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Moderbolaget, Trelleborg AB (publ) är ett aktiebolag med säte i Trelleborg  
i Sverige. Moderbolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Styrelsen har 
den 12 februari 2015 godkänt denna koncernredovisning för 
offentliggörande.

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncern-
redovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats  
konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

Grund för upprättande
Trelleborgkoncernens koncernredovisning har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för kon-
cerner samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-
tolkningar sådana de antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats 
enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad gäller vissa finansiella 
instrument som värderats till verkligt värde.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
utom i de fall som anges nedan i avsnittet ”Moderbolagets redovisnings-
principer”. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och kon-
cernens redovisningsprinciper föranleds av begränsningar i möjligheterna 
att tillämpa IFRS i moderbolaget, framförallt till följd av ÅRL.

Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
Följande standarder tillämpas av koncernen för första gången för räken-
skapsår som börjar 1 januari 2014 och har väsentlig inverkan på koncer-
nens finansiella rapporter: 

IFRS 10 ”Koncernredovisning” bygger på redan existerande principer 
då den identifierar kontroll som den avgörande faktorn för att fastställa 
om ett företag ska inkluderas i koncernredovisningen. Standarden ger 
ytterligare vägledning för att bistå vid fastställandet av kontroll när detta 
är svårt att bedöma.

IFRS 11 ”Samarbetsarrangemang”, fokuserar på de rättigheter och 
skyldigheter som parterna i ett samarbetsarrangemang har, snarare än  
på samarbetsarrangemangets juridiska form. Det finns två typer av  
sam arbetsarrangemang, gemensamma verksamheter och joint ventures. 
Gemensamma verksamheter uppkommer då en part i en gemensam  
verksamhet har direkt rätt till tillgångarna och åtagande för skulderna i  
ett samarbetsarrangemang. I ett sådant arrangemang redovisas tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader utifrån innehavarens andel av dessa. Ett 
joint venture är ett samarbetsarrangemang genom vilket de parter som 
har gemensamt bestämmande inflytande över arrangemanget har rätt till 
nettotillgångarna i arrangemanget. Joint ventures redovisas enligt kapital-
andelsmetoden, klyvningsmetoden är inte längre tillåten.

IFRS 12 ”Upplysningar om andelar i andra företag” omfattar upplys-
ningskrav för alla former av innehav i andra företag, såsom dotterföretag, 
samarbetsarrangemang, intresseföretag och ej konsoliderade strukture-
rade företag. 

Andra standarder, ändringar och tolkningar som träder i kraft för  
räkenskapsåret som börjar 1 januari 2014 har ingen väsentlig inverkan  
på koncernens finansiella rapporter.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har  
tillämpats av koncernen
Ett antal nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder 
som är giltiga för det räkenskapsår som började efter 1 januari 2014 har 
inte tillämpats av koncernen vid framtagandet av denna koncernredovis-
ning. Inga av dessa nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga 
standarder förväntas dock ha någon väsentlig inverkan på koncernen för-
utom nedanstående.

IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och 
redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den fullständiga versio-
nen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den ersätter de delar av IAS 39 som 
hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 
behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa 
avseenden. Det kommer att finnas tre värderingskategorier för finansiella 
tillgångar; upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresul-
tat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett instrument ska klas-
sificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäris-
tika. Investeringar i eget kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde 
över resultaträkningen men det finns även en möjlighet att vid första redo-
visningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt totalre-
sultat. Ingen omklassificering till resultaträkningen kommer då ske vid 
avyttring av instrumentet. IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av 
kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster. För finan-
siella skulder ändras inte klassificeringen och värderingen förutom i det 
fall då en skuld redovisas till verkligt värde över resultaträkningen baserat 
på verkligt värde alternativet. Värdeförändringar hänförliga till förändringar 
i egen kreditrisk ska då redovisas i övrigt totalresultat. IFRS 9 minskar 
kraven för tillämpning av säkringsredovisning genom att 80-125-kriteriet 
ersätts med krav på ekonomisk relation mellan säkringsinstrument och 
säkrat föremål och att säkringskvoten ska vara samma som används i 
riskhanteringen. Även säkringsdokumentationen ändras jämfört med den 

som tas fram under IAS 39. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår 
som påbörjas 1 januari 2018. Tidigare tillämpning är tillåten. Koncernen 
har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarden. 

IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur redo-
visning av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge 
användare av finansiella rapporter mer användbar information om företa-
gets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att informa-
tion om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till 
intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt 
ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller 
kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att 
använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter  
IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC  
och IFRIC. IFRS 15 träder i kraft den 1 januari 2017. Förtida tillämpning är 
tillåten. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av 
standarden. 

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

Koncernredovisning
Koncernens omfattning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget samt samtliga dotter bolag 
och samägda-/intressebolag.

Dotterbolag
Dotterbolag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) där 
koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på 
ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än 
hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter 
som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera beaktas vid 
bedömningen av huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över 
ett annat företag. Koncernen bedömer också om bestämmande inflytande 
föreligger fastän den inte har ett aktieinnehav uppgående till mer än hälf-
ten av rösträtterna men ändå har möjlighet att styra finansiella och opera-
tiva strategier i bolaget.

Dotterbolag 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 infly-
tandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseför-
värv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterbolag utgörs av verkligt 
värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare 
ägare av det förvärvade bolaget och de aktier som emitterats av koncer-
nen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skul-
der som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. 
Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseför-
värv 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 i det redovisade värdet av 
det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.
Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare 

egetkapitalandelarna i det förvärvade företaget till dess verkliga värde vid 
förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller förlust redovisas i 
resultatet.

Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas 
till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar av verkligt 
värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en tillgång eller 
skuld redovisas i enlighet med IAS 39 antingen i resultaträkningen eller i 
övrigt totalresultat. Villkorad köpeskilling som klassificeras som eget kapi-
tal omvärderas inte och efterföljande reglering redovisas i eget kapital.

Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala köpeskil-
lingen och verkligt värde för innehav utan bestämmande inflytande över-
stiger verkligt värde på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder. Om köpeskillingen är lägre än verkligt värde på det förvärvade 
bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på 
transaktioner mellan koncernbolag elimineras. Vinster och förluster som 
uppkommit vid koncerninterna transaktioner och som är redovisade i  
tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna för dotterbolag har  
i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning 
av koncernens principer.

När koncernen inte längre har ett bestämmande inflytande, värderas 
varje kvarvarande innehav till verkligt värde per den tidpunkt när den för-
lorar det bestämmande inflytandet. Ändringen i redovisat värde redovisas  
i resultaträkningen. Det verkliga värdet används som det första redovisade 
värdet och utgör grund för den fortsatta redovisningen av det kvarvarande 
innehavet som intressebolag, samägt bolag eller finansiell tillgång. Alla 
belopp avseende den avyttrade enheten som tidigare redovisats i övrigt 
totalresultat, redovisas som om koncernen direkt hade avyttrat de hänför-
liga tillgångarna eller skulderna. Detta kan medföra att belopp som tidi-
gare redovisats i övrigt totalresultat omklassificeras till resultatet.
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Intressebolag
Med intressebolag avses de bolag i vilka moderbolaget direkt eller indi-
rekt har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel 
gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av 
rösterna. Innehav i intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden 
och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Koncernens redovisade 
värde på innehav i intresseföretagen inkluderar goodwill som identifierats 
vid förvärvet, netto efter eventuella nedskrivningar. Intressebolagen bedri-
ver i princip samma verksamhet som koncernen i övrigt och resultat-
andelar redovisas därför i rörelseresultatet. 

Koncernens andel av resultat som uppkommit i intressebolaget efter 
förvärvet redovisas i resultaträkningen på raden ”Andelar i intressebolags 
resultat” och inkluderas i rörelseresultatet. Ackumulerade förändringar 
efter förvärvet redovisas som ändring av innehavets redovisade värde. 
När koncernens andel i ett intressebolags förluster uppgår till eller över-
stiger dess innehav i intressebolaget, inklusive eventuella fordringar utan 
säkerhet, redovisar koncernen inte ytterligare förluster, om inte koncernen 
har påtagit sig förpliktelser eller har gjort betalningar för intressebolagets 
räkning. Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess 
intressebolag elimineras i förhållande till koncernens innehav i intresse-
bolaget. Även orealiserade förluster elimineras om inte transaktionen 
utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna 
tillgången.

Samägda bolag
Koncernen tillämpar IFRS 11 ”Samarbetsarrangemang” från och med den 
1 januari 2014. Enligt IFRS 11 ska ett innehav i ett samarbetsarrange-
mang klassificeras antingen som en gemensam verksamhet eller ett joint 
venture beroende på de kontraktuella rättigheterna och skyldigheterna 
varje investerare har. Trelleborg har bedömt sina samarbetsarrangemang 
och fastställt att de är joint ventures. Joint ventures redovisas enligt kapi-
talandelsmetoden. Koncernens andel i TrelleborgVibracoustic rapporteras 
som ett joint venture bolag och andelen av resultatet redovisas i resultat-
räkningen på raderna ”Andelar i TrelleborgVibracoustic” och ”Skatt hän-
förlig till TrelleborgVibracoustic” och inkluderas i rörelseresultatet. 

Enligt kapitalandelsmetoden redovisas innehav i joint ventures initialt 
i koncernens rapport över finansiell ställning till anskaffningskostnad. Det 
redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta koncernens 
andel av resultat och övrigt totalresultat från sina joint ventures efter för-
värvstidpunkten. Koncernens andel av resultat ingår i koncernens resultat 
och koncernens andel av övrigt totalresultat ingår i övrigt totalresultat i 
koncernen. När koncernens andel av förlusterna i ett joint venture är lika 
stora som eller överstiger innehavet i detta joint venture (inklusive alla 
långfristiga fordringar som i realiteten utgör en del av koncernens netto-
investering i joint venture), redovisar koncernen inga ytterligare förluster 
såvida inte koncernen har påtagit sig förpliktelser eller har gjort betal-
ningar å joint venturets vägnar. 

Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande 
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande behandlas 
som transaktioner med koncernens aktieägare. Detta innebär att vid för-
värv från innehavare utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden 
mellan erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det 
redovisade värdet på dotterbolagets nettotillgångar i eget kapital. Vinster 
och förluster på avyttringar till innehavare utan bestämmande inflytande 
redovisas också i eget kapital. 

Verksamheter under avyttring 
Verksamheter under avyttring utgörs av större delar av verksamheter och 
tillgångar som koncernen, helt eller till huvudsaklig del, beslutat att 
avyttra respektive har avyttrat genom försäljning eller utdelning. Dessa 
tillgångar redovisas till det lägre av redovisat värde och verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader. Avskrivningar sker inte på dessa anlägg-
ningstillgångar från omklassificeringstidpunkten. 

Jämförelsestörande poster
Såsom jämförelsestörande poster redovisas ej kontinuerligt återkom-
mande kostnader kopplade till åtgärdsprogram som syftar till att förbättra 
koncernens effektivitet och struktur. Ett projekt klassificeras som jämfö-
relsestörande först då det uppgår till motsvarande minst 20 msek och  
när Styrelsen har lämnat sitt godkännande. Utöver åtgärdsprogram kan 
undantagsvis även exceptionella kostnader och intäkter klassificeras som 
jämförelsestörande poster. Med exceptionella poster avses väsentliga 
intäkts- eller kostnadsposter som redovisas separat på grund av betydel-
sen av deras karaktär eller belopp. 

Omräkning av utländsk valuta 
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna inom 
koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö 
där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I 
koncernredovisningen används sek, som är moderbolagets funktionella 
valuta och presentationsvaluta.

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 trans-
aktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning 
av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster/förluster redovisas  
i övrigt totalresultat efter justering för uppskjuten skatt. Återföring sker till 
resultaträkningen samtidigt som den säkrade transaktionen påverkar 
resultaträkningen.

