för eventuella förmåner i samband med 
tecknandet av leasingavtalet som ska erhållas), variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris (t.ex. en 
referensränta) och belopp som förväntas betalas enligt restvärdesgarantier. Leasingbetalningarna inkluderar dessutom 
lösenpriset för en option att köpa den underliggande tillgången eller straffavgifter som utgår vid uppsägning i enlighet med 
en uppsägningsoption, om sådana optioner är rimligt säkra att utnyttjas av Ecoclime. Variabla leasingavgifter som inte beror 
på ett index eller ett pris redovisas som en kostnad i den period som de är hänförliga till. Då nyttjanderättstillgångarna skrivs 
av linjärt över den längsta av avtalsperioden och ekonomisk livslängd justeras skulden med den del av en periods 
leasingavgift som inte fördelas som en räntekostnad.    

För beräkning av nuvärdet av leasingbetalningarna använder koncernen den implicita räntan i avtalet om den enkelt kan 
fastställas och i övriga fall används koncernens marginella upplåningsränta per inledningsdatumet för leasingavtalet. Efter 
inledningsdatumet av ett leasingavtalet ökar leasingskulden för att återspegla räntan på leasingskulden och minskar med 
utbetalda leasingavgifter. Dessutom omvärderas värdet på leasingskulden till följd av modifieringar, förändringar av 
leasingperioden, förändringar i leasingbetalningar eller förändringar i en bedömning att köpa den underliggande tillgången.           

Tillämpning av praktiska 
undantag 

        

Ecoclime tillämpar de praktiska undantagen avseende korttidsleasingavtal och leasingavtal där den underliggande tillgången 
är av lågt värde. Korttidsleasingavtal definieras som leasingavtal med en initial leasingperiod om maximalt 12 månader efter 
beaktande av eventuella optioner att förlänga leasingavtalet. Leasingavtal där den underliggande tillgången är av lågt värde 
har av koncernen definieras som avtal där den underliggande tillgången skulle kunna köpas för maximalt 50 000 SEK och 
utgörs i koncernen t.ex. av kontorsinventarier. Leasingbetalningar för korttidsleasingavtal och leasingavtal där den 
underliggande tillgången är av lågt värde kostnadsförs linjärt över leasingperioden.            

Nedskrivning av icke-finansiella 
tillgångar 

        

Koncernen genomför ett nedskrivningstest i det fall det föreligger indikationer på att en värdenedgång har skett i de 
materiella eller immateriella tillgångarna, det vill säga närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 
redovisade värdet inte är återvinningsbart. Vidare prövas tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod, det vill säga 
koncernens goodwill, årligen för nedskrivningsbehov genom att tillgångens återvinningsvärde beräknas, oavsett om det 
föreligger indikationer på en värdenedgång eller ej.           

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Ett 
återvinningsvärde utgörs av det högsta av ett nettoförsäljningsvärde och ett nyttjandevärde som utgör ett internt genererat 
värde baserat på framtida kassaflöden. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där 
det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). Då nedskrivningsbehov identifierats för en 
kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas nedskrivningsbeloppet i första hand till goodwill. Därefter görs en 
proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter). Vid beräkning av nyttjandevärdet 
diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med 
den specifika tillgången. En nedskrivning belastar resultaträkningen.           



Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet bedöms överstiga redovisat värde. Återföring sker dock inte 
med ett belopp som är större än att det redovisade värdet uppgår till vad det hade varit om nedskrivning inte hade 
redovisats i tidigare perioder. En eventuell återföring redovisas i resultaträkningen. Nedskrivning av goodwill återförs dock 
aldrig. 

          
Finansiella instrument          
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller 
ett eget kapitalinstrument i ett annat företag. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på 
tillgångssidan; kundfordringar, del av övriga fordringar samt likvida medel. Bland skulderna ingår; skulder till kreditinstitut, 
leverantörsskulder och skulder till koncernföretag samt övriga kortfristiga skulder. Redovisningen beror på hur de finansiella 
instrumenten har klassificerats.  
          
