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1921
nettoomsättning 

(msEk)

87,5
Rörelseresultat  

EBit (msEk)

917
medarbetare

* EBITA - rörelseresultat med justering för avskrivning av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv
**  Redovisning 2019-2020 enligt K3 redovisningsprinciper

2022 i sammandrag

Nettoomsättning (MSEK)

EBITA* resultat (MSEK)

Rörelseresultat EBIT (MSEK)

Kassaflöde löpande verksamheten (MSEK)

Soliditet (%)

Vinst per aktie före utspädning (SEK)

Vinst per aktie efter utspädning (SEK)

Nettoomsättning (MSEK)

EBITA* resultat (MSEK)

Rörelseresultat EBIT (MSEK)

Kassaflöde löpande verksamheten (MSEK)

Soliditet (%)

Vinst per aktie före utspädning (SEK)

Vinst per aktie efter utspädning (SEK)

589

27,5

26,7

-10,3

27%

0,76

0,75

1 921

90,6

87,5

70,7

27%

2,57

2,57

(389)

(-18,5)

(-19,3)

(12,1)

(32)

(-1,30)

(-1,30)

(1 283)

(-18,2)

(-20,5)

(-39,4)

(32)

(-2,34)

(-2,34)

Q4 (1 oktoBER - 31 dEcEmBER 2022) tolv månadER (1 januaRi – 31 dEcEmBER 2022)

Omsättning EBITA Resultat*omsättning & EBita REsultat* (msEk)
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VD har ordet

Lönsam tillväxt

Stolt kan jag meddela att Inissiongruppen för första 
gången omsätter över 500 MSEK i ett kvartal. Vårt 
första kvartal som noterat bolag (Q2 2015) omsatte vi 69 
MSEK och nu 589 MSEK. Vi har alltså ökat farten med 
nästan nio gånger på sju år. En annan märkeshändelse 
är att vi har lagt om vår redovisningsstandard från K3 
till IFRS, med retroaktivitet från 2021-01-01. Syftet 
är bland annat att möjliggöra ett listbyte i en framtid. 
Det gör dock jämförelserna med tidigare kvartal svåra. 
Därav räknas dessa om som om vi hade haft IFRS sedan 
2021 års början. 

Ägarandelen i Enedo ökade till 96% i kvartal fyra.  
En process för att tvångsinlösa återstående aktier samt  
att avnotera Enedo pågår. Inission gruppen består nu av  
två affärsområden. Inission som är en tillverknings-
partner inom avancerad industrielektronik, mekanik 
samt utvecklingstjänster, samt Enedo som utvecklar, 
marknadsför, säljer och tillverkar elektronik för ström- 
försörjning. Enedo är alltså ett OEM bolag med egna  
produkter till skillnad från Inission som är kontrakts-
tillverkare. Båda affärsområdena vänder sig till samma 
typ av kunder i den meningen att det är avancerad och 
kundanpassad industrielektronik i förhållandevis små 
serier. Därav finns det en rad möjligheter till att utvinna 
synergier, inom försäljning, inköp och tillverkning.  
Nu när omstruktureringen för Enedos del är avslutad  
kommer detta arbete intensifieras.

Inission
Inission gör sitt bästa kvartal någonsin med 437 MSEK 
i omsättning och ett EBITA resultat på 25,9 MSEK. 
Mätt som marginal är vi dock inte nöjda. Omsättningen 
späds med cirka 60 MSEK materialförsäljning, 
justerat för detta är EBITA 6,8%. 

Våra kunder fortsätter att lägger order i hög fart.
Efter några månader med sjunkande orderbok steg den
igen under december till nära rekordnivåer. Utmaningar
med materialförsörjningen består men vår största
utmaning för tillfället är att öka kapaciteten tillräckligt
fort för att möta kundernas efterfrågan. För att öka 
kapaciteten ökar vi vår personalstyrka i rask takt. Vi har  
alltjämt utmaningar med ett alltför högt lagervärde. 
Problematiken med försörjning av komponenter samt 
den organiska tillväxten är en stor orsak till detta. 