Dotterbolag
Resultat och finansiell ställning för koncernens dotterbolag, samägda 
bolag och intressebolag (av vilka inget har en höginflationsvaluta) upp-
rättas i respektive bolags funktionella valuta. I koncernredovisningen 
omräknas de utländska dotterbolagens resultat och finansiella ställning 
till svenska kronor (sek) enligt följande: 
 Intäkter och kostnader i dotterbolags resultaträkningar räknas om till 
genomsnittlig valutakurs för respektive år, medan tillgångar och skulder i 
balansräkningarna räknas om till balansdagens kurs. Valutakursdifferen-
ser som uppstår vid omräkningen redovisas som en separat post i övrigt 
totalresultat.

Omräkningsdifferenser som uppstår på finansiella instrument, som 
innehas för att säkra nettotillgångar i utländska dotterbolag förs också 
som en separat post till övrigt totalresultat. Vid avyttring realiseras de 
härtill hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna, som tidigare 
redovisats i övrigt totalresultat, i koncernens resultaträkning under 
samma period som vinsten eller förlusten på avyttringen.

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.

Inkomstskatter
Inkomstskatter i resultaträkningen inkluderar såväl aktuell skatt som  
uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underlig-
gande transaktion redovisas direkt mot eget kapital eller mot totalresul-
tat, varvid tillhörande skatt också redovisas i eget kapital eller mot total-
resultat. Aktuell skatt är skatt som betalas eller erhålls avseende aktuellt 
år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet och beräknas enligt balansräk-
ningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade 
värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatt värderas till nominellt 
belopp och beräknas med tillämpning av skattesatser och skattelagar 
som har beslutats eller aviserats per balansdagen. Vid företagsförvärv 
uppstår temporära skillnader på avvikelsen mellan koncernmässigt värde 
på tillgångar och skulder och deras skattemässiga värde.

Temporära skillnader som uppkommer första gången en tillgång eller 
skuld redovisas, som ej är hänförliga till företagsförvärv och inte har 
påverkat redovisat eller skattemässigt resultat, medför inte en uppskju-
ten skattefordran eller skatteskuld i balansräkningen. Temporära skillna-
der beaktas inte i andelar i dotter-, samägda-/intressebolag då koncernen 
kan styra tidpunkten för återföring av dessa och det är sannolikt att 
dessa inte återförs inom en överskådlig framtid.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt 
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot 
vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

Segmentsredovisning
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den 
interna rapportering som lämnas till den högste verkställande besluts-
fattaren. 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 
direktören. Indelningen i rörelsesegment motsvarar koncernens affärsom-
råden. För vidare beskrivning av de olika segmenten hänvisas till sidorna 
12-21.

Koncernen är indelad i fem affärsområden; Trelleborg Coated Systems, 
Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction,  
Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. 

Därutöver ingår inom koncernposter centrala stabsfunktioner samt 
två verksamheter där den ena verksamheten är koncerngemensam och 
den andra verksamheten är under uppbyggnad och integrering.

Segmentsredovisningen för affärsområdena inkluderar resultatet till 
och med operativt rörelseresultat samt sysselsatt kapital. Sysselsatt 
kapital omfattar samtliga materiella och immateriella anläggningstill-
gångar, andelar i intressebolag, förvaltningstillgångar, varulager och  
rörelsefordringar reducerat med rörelseskulder inklusive pensionsskulder.

Affärsområdena belastas med koncernövergripande kostnader  
om 0,4 procent av extern omsättning, vilket ej påverkar redovisade 
kassaflöden.

I presentationen av koncernens geografiska marknader har verksam-
heten delats upp i koncernens viktigaste geografiska marknader, som är 
Västeuropa, Nordamerika samt övriga världen. 

Nettoomsättningen redovisas efter var kunderna är lokaliserade, 
medan tillgångar och investeringar redovisas efter var dessa är fysiskt 
lokaliserade.
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Övriga redovisnings- och värderingsprinciper
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder utgörs av belopp som för-
väntas återvinnas eller betalas efter mer än 12 månader från balans-
dagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder utgörs av belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas inom 12 månader räknat från 
balansdagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden 
om inget annat anges.

Intäktsredovisning 
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer 
att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens löpande verksamhet 
exklusive mervärdeskatt och rabatter och efter eliminering av koncern-
intern försäljning. Intäkter redovisas enligt följande:

Försäljning av varor
Försäljning av varor intäktsredovisas i den period produkten levereras och 
då alla väsentliga risker och fördelar förknippade med ägandet överförts 
till köparen. Koncernen har därmed inte kvar något engagemang som  
förknippas med ägandet eller utövar någon reell kontroll. Försäljning  
redovisas exklusive moms och justerad för eventuella rabatter samt kurs-
differenser vid försäljning i utländsk valuta.

Entreprenaduppdrag och tjänsteuppdrag
Intäktsredovisning sker i enlighet med principen om successiv vinstavräk-
ning. Intäkten redovisas baserat på färdigställandegraden när koncernen 
sannolikt kommer att få ekonomiska fördelar som är förknippade med 
uppdraget och tillförlitlig beräkning kan ske. Färdigställandegraden 
bestäms utifrån nedlagda kostnader i förhållande till beräknade totala 
kostnader. Befarade förluster kostnadsförs direkt.

Royaltyintäkter
Intäkter från royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överens-
kommelsens ekonomiska innebörd.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning  
av effektivräntemetoden.

Utdelningsintäkter
Erhållna utdelningar intäktsredovisas när rätten att erhålla betalning  
har fastställts.

Övriga rörelseintäkter och kostnader
Som övriga rörelseintäkter respektive rörelsekostnader redovisas bland 
annat externa hyresintäkter, resultat vid försäljning och utrangering av 
materiella anläggningstillgångar och verktyg samt resultat vid avyttring  
av intressebolag och dotterbolag.

Låneutgifter
Koncernen aktiverar låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp,  
konstruktion eller produktion av en tillgång som det tar en betydande tid  
i anspråk att färdigställa för användning eller försäljning, som en del av 
anskaffningsvärdet för tillgången. Övriga låneutgifter kostnadsförs i den 
period de hänförs till. Under 2014 har inga låneutgifter aktiverats.

