Information om OptiFreeze Redovisningsprinciper
Allmän information
OptiFreeze har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och
bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som
kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och
andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker,
örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen
bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och
växtförökningsindustrin över hela världen. Bolaget grundades 2011 av ArcAroma AB (publ), LU
Innovation och flertalet forskare på Department of Food Technology på Lunds Universitet. Företagets
lokaler finns på Kalkstensvägen i Lund där företaget bedriver metod- och produktutveckling både
självständigt och tillsammans med partners. OptiFreeze är resultatet av lång tids forskning på
Institute of Food Technology på Lunds Universitet.
Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med säte i Lund.
Adressen till huvudkontoret är Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund. Moderföretaget är sedan den 15 maj
2020 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när koncernredovisning upprättas anges nedan.
Dessa principer tillämpas konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
Moderbolagets redovisningsprinciper följer koncernens såvida inte annat anges. De skillnader som
finns förtecknas i slutet av denna not.

Grund för rapporters upprättande
Koncernredovisningen för ArcAroma har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1
Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards
(IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Den har
upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga
uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid
tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. 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 är i huvudsak balansposten balanserade
utvecklingsutgifter. För ytterligare information se avsnitt om Moderbolagets Redovisningsprinciper.

Principer för koncernredovisning
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen
kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav 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.
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Om rörelseförvärvet genomförs i flera
steg omvärderas de tidigare eget kapitalandelarna i det förvärvade företaget till dess verkliga värde
vid förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller förlust till följd av omvärderingen
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 antingen i resultaträkningen eller i
övrigt totalresultat.
Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner
mellan koncernföretag elimineras.
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som inte leder till förlust av kontroll
redovisas som eget kapitaltransaktioner - det vill säga som transaktioner med ägarna i deras roll som
ägare. Vid förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden mellan verkligt
värde på erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det redovisade värdet på
dotterföretagets nettotillgångar i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till innehavare
utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital.
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den
valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt
(funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (kr), som är koncernens
presentationsvaluta.
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som
gäller på transaktionsdagen eller den dag då posterna omvärderas. 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.
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen
som finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och -förluster redovisas i posten
övriga intäkter respektive övriga rörelsekostnader.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. Detta innebär bland annat att
redovisat resultat justeras för ej likviditetsstörande poster.
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
OptiFreeze teknologi bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela
nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga
hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor.
Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och
kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna

teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela
världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i
Lund. Teknologin tillämpas i fyra produktområden, OptiFlower, OptiFresh, OptiDry och OptiFreeze
där det sker kontinuerlig produktutveckling i egen regi. I februari 2019 tecknade Bolaget ett
strategiskt partnerskap med Syngenta Flowers genom vilket man gemensamt kommer att utveckla
recept för specifika grödor, identifiera marknadsstrategier, utveckla samarbeten med tredje parts
aktörer samt hitta nya affärsområden för OptiFreeze teknologi inom blomsterindustrin (OptiFlower).
Syngenta har kommunicerat att det är deras intention att göra processen till industriell standard och
teknologin kommer att kunna marknadsföras och säljas till alla aktörer inom OptiFreeze målmarknad.
Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika
tillgångar som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier
är uppfyllda:
●

Det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan användas eller säljas,

●

Företagets avsikt är att färdigställa för användande eller försäljning av tillgången,

●

Det finns förutsättningar att använda eller sälja tillgången,

●

Det kan visas hur tillgången genererar sannolika framtida ekonomiska fördelar,

●
Det finns adekvata, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att
använda eller sälja tillgången,
●
De utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.,
Utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår.
Utvecklingsutgifter som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period.
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas som
kostnad då de uppkommer.
Direkt hänförbara utgifter som balanseras omfattar utgifter för framtagande och utveckling av
testanläggningar samt en skälig andel av utgifter för anställda i anslutning till detta.
Balanserade utvecklingsutgifter skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, vilken bedöms vara
fem år.
Avskrivning har i detta räkenskapsår påbörjats av nedlagda utvecklingsutgifter från och med den 1
oktober 2020, och som ej avser utvecklingsprojekt som är pågående. Nedlagda utvecklingsutgifter i
de sistnämnda projekten påbörjas avskrivning på när projektet är klart för kommersialisering.
Materiella anläggningstillgångar
Samtliga materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång,
beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner
som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens
anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort
från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i
resultaträkningen under den period de uppkommer.