Vårt arbete tillsammans med Part Development, för 
att öka effektiviteten genom att utveckla våra arbetssätt 
och öka flödet, fortskrider på ett positivt sätt. 
Vi fortsätter vidare med vår fabrik i Løkken där en 
förstudie påbörjades i januari.

Enedo
Enedo gör ett mycket bra kvartal och når en omsättning 
på 152 MSEK. Operationellt följer vi trenden från tredje 
kvartalet och håller ihop det på ett bra sätt. Tråkigt nog 
belastas kvartalet med ett antal engångsposter som gör 
att det redovisade resultat för EBITA bara uppgick till 
1,9 MSEK. Justerar vi för dessa engångsposter uppgår 
EBITA marginalen till 3,6%. 

Fortsättning nästa sida »
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Fredrik Berghel, verkställande direktör
Inission AB. Karlstad 1 mars 2023

Arbetet med omstruktureringen av Enedo avslutades 
under tredje kvartalet. Nu börjar nästa fas. Det handlar 
bland annat om att utveckla fabriken i Tunisien genom 
investeringar i produktionsutrustning och kompetens. 
Vi behöver också ytterligare förstärka organisationen i 
Tunisien. Vi identifierar och kvantifierar synergier med 
Inission. Vi kommer att börja med finansiering och inköp. 
Enedo har god orderingång och en stark orderbok.

Förvärvsaktiviteter
Vårt senaste förvärv MLB Electronics har presterat 
bra under 2022. Nu pågår arbetet med att fusionera 
bolaget med Inission Lohja. Under 2023 är planen att 
samlokalisera verksamheterna som båda ligger i Lohja. 
Vi jobbar ständigt med en pipeline med möjliga 
förvärvskandidater. Vi har utökat vår geografi och letar 
systematiskt även utanför Norden, i Norra Europa. 
Vår ambition är att växa med cirka 5% årligen genom 
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förvärv. När förvärvet av Enedo har mognat kommer 
vi även börja leta efter förvärv inom kraftelektronik och 
system.

Framtiden
Visibiliteten och orderläget är fortfarande utmärkt. 
Komponentproblematiken består men främst är det 
kapacitet som styr. Vi tror att komponentsituationen 
gradvis kommer att förbättras under andra halvåret. Vi 
fruktar att kriget i Ukraina kommer att bli långvarigt 
och därmed dess konsekvenser. Det faktum att 
Covid restriktionerna har lättat i Kina kommer öka 
tillgängligheten av komponenter. Inflationen och med 
dem uppskruvade räntor kommer leda till lägre aktivitet 
i ekonomin, vilket redan går att se på konsumentsidan. 
Vi ser dock inget av det ännu hos våra kunder. Inission är 
med sin positionering; närhet, flexibilitet och prestanda 
väl rustat för framtiden. 

» VD ord fortsättning 
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Nettoomsättning

Tillväxt 

varav förvärvad

EBITA

EBITA

Tillgångar

Skulder

Inission - Kontraktstillverkning elektronik och mekanik

(TSEK)

(%)

(%)

(TSEK)

(%)

(TSEK)

(TSEK)

437 440

52,3%

7,0%

25 519

5,8%

1 315 332

879 531

Q4 2022nyckEltal

287 269

3,0%

0,0%

6 660

2,3%

855 967

548 539

Q4 2021

1 429 253

42,5%

9,6%

85 079

6,0%

1 315 332

879 531

hElåR 2022

1 003 200

-5,3%

0,0%

46 550

4,6%

855 967

548 539

hElåR 2021

Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 437,4 MSEK att jämföras med 287,3 MSEK för motsvarande period föregående år. 
Av omsättningsökningen på 150,2 MSEK hänför sig 7,0% till förvärv, vilket innebär att den organiska tillväxten 
uppgick till 45,3%. EBITA-resultatet uppgick för perioden till 25,5 MSEK att jämföras med 6,7 MSEK föregående 
år, vilket innebär en EBITA-marginal på 5,8% jämfört med 2,3% föregående år. EBITA-marginalen under den 
senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 6,0%.