Transaktionskostnader för upptagna lån periodiseras över lånets  
löptid med effektivräntemetoden.

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Det belopp varmed den överförda ersättningen, eventuellt innehav utan 
bestämmande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare 
aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifier-
bara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Goodwill på för-
värv av dotterbolag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill vid för-
värv av samägda-/intressebolag ingår i värdet på innehavet och prövas 
med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov som en del av värdet på 
det totala innehavet. Goodwill som redovisas separat testas årligen för 
att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och värderas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av 
goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inklude-
rar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade 
enheten. Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av 
eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelning görs på de kassagenererande 
enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli  
gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten. Dessa 
kassagenererande enheter utgör koncernens investeringar i varje primärt 
segment.

Forskning och utveckling
Utgifter för forskning och utveckling kostnadsförs när de uppstår. Utgifter 
för utveckling och test av nya eller väsentligt förbättrade material, produk-
ter, processer eller system aktiveras när följande kriterier är uppfyllda:
•	 det	är	tekniskt	möjligt	att	färdigställa	den	immateriella	tillgången	så	 

att den kan användas eller säljas, 
•	 ledningen	har	för	avsikt	att	färdigställa den immateriella tillgången  

och använda eller sälja den, 
•	 det	finns	förutsättningar	att	använda	eller	sälja	den	immateriella	

tillgången, 

•	 det	kan	visas	hur	den	immateriella	tillgången	kommer	att	generera	 
troliga framtida ekonomiska fördelar, 

•	 adekvata	tekniska,	ekonomiska	och	andra	resurser	för	att	fullfölja	
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella tillgången 
finns tillgängliga, och 

•	 de	utgifter	som	är	hänförliga	till	den	immateriella	tillgången	under	dess	
utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Övriga utvecklingsutgifter kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter 
som tidigare har kostnadsförts redovisas inte som en tillgång i efterföl-
jande period. Aktiverade utvecklingsutgifter redovisas som immateriella 
tillgångar. Aktiverade utvecklingsutgifter har en bestämbar nyttjandeperiod 
och skrivs av linjärt från den tidpunkt då den kommersiella produktionen 
av produkten påbörjas. Avskrivningar sker baserat på bedömd nyttjande-
tid, normalt cirka fem år.

Övriga immateriella anläggningstillgångar 
Övriga immateriella anläggningstillgångar avser externt förvärvade till-
gångar såsom balanserade utgifter för IT, patent, varumärken och licen-
ser. De tillgångar som har en bestämbar nyttjandeperiod värderas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och ned-
skrivningar. Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till till-
gångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, bero-
ende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att 
komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt. Andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. 
Övriga immateriella tillgångar skrivs av linjärt på bedömd nyttjandetid,  
normalt 5–15 år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar innefattar huvudsakligen fabriker och 
byggnader. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvär-
den med avdrag för ackumulerade avskrivningar och i förekommande fall 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänfö-
ras till förvärvet av tillgången. I anskaffningsvärdet kan också ingå överfö-
ringar från eget kapital av vinster respektive förluster från kassaflö-
dessäkringar avseende inköp i utländsk valuta, om dessa uppfyller kraven 
för säkringsredovisning.

Avskrivningar sker ner till det beräknade restvärdet. Tillgångarnas 
restvärde och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid 
behov.

En tillgångs redovisade värde skrivs genast ned till dess återvinnings-
värde om tillgångens redovisade värde överstiger det bedömda återvin-
ningsvärdet. Se avsnittet avseende nedskrivningar.

Avskrivningar baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och fördelas 
linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.

De årliga avskrivningssatserna är följande:
Mark  Ingen avskrivning
Byggnader  1,5–6 procent
Maskiner  5–33 procent
Verktyg och formar  33 procent
Kontorsutrustning  10–20 procent

Tillkommande utgifter som avser en materiell anläggningstillgång ökar  
tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, 
beroende på vilket som är lämpligt, endast om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången  
kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde 
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för ersatta delar tas 
bort från balansräkningen. Alla andra former av reparation och underhåll 
redovisas som kostnader under den period de uppkommer.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse  
mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resultat-
räkningen som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

Leasing
Leasingkontrakt avseende anläggningstillgångar klassificeras antingen 
som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då 
de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägan-
det i allt väsentligt är överförda till koncernen. Finansiell leasing redovi-
sas vid leasingperiodens början till det lägre av leasingobjektets verkliga 
värde och nuvärdet av leasingavgifterna. Den leasade tillgången redovisas 
som anläggningstillgång. Varje leasingbetalning fördelas mellan amorte-
ring av skulden och finansiella kostnader för att uppnå en fast räntesats 
för den redovisade skulden. Motsvarande betalningsförpliktelse, efter 
avdrag för finansiella kostnader, ingår i räntebärande skulder. Räntedelen 
i de finansiella kostnaderna redovisas i resultaträkningen fördelat över 
leasingperioden, så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp 
som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redo-
visade skulden. Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella  
leasingavtal skrivs av enligt plan enligt samma principer som gäller för 
övriga tillgångar av samma slag eller över leasingperioden om den är  
kortare och äganderätten inte förväntas övergå vid leasingperiodens slut. 
Leasingavtal som inte klassificerats som finansiella leasingavtal utgör 
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operationella leasingavtal. Leasingavgifter för operationell leasing  
kostnadsförs som rörelsekostnad linjärt över leasingperioden. 