Inventarier, verktyg och installationer
Tillgångarna skrivs av under 5 år.
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid
behov. En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens
redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det
redovisade värdet och redovisas netto i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.
Nedskrivning av icke finansiella tillgångar
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. För
tillgångar som ännu inte är färdiga för användning (t ex ej färdigställda balanserade
utvecklingsutgifter) sker nedskrivningsprövning minst en gång per år.
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande
enheter). För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om
återföring bör göras.
Finansiella tillgångar
Redovisning och värdering vid första redovisningstillfället
Kundfordringar och utfärdade skuldinstrument redovisas när de är utgivna. Avistaköp och
avistaförsäljning av finansiella tillgångar redovisas per affärsdagen. Övriga finansiella tillgångar och
finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde med tillägg/avdrag för transaktionsutgifter,
förutom avseende instrument som löpande värderas till verkligt värde via resultatet för vilka
transaktionsutgifter istället kostnadsförs då de uppkommer. Kundfordringar (utan en betydande
finansieringskomponent) värderas initialt till det transaktionspris som fastställts enligt IFRS 15.
Klassificering och efterföljande värdering av finansiella tillgångar
Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell tillgång som värderad till upplupet
anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt totalresultat (skuldinstrumentsinvestering), verkligt värde
via övrigt totalresultat (egetkapitalinvestering), eller verkligt värde via resultatet. Nedan beskrivs hur
koncernens olika innehav av finansiella tillgångar har klassificerats:
Övriga finansiella tillgångar
Samtliga övriga finansiella tillgångar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden. Detta eftersom de innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att
erhålla de avtalsenliga kassaflödena samtidigt som kassaflödena från tillgångarna endast utgörs av
betalningar av kapitalbelopp och ränta.
Bortagande av finansiella tillgångar och finansiella skulder från balansräkningen

Koncernen tar bort en finansiell tillgång från balansräkningen när de avtalsenliga rättigheterna till
kassaflödena från den finansiella tillgången upphör eller om den överför rätten att ta emot de
avtalsenliga kassaflödena genom en transaktion i vilken i väsentlighet alla risker och fördelar med
ägarskapet har överförts.
Kvittning
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast
när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett
nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Den legala rättigheten får
inte vara beroende av framtida händelser och den måste vara rättsligt bindande för företaget och
motparten både i den normala affärsverksamheten och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller
konkurs.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
En reserv för förväntade kreditförluster beräknas och redovisas för de finansiella tillgångar som
värderas till upplupet anskaffningsvärde. För kundfordringar och leasingfordringar tillämpas en
förenklad metod och reserv för kreditförluster beräknas och redovisas utifrån förväntade
kreditförluster för hela den återstående löptiden. Beräkningen av förväntade kreditförluster baseras
huvudsakligen på information om historiska förluster för liknande fordringar och motparter. Den
historiska informationen utvärderas och justeras kontinuerligt utifrån den aktuella situationen och
koncernens förväntan om framtida händelser.
Kreditförluster värderas som nuvärdet av alla underskott i kassaflödena (d.v.s. skillnaden mellan
bolagets kassaflöde i enlighet med avtalet och kassaflödet som koncernen förväntar sig att få).
Förväntade kreditförluster diskonteras med effektivräntan på den finansiella tillgången.
Kundfordringar
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda varor eller utförda tjänster i den
löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare (eller under normal
verksamhetscykel om denna är längre), klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, tas de
upp som anläggningstillgångar.
Likvida medel
Likvida medel definieras som, förutom kassa och bank, även de kortfristiga placeringar vilka lätt kan
omvandlas till ett känt belopp av kassa och bank och som är utsatta för en obetydlig risk för
värdefluktuationer.
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärdet fastställs med användningen av först in, först ut-metoden (FIFU).
Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital.
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier redovisas, netto efter
skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.,
Leverantörsskulder

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande
verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de
förefaller inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna är längre). Om
inte, tas de upp som långfristiga skulder.
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen,
utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana
fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade
eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och
genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i
självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör,
när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga
värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten
skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella
skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna
hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma
skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom
nettobetalningar.