Enedo - Kraftelektronik och system 

Nettoomsättning

Tillväxt 

varav förvärvad

EBITA

EBITA

Tillgångar

Skulder

(TSEK)

(%)

(%)

(TSEK)

(%)

(TSEK)

(TSEK)

nyckEltal

151 629

48,3%

0,0%

1 934

1,3%

282 050

293 536

Q4 2022

102 249

5,4%

0,0%

-25 196

-24,6%

376 597

286 071

Q4 2021

493 210

33,4%

0,0%

5 542

1,1%

282 050

293 536

hElåR 2022

369 700

-5,5%

0,0%

-64 758

-17,5%

376 597

286 071

hElåR 2021

Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 151,6 MSEK att jämföras med 102,2 MSEK för motsvarande period föregående år. 
Av omsättningsökningen på 49,4 MSEK hänför sig 0,0% till förvärv, vilket innebär att den organiska tillväxten 
uppgick till 48,3%. EBITA-resultatet uppgick för perioden till 1,9 MSEK att jämföras med -25,2 MSEK föregående 
år, vilket innebär en EBITA-marginal på 1,3% jämfört med -24,6% föregående år. EBITA-marginalen under den 
senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 1,1%.

Affärsområden

Inission är en tillverkningspartner med tjänster och produkter som täcker hela produktens livscykel, från utveckling 
och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Inission har produktionsenheter i Stockholm, 
Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland) med totalt 
570 medarbetare. 

Enedo är ett produktbolag som utvecklar, tillverkar och säljer högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat 
och systemlösningar. Enedo har verksamheter i Finland, Italien, USA och Tunisien med totalt 350 medarbetare.
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pERiodEn oktoBER-dEcEmBER 2022

Den 3 oktober tillkännagav Inission 
slutresultatet av det offentliga budplikts-
erbjudandet för alla aktier emitterade av 
Enedo Plc. Aktierna som lämnats i upp- 
köpserbjudandet representerade cirka 
15,42% av samtliga aktier och röster 
i Enedo. Av dessa valde totalt 295 
Enedo-aktieägare (3 932 851 aktier i 
Enedo) aktievederlag och totalt 1 824 
Enedo-aktieägare (6 630 428 aktier i 
Enedo) valde kontantvederlag. Inission 
äger nu totalt cirka 95,85% av alla aktier 
och röster i Enedo och har påbörjat 
processen att tvångsinlösa resterande 
aktier. Detta planeras slutföras 
under första halvåret 2023. 

Den 21 oktober meddelade Inission 
Løkken AS att bolaget tecknat ett 
betydande tillverkningsavtal med 
NoFence AS. Avtalet är värt 70 MNOK 
över två år och omfattar kretskort-
tillverkning, montering till färdiga 
produkter och leverans av cirka 17 000 
nötkreaturskragar och 27 000 får- och 
getkragar. Leveranser förväntas ske 
under 2023 och 2024.

Den 1 november tillträdde Nadežda 
Dementjeva som ny VD på Inission 
Tallinn. Nadežda kommer senast från 
rollen som fabrikschef och styrelseleda-
mot för Ensto Building Systems OÜ.

Den 10 november avgjordes Inission 
innovation award under Ny Tekniks 
33-listan Live på Epicentrum i Stock-
holm. I potten låg utvecklings- och 
tillverkningstjänster till ett värde av  
1 MSEK.  Årets vinnare blev Brinja 
AB med sin IoT-plattform för bygg-
arbetsplatser. 

Den 22 december presenterades Involve, 
en konferens grundad av Inission med 
syftet att förändra och förbättra branschen. 
Involve kommer att bjuda på nätverkande, 
inspirerande talare och en unik möjlig-
het att påverka branschen genom ett 
nytt involverande upplägg. Involve har 
premiär den 20 april 2023.

EftER pERiodEns utgång

Den 16 januari höll Inission en extra 
bolagsstämma. Stämman bemyndigade 
styrelsen att fatta beslut om nyemission 
av aktier samt röstade ja till styrelsens 
förslag om att på givna villkor genom-
föra en riktad emission av högst 
200 000 aktier av serie B till nyckel-
personer i ledande ställning.