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis goodwill, 
skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbe-
hov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång 
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redo-
visade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med 
det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess åter-
vinningsvärde, vilket är det högsta av verkligt värde minskat med försälj-
ningskostnader och nyttjandevärdet. Med nyttjandevärde avses summan 
av nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden och det beräknade rest-
värdet vid slutet av nyttjandeperioden. Vid beräkning av nyttjandevärde 
diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats som beaktar markna-
dens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika  
tillgången, så kallad WACC (Weighted Average Cost of Capital). Koncernen 
baserar beräkningen på uppnådda resultat, prognoser, affärsplaner samt 
ekonomiska prognoser och marknadsdata. För en tillgång som är bero-
ende av att andra tillgångar genererar kassaflöde beräknas återvinnings-
värdet för den minsta kassagenererande enhet som tillgången tillhör.  
De kassagenererande enheterna utgörs av koncernens rörelsesegment. 
En nedskrivning återförs om det har skett en förändring av återvinnings-
värdet, undantaget nedskrivning av goodwill.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
Anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupper) klassificeras som tillgångar 
som innehas för försäljning när deras redovisade värde huvudsakligen 
kommer att återvinnas genom en försäljningstransaktion och en försälj-
ning anses mycket sannolik. De redovisas till det lägsta av redovisat 
värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader, om deras 
redovisade värde huvudsakligen ska återvinnas genom en försäljnings-
transaktion och inte genom stadigvarande bruk. 

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar föl-
jande tillgångar och skulder: likvida medel, värdepapper, andra finansiella 
fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivat.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas in i balansräkningen när 
bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när samtliga för-
måner och risker förknippade med äganderätten har överförts. En finan-
siell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs 
eller på annat sätt avslutas.

Finansiella instrument värderas initialt till verkligt värde och därefter 
löpande till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde beroende på 
klassificering. Samtliga finansiella derivatinstrument redovisas löpande 
till verkligt värde. Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på 
affärsdagen, vilken är den dag då koncernen förbinder sig att köpa eller 
sälja tillgången. Koncernen bedömer varje balansdag om det finns ned-
skrivningsbehov för en finansiell tillgång eller grupp av finansiella 
tillgångar.

Klassificering av finansiella instrument
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier: 
finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, samt finansiella 
skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten förvär-
vades. Klassificeringen fastställs vid den första redovisningen och 
om prövas vid varje rapporteringstillfälle.

Beräkning av verkligt värde
Verkliga värden på noterade finansiella instrument baseras på aktuella 
marknadsnoteringar på balansdagen. För onoterade finansiella instru-
ment, eller om marknaden för en viss finansiell tillgång inte är aktiv, fast-
ställes värdet genom tillämpning av vedertagna värderingstekniker, varvid 
koncernen gör antaganden som baseras på de marknadsförhållanden 
som råder på balansdagen. Marknadsräntor ligger till grund för beräk-
ningen av verkliga värdet på långfristiga lån. För övriga finansiella instru-
ment där marknadsvärde ej är angivet, bedöms verkliga värdet överens-
stämma med redovisat värde.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 
Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelse-
resultatet medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder 
redovisas bland finansiella poster. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Denna kategori omfattar dels finansiella tillgångar som innehas för  
handel dels sådana som från investeringstillfället hänförts till kategorin 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Koncernens tillgångar 
enligt denna kategori utgörs av långfristiga och kortfristiga värdepappers-
innehav och derivatinstrument som inte är identifierade som säkringar. 
Tillgångar i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar om de 
antingen innehas för handel eller förväntas bli realiserade inom 12 måna-

der från balansdagen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen värderas både initialt och efter anskaffningstidpunk-
ten till verkligt värde medan hänförliga transaktionskostnader redovisas  
i resultaträkningen. Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt 
värde ingår i resultaträkningen som en finansiell post i den period då de 
uppstår.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori omfattar dels derivat med negativt verkligt värde som inte 
används för säkringsredovisning, dels finansiella skulder som innehas för 
handel. Skulderna värderas löpande till verkligt värde och värdeföränd-
ringarna redovisas i resultaträkningen som en finansiell post. Under året 
har endast derivatinstrument redovisats i denna kategori.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte  
är derivat, med fastställda eller fastställbara betalningar som inte är  
noterade på en aktiv marknad.

Lånefordringar och kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt 
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för 
värdeminskning.

En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det 
finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla 
belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsent-
liga finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären 
kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekonstruktion och  
uteblivna eller försenade betalningar (förfallna sedan mer än 30 dagar) 
betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kund-
fordran kan föreligga.

Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redo-
visade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonte-
rade med fordrans effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde minskas 
genom användning av ett värdeminskningskonto och förlusten redovisas  
i posten Försäljningskostnader. När en kundfordran inte kan drivas in, 
skrivs den bort mot värdeminskningskontot för kundfordringar. Återvinning 
av belopp som tidigare har skrivits bort krediteras posten Försäljnings-
kostnader i resultaträkningen.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt tillgodohavanden hos banker 
och motsvarande institut med förfallodag inom tre månader från anskaff-
ningstidpunkten samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från 
anskaffningstidpunkten understigande tre månader, vilka är utsatta för 
endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. 

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transak-
tionskostnader och därefter till upplupet anskaffningsvärde. Eventuell 
skillnad mellan erhållet belopp och återbetalningsbelopp redovisas i 
resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektiv-
räntemetoden. Upplåning klassificeras som räntebärande långfristiga 
eller kortfristiga skulder i balansräkningen.

Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter 
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Kvittning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett netto-
belopp 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. Den legala rät-
tigheten får inte vara beroende av framtida händelser och den måste vara 
rättsligt bindande för företaget och motparten både i den normala affärs-
verksamheten och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs. 

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde: 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 till-
gångar 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 (en 
”förlusthändelse”) och att denna händelse (eller händelser) har en inver-
kan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella  
tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas  
på ett tillförlitligt sätt.

Finansiella derivatinstrument
Koncernen utnyttjar derivatinstrument för att täcka riskerna för valuta-
kursförändringar och för att säkra sin exponering för ränterisker. Koncer-
nen använder också derivatinstrument för affärsmässig handel inom 
ramen för de mandat som fastställs av styrelsen. Innehavet av finansiella 
derivatinstrument utgörs av ränte- och valutaswappar, ränte- och valuta-
terminer samt ränte- och valutaoptioner.
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Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kontraktsdagen och 
värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärde-
ringar. Metoden för att redovisa den vinst eller förlust som uppkommer 
vid omvärderingen beror på om derivatet identifierats som ett säkrings-
instrument och huruvida säkring av verkligt värde, kassaflöde eller netto-
investering föreligger.