Ersättning till anställda
Pensionsförpliktelser
OptiFreeze har endast 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. Avgifterna redovisas som
personalkostnaderna när de faller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som tillgång i den
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma
koncernen tillgodo. En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som inte är
avgiftsbestämd. Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger ett belopp för den
pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer
såsom ålder, tjänstgöringstid och lön.
Ersättning vid uppsägning

Ersättning vid uppsägning utgår när en anställning sagts upp av koncernen före normal
pensionstidpunkt eller då en anställd accepterat en frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar.
Koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad att säga upp anställd enligt en
detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande. Vid utgången av räkenskapsåret finns inte
någon avsättning för ersättning vid uppsägning.
Intäktsredovisning
Koncernens intäkter är framför allt hänförlig till försäljning av maskiner och reservdelar samt
uthyrning av maskiner. Koncernen har även vissa intäkter från försäljning av administrativa tjänster.
Nedan beskrivs hur respektive intäktsström redovisas.
Försäljning av maskiner och reservdelar
Försäljning av maskiner intäktsförs när maskinen installerats och accepterats av kunden eftersom
installation och leverans av maskin i den försäljning som hittills skett har setts som ett
prestationsåtagande under IFRS 15. En bedömning görs dock avtal för avtal utifrån kontraktsvillkoren
i det aktuella fallet. Intäktsföring av försäljning av reservdelar sker när dessa levererats och
accepterats av kunden. Intäkten värderas utifrån den ersättning som specificeras i avtalet med
kunden, efter avdrag för rabatter och mervärdesskatt.
Uthyrning av maskiner
Uthyrning av maskiner som skett har gjorts under avtal som klassificerats som operationella
leasingavtal. Detta innebär att koncernen har kvar den uthyrda maskinen i balansräkningen och
intäktsför erhållna leasingbetalningar i den period som de avser.
Försäljning av administrativa tjänster
Intäkter från försäljning av tjänster redovisas i den period då tjänsterna utförs samt baserat på antal
nedlagda timmar i den period då tjänsterna utförs.
Statliga bidrag
Statliga bidrag redovisas till verkligt värde när det föreligger rimlig säkerhet att företaget kommer att
uppfylla de villkor som är förknippade med bidragen och bidrag kommer att erhållas. Statliga bidrag
redovisas systematiskt i resultaträkningen över samma perioder som de kostnader bidragen är
avsedda att kompensera för. Bidrag som är hänförliga till resultatet redovisas som övriga
rörelseintäkter. Dessa bidrag avser lönebidrag.
Rörelsesegment
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera
intäkter och ådra sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett
rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste verkställande beslutsfattare för att
utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Då verksamheten i
koncernen är organiserad som en sammanhållen verksamhet, med likartade risker och möjligheter
för de varor och tjänster som produceras, utgör hela koncernens verksamhet under räkenskapsåret
ett rörelsesegment.
Leasing

När ett avtal ingås bedömer koncernen om avtalet är, eller innehåller, ett leasingavtal. 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.
Vid leasingavtalets början eller vid omprövning av ett leasingavtal som innehåller flera komponenter
– leasing- och icke-leasingkomponenter – fördelar koncernen ersättningen enligt avtalet till varje
komponent baserat på det fristående priset. För leasing av lokaler där koncernen är leasetagare har
koncernen emellertid valt att inte skilja på icke-leasingkomponenter och redovisar leasing- och ickeleasingkomponenter som erläggs med fasta belopp som en enda leasingkomponent.
Leasing där Koncernen är leasetagare
Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld vid leasingavtalets
inledningsdatum. Nyttjanderättstillgången värderas initialt till anskaffningsvärde, vilket består av
leasingskuldens initiala värde med tillägg för leasingavgifter som betalats vid eller före
inledningsdatumet plus eventuella initiala direkta utgifter. Nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt
från inledningsdatumet till det tidigare av slutet av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperiodens
slut, vilket i normalfallet för koncernen är leasingperiodens slut.
Leasingskulden – som delas upp i långfristig och kortfristig del – värderas initialt till nuvärdet av
återstående leasingavgifter under den bedömda leasingperioden. Leasingperioden utgörs av den ej
uppsägbara perioden med tillägg för ytterligare perioder i avtalet om det vid inledningsdatumet
bedöms som rimligt säkert att dessa kommer att nyttjas.
Leasingavgifterna diskonteras i normalfallet med koncernens marginella upplåningsränta, vilken
utöver koncernens/företagets kreditrisk återspeglar respektive avtals leasingperiod, valuta och
kvalitet på underliggande tillgång som tänkt säkerhet. I de fall leasingavtalets implicita ränta lätt kan
fastställas används dock den räntan.
Leasingskulden omfattar nuvärdet av följande avgifter under bedömd leasingperiod:
- fasta avgifter, inklusive till sin substans fasta avgifter,
- variabla leasingavgifter kopplade till index eller pris (“rate”), initialt värderade med hjälp av det
index eller pris (“rate”) som gällde vid inledningsdatumet,
- lösenpriset för en köpoption som koncernen är rimligt säker på att utnyttja och
- straffavgifter som utgår vid uppsägning av leasingavtalet om bedömd leasingperiod återspeglar att
sådan uppsägning kommer att ske.
Skuldens värde ökas med räntekostnaden för respektive period och reduceras med
leasingbetalningarna. Räntekostnaden beräknas som skuldens värde gånger diskonteringsräntan.
Leasingskulden för koncernens lokaler med hyra som indexuppräknas beräknas på den hyra som
gäller vid respektive rapportperiods slut. Vid denna tidpunkt justeras skulden med motsvarande
justering av nyttjanderättstillgångens redovisade värde. På motsvarande sätt justeras skuldens och
tillgångens värde i samband med att ombedömning sker utav leasingperioden. Detta sker i samband
med att sista uppsägningsdatumet inom tidigare bedömd leasingperiod för lokalhyresavtal har
passerats alternativt då betydelsefulla händelser inträffar eller omständigheterna på ett betydande
sätt förändras på ett sätt som är inom koncernens kontroll och påverkar den gällande bedömningen
av leasingperioden.