Den 19 januari genomförde Inission en 
livesänd kapitalmarknadsdag. Inissions 
VD Fredrik Berghel och Marknadschef 
Olle Hulteberg berättade om Inissions 
strategiska riktning, verksamhet samt  
finansiella utveckling och finansiella mål.

Den 16 februari meddelade Inission 
att bolaget byter redovisningsprincip 
till International Financial Report-
ing Standards (IFRS). IFRS bäddar 
för en långsiktigt rättvisande och 
kvalitetssäkrad struktur som matchar 
Inissions storlek, mognad, tillväxt och 
marknadens förväntningar. Övergången 
möjliggör även en eventuell framtida 
förändring i listning.

För mer information:
www.inission.com

Bokslutskommuniké 2022 | Väsentliga händelser

Väsentliga händelser 

Inission Løkken tecknade ett betydande tillverkningsavtal med NoFence AS. Från vänster Inission Løkkens marknadschef Jo Nordvoll med VD Erik Dragset. 
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REsultatRäkningEn Q4 2022 (tsEk)

Koncernen: Denna kvartalsrapport är 
Inissions första finansiella rapport som 
upprättas i enlighet med IFRS. 
Historisk finansiell information har 
räknats om från den 1 januari 2021 
vilket är datum för övergång till redo-
visning enligt IFRS. Förklaringar till 
övergången från tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper till IFRS och 
vilka effekter omräkningen har haft 
på rapporter över totalresultat och 
eget kapital redogörs för i not 9.

Per den 1 oktober förvärvades ytterligare 
15,42% i Enedo Oyj vilket innebär att 
Inissions totala ägarandel nu uppgår 
till 95,85%. Enligt IFRS så redovisas 
nu Enedo som ett dotterbolag fr. o.m. 
1 april 2021, då Inission förvärvade 
49,6%, eftersom Inission anses ha 
bestämmande inflytande. Detta innebär 
att hela Enedos resultaträkning och 
balansräkning inkluderas i Inission 
fr. o.m. 1 april 2021. 
Ej ägd andel i Enedo mellan 1 april 
2021 och 30 september 2022 redovisas  
som innehav utan bestämmande in-
flytande. Fr. o.m. oktober 2022 redovisas 
inte ägd andel i Enedo som innehav 
utan bestämmande inflytande då ägar- 
andelen överstiger 90%. Resterande 
4,15% aktier i Enedo kommer via 
tvångsinlösen förvärvas av Inission, 
troligen under Q2 2023.
MLB Electronics Oy förvärvades till 
100% per den 31 januari. Effekten av 
förvärvade bolag redovisas per väsentlig 
resultat- respektive balanspost nedan.

Nettoomsättningen i kvartalet upp-
gick till 589 069 (389 463), varav det 
förvärvade bolaget MLB bidragit med 
20 097 i Q4. Detta innebär att exklusive 
valutapåverkan (+19 817) och förvärvade 
bolag hamnar den organiska tillväxten 
på +41% för kvartalet. 

Anläggningstillgångar

Goodwill

Licenser och övriga immateriella tillgångar

Förbättringsutgifter annans fastighet

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager

Kundfordringar

Övriga Fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa omsättningstillgångar

Kassa och bank (netttoredovisas mot checkräkningskredit 

i koncernen)

Avsättningar

Avsättningar för skatter

Övriga avsättningar

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Checkräkningskredit

Fakturabelåningskredit

Förskott från kunder

Skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Summa kortfristiga skulder

15 129

0

0

4 462

0

19 591

17 416

8 257

0

601

26 274

8 491

0

0

0

7 912

6 393

14 305

0

9 370

0

0

0

2 949

545

3 706

16 570

BalanspostER pER 2022-12-31 hänföRliga till föRväRvadE 

Bolag mEllan 2022-01-01 » 2022-12-31 (tsEk)

FörvärvKommentarer

Fortsättning nästa sida »
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Likvida medel vid periodens slut