Derivat som inte identifieras som säkringsinstrument klassificeras  
i balansräkningen som finansiella tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen. Vinster och förluster till följd av  
förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningens finansiella  
poster i den period då de uppstår.

Säkringsredovisning
Koncernen tillämpar säkringsredovisning för finansiella instrument som 
syftar till att säkra följande finansiella risker; framtida kommersiella  
kassaflöden såväl externa som interna i utländsk valuta, kassaflöden  
i framtida räntebetalningar avseende koncernens upplåning och netto-
investeringar i utlandsverksamheter.

Då transaktionen ingås dokumenteras förhållandet mellan säkrings-
instrumentet och den säkrade posten, eller transaktionen, liksom målet 
för riskhanteringen och strategin för att vidta olika säkringsåtgärder.  
Koncernen dokumenterar också sin bedömning, både vid säkringens  
början och löpande, huruvida de derivatinstrument som används i  
säkringstransaktionen är effektiva när det gäller att motverka förändringar 
i verkligt värde eller kassaflöde för säkrade poster.

Säkringar utformas så att de kan förväntas vara effektiva. Föränd-
ringar i verkligt värde för sådana derivatinstrument som inte uppfyller  
villkoren för säkringsredovisning redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Säkring av framtida kommersiella kassaflöden i utländska valutor
För att säkra framtida prognostiserade och kontrakterade kommersiella 
valutaflöden, såväl externa som interna inom koncernen, upptar koncer-
nen valutaterminskontrakt och valutaoptionskontrakt. Den effektiva delen 
av förändringar i verkligt värde på säkringsinstrumentet redovisas i övrigt 
totalresultat.

Den vinst eller förlust som hänför sig till en eventuell ineffektiv del 
redovisas omedelbart i resultaträkningens rörelseresultat. Ackumulerade 
belopp i eget kapital återförs till resultaträkningen i de perioder då den 
säkrade posten påverkar resultatet, till exempel när den prognostiserade 
externa försäljningen ägt rum.

När ett säkringsinstrument löper ut eller säljs eller när säkringen inte 
längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning kvarstår ackumulerade 
vinster eller förluster i eget kapital och resultatförs samtidigt som den 
prognostiserade transaktionen slutligen redovisas i resultaträkningen.  
Om en prognostiserad transaktion inte längre förväntas ske överförs den 
ackumulerade vinst eller förlust som redovisats i eget kapital omedelbart 
till resultaträkningen.

Säkring av kassaflöden i framtida räntebetalningar  
avseende koncernens upplåning
Koncernen upptar räntederivat för att säkerställa önskad räntenivå på 
koncernens nettoskuld. Belopp som ska erläggas eller mottas enligt  
räntederivat redovisas löpande som ränteintäkt eller räntekostnad. För-
ändringar i verkligt värde på säkringsinstrumentet redovisas i eget kapital 
fram till förfallotidpunkten. Eventuell ineffektiv del redovisas omedelbart i 
resultaträkningen. Om upplåningen och därmed framtida räntebetalningar 
inte längre föreligger överförs den ackumulerade vinst eller förlust som 
redovisats i eget kapital omedelbart till resultaträkningen.

Säkring av nettoinvestering utlandsverksamhet
Koncernen har tagit upp lån alternativt valutaterminskontrakt i främ-
mande valutor som säkring av investeringar i utländska dotterbolag. 
Lånen respektive kontrakten värderas till balansdagens kurs. I koncer-
nens balansräkning värderas de till balansdagens kurs, varvid kursdiffe-
renser efter justering för skattedelen förs direkt till eget kapital.

Koncernen har utlåning i utländsk valuta till vissa dotterbolag där 
lånen representerar en bestående del av moderbolagets finansiering  
av dotterbolaget. Denna utlåning kurssäkras på samma sätt som  
investeringar i de utländska dotterbolagen. Lånen respektive säkringen 
redo visas till balansdagens kurs, varvid kursdifferenser på lånen respek-
tive säkringsinstrumenten redovisas direkt i eget kapital. Eventuell  
ineffektiv del av kursdifferensen redovisas direkt i resultaträkningen som 
en finansiell post.

Ackumulerade vinster och förluster i eget kapital redovisas i resultat-
räkningen när utlandsverksamheten avyttras.

Realiserade kursdifferenser avseende lån och terminer redovisas  
i kassaflödesanalysen under avsnittet ”Finansieringsverksamheten”.

Varulager
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip, det vill säga till det läg-
sta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först-in-först-ut metoden 
(FIFU). I färdiga varor och pågående arbeten består anskaffningsvärdet av 
råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader och hänförbara indirekta 
tillverkningskostnader. Vid värdering har hänsyn tagits till normal tillverk-
ningskapacitet. Lånekostnader ingår inte. Nettoförsäljningsvärdet utgörs 
av ett uppskattat försäljningspris med avdrag för tillämpliga rörliga försälj-

ningskostnader. Avdrag görs för internvinster som uppstått vid koncern-
intern försäljning.

Eget kapital
Kostnader som uppstår i samband med nyemission och återköp av eget 
kapitalinstrument förs direkt till eget kapital.

Inlösen av konvertibler samt utnyttjande av teckningsoptioner medför 
nyemission av aktier medan utnyttjande av köpoptioner kan medföra 
utnyttjande av egna aktier. 

Försäljningslikviden för dessa aktier förs direkt till eget kapital. Inne-
hav av egna aktier reducerar balanserade vinstmedel. Vid makulering av 
egna aktier minskas aktiekapitalet med ett belopp motsvarande nominellt 
värde för aktierna och balanserade vinstmedel ökas med motsvarande 
belopp.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förplik-
telse till följd av inträffade händelser och det är sannolikt att utbetal-
ningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelserna, samt att belop-
pet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avsättning för omstrukturering 
innefattar framför allt kostnader för avgångsersättningar och övriga 
kassa flödespåverkande kostnader som uppstår i samband med  
omstruktureringar av koncernens verksamheter.