Redovisning och borttagande         
Finansiella tillgångar och skulder redovisas när koncernen blir en part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Transaktioner med finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som är den dag då koncernen förbinder sig att förvärva 
eller avyttra tillgångarna. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats och kunden har avtalsenligt skyldighet att betala. 
Skulder redovisas när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte har 
mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura har mottagits.            

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen (helt eller delvis) när rättigheterna i kontraktet har realiserats eller 
förfallit, eller när koncernen inte längre har kontroll över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen (helt eller 
delvis) när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. En finansiell tillgång och en finansiell skuld 
nettoredovisas i balansräkningen när det föreligger en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och avsikten är att 
antingen reglera nettot eller att realisera tillgången samtidigt som skulden regleras. Vinster och förluster från borttagande 
ur balansräkning samt modifiering redovisas i resultatet. Vid varje rapporttillfälle värderar företaget förlustreserven 
avseende förväntade kreditförlusterna för en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar, samt eventuell övrig 
förekommande kreditexponering. 

          
Klassificering och värdering         
Finansiella tillgångar          
Skuldinstrument: klassificeringen av finansiella tillgångar som är skuldinstrument baseras på koncernens affärsmodell för 
förvaltning av tillgången och karaktären på tillgångens avtalsenliga kassaflöden. Instrumenten klassificeras till: 

- Upplupet anskaffningsvärde,         
- Verkligt värde via övrigt 

totalresultat, eller         
- Verkligt värde via resultatet.         

          
Finansiella tillgångar klassificerade till upplupet anskaffningsvärde innehas enligt affärsmodellen att inkassera avtalsenliga 
kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. Finansiella tillgångar 
som är klassificerade till upplupet anskaffningsvärde värderas initialt till verkligt värde med tillägg av transaktionskostnader. 
Efter första redovisningstillfället värderas tillgångarna enligt effektivräntemetoden. Tillgångarna omfattas av en 
förlustreservering för förväntade kreditförluster. Koncernens finansiella tillgångar som är skuldinstrument klassificerade till 
upplupet anskaffningsvärde vilket framgår av not  .           

Koncernen innehar inga finansiella tillgångar klassificerade till verkligt värde via övrigt totalresultat. Koncernen innehar inte 
heller några finansiella tillgångar som utgör skuldinstrument klassificerade till verkligt värde via resultatet.  

          

Egetkapitalinstrument: klassificeras till verkligt värde via resultatet med undantaget om de inte hålls för handel, då ett 
oåterkalleligt val kan göras att klassificera dem till verkligt värde via övrigt totalresultat utan efterföljande omklassificering 
till resultatet. Koncernen innehar i dagsläget inga sådana egetkapitalinstrument.  
  
          
Finansiella skulder          



Finansiella skulder klassificeras till upplupet anskaffningsvärde med undantag av villkorad tilläggsköpeskilling vilken värderas 
till verkligt värde med förändringar redovisas i resultatet och regleras via likvida medel. Finansiella skulder redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde värderas initialt till verkligt värde inklusive transaktionskostnader. Efter det första 
redovisningstillfället värderas de till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.  

          
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i 
åtminstone 12 månader efter balansdagen. Lånekostnader redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer. 
Upplupen ränta redovisas som en del av kortfristig upplåning från kreditinstitut, i det fall räntan förväntas regleras inom 12 
månader från balansdagen.  