Koncernen presenterar nyttjanderättstillgångar och leasingskulder som egna poster i rapporten över
finansiell ställning.
För leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader eller mindre eller med en underliggande
tillgång av lågt värde, understigande 50 tkr, redovisas inte någon nyttjanderättstillgång och
leasingskuld. Leasingavgifter för dessa leasingavtal redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.
Leasingavtal där Koncernen är leasegivare
När koncernen är leasegivare fastställer den vid varje leasingavtals inledningsdatum huruvida
leasingavtalet ska klassificeras som ett finansiellt eller operationellt leasingavtal.
Vid fastställande av klassificering görs en övergripande bedömning av om leasingavtalet i allt
väsentligt överför de ekonomiska risker och förmåner som är förknippade med ägandet av den
underliggande tillgången. Om så är fallet är leasingavtalet ett finansiellt leasingavtal, i annat fall är
det ett operationellt leasingavtal. Som en del av denna bedömning tar koncernen hänsyn till ett
flertal indikatorer. Exempel på sådana indikatorer är om leasingperioden utgör en större del av
tillgångens ekonomiska livslängd eller om äganderätten till den underliggande tillgången överförs till
leasetagaren när leasingavtalet löpt ut.
Koncernen redovisar leasingavgifter från operationella leasingavtal som intäkt linjärt över
leasingperioden som del av posten Nettoomsättning.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderföretaget upprättar sin årsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer samt
Akutgruppens uttalande. Reglerna i RFR 2 innebär att moderföretaget i årsredovisningen för den
juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS/IAS regler och uttalanden så långt
detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag som skall göras från IFRS/IAS.
Moderföretaget tillämpar de redovisningsprinciper som finns angivna för koncernen med undantag
av nedanstående.

Aktier i dotterföretag och aktier i intresseföretag
Innehav i dotterföretag och intresseföretag redovisas enligt anskaffningsmetoden, vilket innebär att i
balansräkningen redovisas innehaven till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella
nedskrivningar. Utdelningar från dotterbolag redovisas som utdelningsintäkter.

Redovisning av koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln i RFR 2, vilket innebär att både lämnade och erhållna
koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Finansiella instrument
Moderbolaget har valt att inte tillämpa IFRS 9 för finansiella instrument. Delar av principerna i IFRS 9
är dock ändå tillämpliga – såsom avseende nedskrivningar, inbokning/bortbokning och
effektivräntemetoden för ränteintäkter och räntekostnader. I moderbolaget värderas finansiella
anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella
omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. För finansiella tillgångar som redovisas till
upplupet anskaffningsvärde tillämpas IFRS 9s nedskrivningsregler.
Leasade tillgångar
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16, i enlighet med undantaget som finns i RFR 2. Som leasetagare
redovisas leasingavgifter som kostnad linjärt över leasingperioden och således redovisas inte
nyttjanderätter och leasingskulder i balansräkningen. På samma sätt som i koncernredovisningen
skiljs inte leasing- och icke-leasingkomponenter åt för lokaler. Istället redovisas leasing- och icke
leasingkomponenter som en enda leasingkomponent för dessa typer av underliggande tillgångar. De
avtal där moderbolaget utgör leasegivare redovisas som operationella leasingavtal.
Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderbolaget följer årsredovisningslagens uppställning vilket bl.a. innebär en annan indelning av
eget kapital. Av denna anledning redovisar moderbolaget posterna kortfristiga placeringar samt
kassa och bank separat i sin balansräkning.