Avsättningar görs när en detaljerad, formell plan för åtgärderna finns 
och förväntningar har skapats hos dem som kommer att beröras av åtgär-
derna. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Avsättningar 
görs för miljöinsatser som sammanhänger med tidigare verksamhet när 
det är sannolikt att betalningsansvar uppkommer och beloppet kan upp-
skattas med rimlig precision. Avsättningar fördelas på långfristiga avsätt-
ningar respektive kortfristiga avsättningar.

Statliga stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det är sannolikt att villkoren 
som är förknippade med bidragen kommer att uppfyllas och att bidragen 
kommer att erhållas. Statliga stöd relaterade till förvärv av tillgångar redu-
cerar anskaffningsvärdet för dessa. Statliga stöd där kostnader kompen-
seras redovisas systematiskt över samma perioder som de kostnader 
bidragen ska kompensera.

Ersättning till anställda
Pensionsförpliktelser
Inom koncernen finns ett flertal såväl avgiftsbestämda som förmåns-
bestämda pensionsplaner, varav ett fåtal med tillgångar i stiftelser eller 
motsvarande.

En avgiftsbestämd plan 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 tjänst-
göring under innevarande eller tidigare perioder. En förmånsbestämd pen-
sionsplan är en pensionsplan som anger ett belopp för den pensionsför-
mån en anställd erhåller efter pensionering, baserat på faktorer såsom 
ålder, tjänstgöringstid och lön.

Pensionsplanerna finansieras vanligen genom inbetalningar från res-
pektive koncernbolag och från de anställda till en separat juridisk enhet.

Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbe-
stämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktel-
sen på balansdagen minskat med verkligt värde på förvaltnings-
tillgångarna.

Beträffande förmånsbestämda planer beräknas skulden med hjälp av 
den så kallade Projected Unit Credit Method på ett sätt som fördelar 
kostnaden över de anställdas yrkesverksamma liv. Beräkningarna görs av 
aktuarier, som även omvärderar pensionsplanernas åtagande. Dessa åta-
ganden värderas till nuvärdet av förväntade framtida utbetalningar med 
användning av en diskonteringsränta som motsvarar räntan på förstklas-
siga företagsobligationer eller statsobligationer med en återstående löp-
tid som ungefär motsvarar de aktuella åtagandena. För fonderade planer 
minskar verkliga värdet på förvaltningstillgångarna det framräknade pen-
sionsåtagandet. Fonderade planer med nettotillgångar, det vill säga med 
tillgångar överstigande åtagandena, redovisas som förvaltningstillgångar.

Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade  
justeringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas i övrigt 
totalresultat under den period då de uppstår.

Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas 
direkt i resultaträkningen.

En del av ITP-planerna i Sverige finansieras genom försäkringspremier 
till Alecta. Detta är en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgi-
vare. Då koncernen inte haft tillgång till information som gör det möjligt 
att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan redovisas denna 
därför som en avgiftsbestämd plan.

Koncernens utbetalningar avseende avgiftsbestämda pensionsplaner 
redovisas som kostnad i samtliga funktioner i resultaträkningen under 
den period de avser. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betal-
ningar kan komma koncernen tillgodo.

Övriga förmåner efter avslutad anställning
Vissa koncernbolag, huvudsakligen i USA, tillhandahåller sjukvårdsförmå-
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1
2En prövning av det redovisade värdet av en tillgång aktualiseras också i 

samband med att beslut fattats om avveckling. Tillgången tas upp till 
det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag 
för försäljningskostnader. Materiella och immateriella tillgångar förutom 
goodwill uppgår till cirka 42 procent av koncernens eget kapital.

•	 Beräkning	av	uppskjuten	skattefordran	respektive	skatteskuld:	Bedöm-
ningar görs för att bestämma både aktuella och uppskjutna skattetill-
gångar eller -skulder, särskilt vad avser uppskjutna skattetillgångar. Här-
vid bedöms sannolikheten för att de uppskjutna skattefordringarna kom-
mer att utnyttjas för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster. 
Det verkliga värdet på dessa framtida beskattningsbara vinster kan 
avvika vad avser framtida affärsklimat och intjäningsförmåga eller för-
ändrade skatteregler. Se vidare not 18.

•	 Beräkningar	avseende	ersättningar	till	anställda:	Värdet	på	pensionsför-
pliktelserna för förmånsbaserade pensionsplaner baseras på aktua-
riella beräkningar utifrån antaganden om diskonteringsräntor, förväntad 
avkastning på förvaltningstillgångar, framtida löneökningar, inflation och 
demografiska förhållanden. Koncernens förmånsbaserade förpliktelser 
uppgick vid årsskiftet till 583 msek. 

•	 Beräkningar	avseende	rättstvister	och	ansvarsförbindelser:	Koncernen	
är inblandad i ett antal tvister och rättsliga förfaranden inom ramen för 
den löpande verksamheten. Ledningen anlitar såväl extern som intern 
juridisk expertis i dessa frågor. Enligt gjorda bedömningar är koncernen 
inte inblandad i några rättsliga tvister som kan ha någon större negativ 
effekt på verksamheten eller den finansiella ställningen. Se även vidare 
avsnitt avseende Riskhantering, sidorna 56-61.

•	 Beräkning	av	avsättningar	för	omstruktureringsåtgärder,	övriga	avsätt-
ningar och upplupna kostnader: Storleken på avsättningar för omstruk-
tureringar är baserad på antaganden och uppskattningar om tidpunkten 
och kostnaden för kommande aktiviteter, såsom storleken på avgångs-
vederlag eller övriga förpliktelser i samband med uppsägning. Denna 
typ av kostnader beräknas utifrån aktuellt läge i förhandlingarna med de 
berörda parterna.

Kassaflödesanalyser
Kassaflödesanalyserna upprättas enligt den indirekta metoden.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen (ÅRL) och RFR 2.