          
          
Nedskrivning av finansiella 
tillgångar         
Finansiella tillgångar, förutom de som klassificeras till verkligt värde via resultatet egetkapitalinstrument som värderas till 
verkligt värde via övrigt totalresultat, omfattas av nedskrivning/förlustreservering av förväntade kreditförluster. Härutöver 
omfattar nedskrivningen även avtalstillgångar som inte värderas till verkligt värde via resultatet. Nedskrivning för 
kreditförluster enligt IFRS 9 är framåtblickande och en förlustreservering görs när det finns en exponering för kreditrisk, 
vanligtvis vid första redovisningstillfället för en tillgång eller fordran. Förväntade kreditförluster återspeglar nuvärdet av alla 
underskott i kassaflöden hänförliga till fallissemang antingen för de nästkommande 12 månaderna eller för den förväntade 
återstående löptiden för det finansiella instrumentet, beroende på tillgångsslag och på kreditförsämring sedan första 
redovisningstillfället. 

          
Den förenklade modellen tillämpas för kundfordringar samt avtalstillgångar. En förlustreserv redovisas, i den förenklade 
modellen, för fordrans eller tillgångens förväntade återstående löptid. 

          
För övriga poster som omfattas av förväntade kreditförluster tillämpas en nedskrivningsmodell med tre stadier. Initialt, samt 
per varje balansdag, redovisas en förlustreserv för de nästkommande 12 månaderna, alternativt för en kortare tidsperiod 
beroende på återstående löptid (stadie 1). Om det har skett en väsentlig ökning av kreditrisk sedan första 
redovisningstillfället, medförande en rating understigande investment grade, redovisas en förlustreserv för tillgångens 
återstående löptid (stadie 2). För tillgångar som bedöms vara kreditförsämrade reserveras fortsatt för förväntade 
kreditförluster för den återstående löptiden (stadie 3). För kreditförsämrade tillgångar och fordringar baseras beräkningen 
av ränteintäkterna på tillgångens redovisade värde, netto av förlustreservering, till skillnad mot på bruttobeloppet som i 
föregående stadier. Koncernens tillgångar har bedömts vara i stadie 1, det vill säga, det har inte skett någon väsentlig ökning 
av kreditrisk. 

          
Värderingen av förväntade kreditförluster baseras på olika metoder. För kreditförsämrade tillgångar och fordringar görs en 
individuell bedömning där hänsyn tas till historisk, aktuell och framåtblickande information. Värderingen av förväntade 
kreditförluster beaktar eventuella säkerheter och andra kreditförstärkningar i form av garantier. 

          
De finansiella tillgångarna redovisas i balansräkningen till upplupet anskaffningsvärde, det vill säga, netto av bruttovärde och 
förlustreserv. Förändringar av förlustreserven redovisas i resultaträkningen under rörelsens kostnader. 

          
Varulager          
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärde beräknas enligt den 
så kallade först-in-först-ut principen och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport 
av dem till deras nuvarande plats och skick. Nettoförsäljningsvärdet definieras som försäljningspris reducerat för 
försäljningskostnader.  
          

Likvida medel          
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut. 
Likvida medel omfattas av kraven på förlustreservering för förväntade kreditförluster. 

          
 



Eget kapital          
Företagets aktier består av A- och B-aktier, vilka redovisas som aktiekapital. Aktiekapitalet redovisas till dess kvotvärde och 
överskjutande del redovisas som övrigt tillskjutet kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya 
aktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 

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

Statliga bidrag                   
Statliga bidrag redovisas i rapport över finansiell ställning som upplupen intäkt när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget 
kommer att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag periodiseras 
systematiskt i årets resultat på samma sätt och över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera 
för. Statliga bidrag relaterade till tillgångar eller utveckling av immateriella tillgångar redovisas i rapport över finansiell 
ställning som en reduktion av tillgångens redovisade värde.  Statliga bidrag som är förenade med krav på framtida 
prestation, så kallade villkorade bidrag, skuldförs när bidraget erhålls och intäktsförs därefter när prestationen utförs. 

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

          
Kassaflöde          
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Detta innebär att resultatet justeras med transaktioner som 
inte medfört in- eller utbetalningar samt för intäkter och kostnader som hänförs till investerings- och/eller 
finansieringsverksamheten. 
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