Utnyttjad checkräkningskredit

Långfristiga skulder, räntebärande

Långfristiga skulder, leasing

Kortfristiga skulder, räntebärande

Kortfristiga skulder, leasing

Fakturabelåningskredit

Nettokassa (+) / Nettoskuld (-)

Nettokassa (+) / Nettoskuld (-) exkl leasing

Outnyttjad checkräkningskredit

Total checkräkningskredit

Eget kapital

Balansomslutning

Soliditet (%)

finansiEll ställning (ksEk)

Nettoskuld

14 603

-32 408

-194 778

-187 611

-95 648

-31 925

-69 484

-597 251

-377 715

67 592

100 000

424 554

1 579 789

27%

31 dEc 2022

61 251

-13 210

-73 621

-124 690

-215 798

-28 297

-82 738

-477 104

-324 116

86 790

100 000

435 959

1 511 340

29%

30 sEp 2022

27 832

-42 305

-53 120

-131 026

-70 603

-31 428

-44 692

-345 342

-182 888

32 695

75 000

397 953

1 231 905

32%

31 dEc 2021

Förändring av lager av produkter i 
arbete och färdiga varor uppgår till en 
ökning med 4 227 (-7 299) varav 1 365 
avser MLB. Övriga rörelseintäkter 
uppgår till 5 707 (1 774), varav -46 
avser MLB.

Kostnaden för råvaror och förnöden-
heter, tillsammans med lagerförändringen  
i kvartalet, uppgår till 381 587 (233 097),  
varav MLB bidrar med 9 619, en ökning 
med 60% exklusive förvärvade bolag. 
Materialandelen exklusive Enedo och 
materialförsäljning men med beaktande 
av lagerförändringen, landar på en något 
lägre nivå jämfört med föregående år 
57,2% (58,8%) medan Enedos material-
andel uppgår till 76,6%. Övriga externa 
kostnader uppgår för perioden till 

49 404 (43 677), varav MLB bidragit 
med 2 223, en ökning med 8% exklusive 
förvärvade bolag. Personalkostnaderna 
uppgår till 104 144 (105 751), varav 
MLB bidragit med 5 812, en minskning  
med 7% exklusive förvärvade bolag, 
främst kopplat till Enedos minskade 
kostnader.  Övriga rörelsekostnader 
uppgår till 12 039 (8 842). Avskrivningar  
av anläggningstillgångar uppgår till 
20 945 (19 166) varav MLB bidrar 
med 944. 

MLB påverkar kvartalets rörelseresultat 
positivt med 12 484. Sammantaget ger 
detta ett rörelseresultat för koncernen 
på 26 657 (-19 296) och ett resultat efter 
finansiella poster på 18 898 (-22 375). 
Övrigt totalresultat uppgår till 5 743 

(1 204) vilket ger summa totalresultat 
för kvartalet på 21 055 (-22 340). 
Av summa totalresultat hänförs 21 233 
(-6 556) till moderbolagets ägare 
respektive -178 (-15 784) till innehav 
utan bestämmande inflytande. 
 
Moderbolaget: Med syfte att minska  
valutapåverkan köper Inission AB 
löpande terminer i US dollar. Bolaget 
valutasäkrar upp till 60% av koncernens 
framtida nettoutflöde. Vid valutasäkring 
omvärderas säkringsinstrumenten, vid 
förändrade valutakurser, till balansdagens 
kurs. Värdet av dessa terminer var vid 
kvartalsskiftet negativt med -1 440, 
att jämföra med föregående kvartals värde 
på 1 066. Detta innebär att periodens 
resultat påverkats med -2 507.
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Goodwill uppgår till 178 532 (149 924). 
Förvärvet av MLB den 31 januari 
innebar en ökning av goodwill med 
15 129. 

Övriga immateriella tillgångar uppgår 
till 101 583 (100 522) och licenser 
uppgår till 4 250 (3 528).

Det totala värdet av materiella 
anläggningstillgångar har ökat till 
86 957 (81 263) relaterat till invester-
ingar i produktionsutrustning minskat 
med avskrivningar, varav MLB bidragit 
med 4 462. Nyttjanderättstillgångar 
uppgår till 224 532 (168 962). 
Finansiella anläggningstillgångar 
uppgår till   4 195 (3 105). 
 