Moderbolaget tillämpar i sina finansiella rapporter de International 
Financial Reporting Standards (IFRS) som har godkänts av EU när detta är 
möjligt inom ramen för ÅRL samt med hänsyn taget till sambandet  
mellan redovisning och beskattning. Detta innebär framför allt följande 
skillnader mellan redovisningen i moderbolaget och koncernen:
•	 Moderbolaget	redovisar	sina	pensionsåtaganden	enligt	Tryggandelagen.	

Justering sker på koncernnivå till redovisning i enlighet med IFRS.
•	 Koncernbidrag	redovisas	som	bokslutsdisposition.
•	 Aktieägartillskott	läggs	till	värdet	av	aktier	och	andelar	i	balans

räkningen, varefter nedskrivningsprövning görs.
•	 Skulder	i	utländsk	valuta	som	utgör	effektiva	säkringsinstrument	för	

moderbolagets investeringar i dotterföretag har värderats till anskaff-
ningskurs. Vinster eller förlust på skulder som ersatts redovisas som 
övrig tillgång eller skuld till dess nettoinvesteringen avyttras.

ner efter pensioneringen till sina anställda. Rätten till dessa förmåner 
baseras vanligen på att den anställde kvarstår i tjänst fram till pensione-
ringen och att anställningen varat ett visst antal år. Den förväntade kost-
naden för dessa förmåner periodiseras över anställningstiden genom 
användning av en redovisningsmetod som liknar den som används för  
förmånsbestämda pensionsplaner. Aktuariella vinster och förluster resul-
tatförs fördelat över den förväntade genomsnittliga återstående tjänst-
göringstiden för berörda anställda. Värderingen av dessa förpliktelser 
görs av kvalificerad aktuarie.

Rörlig lön
Reservationer kostnadsförs löpande för rörliga löner i enlighet med den 
ekonomiska innebörden i avtalet.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställd sagts upp före normal 
pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från 
anställning i utbyte mot ersättningar. Koncernen redovisar avgångs-
vederlag när en detaljerad formell plan presenterats.

Transaktioner med närstående
Koncernens transaktioner till närstående avser inköp från och försäljning 
till samägda-/intressebolag. Prissättning sker till marknadsmässiga  
priser och villkor, se vidare not 7. Därutöver utgår ersättning till styrelse 
och ledande befattningshavare, se not 3.

Viktiga bedömningar och antaganden för redovisningsändamål
Företagsledningen och styrelsen gör bedömningar och antaganden om 
framtiden. Dessa bedömningar och antaganden påverkar redovisade till-
gångar och skulder samt intäkter och kostnader samt övrig information 
som lämnats, bland annat ansvarsförbindelser. Dessa bedömningar base-
ras på historiska erfarenheter och de olika antaganden som bedöms vara 
rimliga under rådande omständigheter. Härigenom dragna slutsatser utgör 
grunden för avgöranden rörande redovisade värden på tillgångar och skul-
der i de fall dessa inte kan fastställas genom annan information. Verkliga 
utfall kan avvika från dessa bedömningar om andra antaganden görs eller 
andra förutsättningar uppstår. Områden som inkluderar dylika bedöm-
ningar och antaganden som kan ge betydande påverkan på koncernens 
resultat och finansiella ställning är till exempel:
•	 Prövning	av	nedskrivningsbehov	för	goodwill	och	övriga	tillgångar:	Ned-

skrivningsbehov av goodwill prövas årligen i samband med årsbokslutet 
eller så snart förändringar indikerar att ett nedskrivningsbehov skulle 
föreligga, till exempel ändrat affärsklimat eller beslut om avyttring eller 
nedläggning av verksamhet. Nedskrivning sker om det redovisade  
värdet överstiger det beräknade nyttjandevärdet. Se vidare not 15.  
Koncernens goodwill uppgår till cirka 59 procent av koncernens eget 
kapital.

•	 Övriga	materiella	och	immateriella	anläggningstillgångar	redovisas	till	
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och even-
tuella nedskrivningar. Koncernen har inga immateriella anläggningstill-
gångar utöver goodwill samt vissa varumärken med obegränsad nyttjan-
deperiod. Avskrivningar sker över den beräknade nyttjandeperioden ned 
till ett bedömt restvärde. Det redovisade värdet på koncernens anlägg-
ningstillgångar prövas så snart ändrade förutsättningar visar att ett ned-
skrivningsbehov föreligger. Nyttjandevärdet mäts som förväntat framtida 
diskonterat kassaflöde primärt från den kassagenererande enhet till vil-
ken tillgången hör men i specifika fall även avseende enskilda tillgångar. 

2 Segmentsredovisning
Beskrivning av koncernens rörelsesegment finns på sidorna 12-21.
Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsesegment        

2014 2013
Nettoomsättning Nettoomsättning

msek

Extern Intern Summa Resultat Varav jämf.- 
störande  

poster

Varav resultat i 
samägda-/ 

intresse bolag

Extern Intern Summa Resultat Varav jämf.- 
störande  

poster

Varav resultat i 
samägda-/ 

intresse bolag

Trelleborg Coated Systems 1 794 138 1 932 112 –115 – 1 700 139 1 839 161 –36 –

Trelleborg Industrial Solutions 4 889 51 4 940 495 –34 – 4 500 78 4 578 361 –71 –

Trelleborg Offshore & Construction 3 692 5 3 697 262 –19 – 3 575 12 3 587 268 –6 –

Trelleborg Sealing Solutions 7 582 64 7 646 1 714 –16 1 7 034 59 7 093 1 429 –57 2

Trelleborg Wheel Systems 4 167 0 4 167 497 –7 0 4 189 0 4 189 473 –17 0

Koncernposter 391 89 480 –305 –35 – 475 136 611 –489 –223 –

Eliminering internförsäljning –347 –347 –424 –424

TrelleborgVibracoustic – – – 298 – 298 – – – 237 – 237

Rörelseresultat 22 515 0 22 515 3 073 –226 299 21 473 0 21 473 2 440 –410 239

Finansiella intäkter  47  32

Finansiella kostnader –181 –229

Skatt –703 –587

Årets resultat kvarvarande 
verksamheter 2 236 1 656
Årets resultat avvecklade 
verksamheter –9 –39

Resultat efter skatt 2 227 1 617
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