Varulagret uppgår till 642 235 
(421 913) varav MLB bidrar med 
17 416, vilket exkluderat förvärvade 
bolag är en ökning med 48% mot 
samma period föregående år och helt 
relaterad till komponentbristsituationen 
på marknaden och den ökande order-
ingången. Kundfordringar har ökat 
till 288 295 (236 210), varav MLB 
bidrar med 8 357, vilket innebär 
ökning med 19% exklusive förvärvade 
bolag. Totala tillgångar ökade därmed 
till 1 579 789 (1 231 905) varav MLB 
bidragit med 44 892, innebärande en 
ökning med 25% exklusive förvärvade 
bolag.

Summa eget kapital uppgår till 
424 315 (397 953), varav innehav utan 
medbestämmande uppgår till 1 267 
(128 856). Detta ger en soliditet på 
27% (32%). 

Långfristiga skulder har ökat till 
429 983 (233 179), varav MLB bidragit 
med 8 012. Inission har för de svenska 
bolagen begärt anstånd med skatt och 
moms enligt särskilda regler kopplade 
till pandemin uppgående till 118 834, 
vilket redovisas under övriga 
långfristiga skulder, samtidigt har 
nyttjandet av checkräkningskrediten 
minskat. Detta påverkar kassaflödet 
positivt med samma belopp. Detta 
innebär att justerat för anståndet av 
skatt/moms samt förvärvade bolag har 
långfristiga skulder ökat med 30%. 
Förändringen beror i huvudsak på 
gjorda amorteringar, nytt förvärvslån 
för förvärvet av aktierna i MLB samt 
leasing avseende investeringar i 
maskiner och inventarier. 

Kortfristiga skulder uppgår till 725 490 
(600 772), varav MLB bidragit med 
16 570, innebärande en ökning med 
18% exklusive förvärvade bolag. 
Förändringen är till största delen 
hänförlig till ökad leverantörsskuld, 
ökad skuld till kreditinstitut, ökad 
fakturabelåningskredit, minskad 
checkräkningskredit, ökade övriga kort-
fristiga skulder och förskott från kunder. 

BalansRäkningEn 31 dEcEmBER 2022 (tsEk)
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Uppgifter om moderbolaget
Moderbolaget Inission AB är helt inriktat på ledning 
och utveckling av koncernen. Moderbolagets omsättning 
utgörs, så gott som uteslutande av försäljning av 
förvaltningstjänster till dotterbolagen. Några inköp 
från dotterbolagen förekommer inte i nämnvärd 
omfattning.

Transaktioner med närstående
Under kvartalet har en inlåning från huvudägarna 
gjorts om 9,4 MSEK kopplat till förvärvet av Enedo 
aktier. Outtagen ränta uppgår till 0,2 MSEK. 
Lånen löper med en ränta om 7,0%. 

Utformning av delårsrapporten
Koncernredovisningen för Inission AB har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner, 
samt internationella redovisningsstandarder (IFRS) 
och tolkningar från den internationella redovisnings-
tolkningskommittén (IFRS IC) sådana de har antagits 
av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet 
med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisnings-
lagen. Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer och årsredovisningslagen.

Denna koncernredovisning är Inissions första finansiella  
rapport som upprättas i enlighet med IFRS. Historisk 
finansiell information har räknats om från den 1 januari 
2021 vilket är datum för övergång till redovisning 
enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka 
effekter omräkningen har haft på rapporter över total-
resultat och eget kapital redogörs för i not 9.

Koncernredovisningen har upprättats enligt 
anskaffningsvärdemetoden, förutom:
- finansiella tillgångar och skulder som redovisas 
 till verkligt värde över resultaträkningen

Viktiga uppskattningar och bedömningar 
för redovisningsändamål
Bolaget har vid upprättande av delårsrapporten gått 
igenom och bedömt risker och osäkerhetsfaktorer enligt 
beskrivningen som gavs i årsredovisningen för 2021 och 
bedömt att det inte skett några väsentliga förändringar. 
För information om de risker och osäkerhetsfaktorer 
som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen 
2021 samt not 2 i denna delårsrapport.

Utdelning
Till årsstämman 2023 föreslår Inissions styrelse att 
ingen utdelning skall utgå. Motivering till detta förslag 
är att Inission skall använda befintligt rörelsekapital till 
fortsatt tillväxt. Inissions utdelningspolicy är att, om 
likviditetsläget tillåter, dela ut 30 procent av koncernens 
vinst efter skatt.  

Kommande rapporter
Årsredovisning:  5 april 2023 
Delårsrapport Q1:  4 maj 2023 
Årsstämma:  4 maj 2023 
Delårsrapport Q2:  17 augusti 2023 
Delårsrapport Q3:  9 november 2023

Bokslutskommuniké 2022 | Uppgifter om moderbolaget

Styrelsen för Inission AB lämnar denna delårsrapport 2023-03-01. Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor. Rapporten 
har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.
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 Nettoomsättning

 Förändring av lager av produkter i arbete 

 och färdiga varor inkl aktiverat arbete för 

 egen räkning

 Övriga rörelseintäkter

Rörelseintäkter

 Råvaror och förnödenheter

 Övriga externa kostnader

 Personalkostnader

 Avskrivningar och nedskrivning av immateriella  

 tillgångar och materiella anläggningstillgångar 

 Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

 Finansiella intäkter

 Finansiella kostnader

Finansiella poster - netto

Resultat före skatt

 Inkomstskatt

Periodens resultat

Periodens resultat hänförligt till:

 Moderföretagets ägare

 Innehav utan bestämmande inflytande

Jan-Dec 2022

1 921 173

68 857

21 252

2 011 282

-1 254 829

-162 876

-380 638

-82 351

-43 126

-1 923 820

87 462

4 318

-28 488

-24 170

63 292

-13 712

49 580

56 154

-6 574

Okt-Dec 2022

589 069

4 227

5 707

599 002

-385 814

-49 404

-104 144

-20 945

-12 039

-572 346

26 657

1 533

-9 292

-7 759

18 898

-3 587

15 311

15 687

-375

Not

3

Okt-Dec 2021

389 463

-7 299

1 774

383 938

-225 799

-43 677

-105 751

-19 166

-8 842

-403 235

-19 296

908

-3 986

-3 078

-22 375

-1 169

-23 544

-7 724

-15 820

Bokslutskommuniké 2022 | Koncernens resultaträkning (1/2)

Jan-Dec 2021

1 283 172

-8 983

10 631

1 284 819

-752 000

-125 800

-341 003

-67 948

-18 557

-1 305 309

-20 489

2 193

-18 826

-16 633

-37 122

-5 138

-42 260

-4 759

-37 502

Finansiella rapporter

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag (TSEK)

Fortsättning nästa sida »
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..forts. Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag (TSEK)

Bokslutskommuniké 2022 | Koncernens resultaträkning (2/2)

 

Övrigt totalresultat:

Poster som kan komma att omklassificeras till 

resultaträkningen:

 Årets omräkningsdifferenser

Poster som inte ska omklassificeras till 

resultaträkningen

 Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen

 Inkomstskatt hänförlig till posten ovan

Övrigt totalresultat för året

Summa totalresultat för året

Summa totalresultat för året hänförligt till: 

 Moderföretagets ägare

 Innehav utan bestämmande inflytande

Summa 

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till 

moderbolagets aktieägare under perioden:

 Resultat per aktie före utspädning

 Resultat per aktie efter utspädning

 Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning

 Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning

 Antal aktier vid periodens slut

Jan-Dec 2022

14 814

858

15 672

65 252

68 311

-3 059

65 252

2,57

2,57

19 305 170

19 328 990

20 263 042

Okt-Dec 2022

4 885

858

5 743

21 055

21 233

-178

21 055

0,76

0,75

20 263 042

20 310 682

20 263 042

Not Okt-Dec 2021

1 337

-133

1 204

-22 340

-6 556

-15 784

-22 340

-1,30

-1,30

18 105 735

18 105 735

18 105 735

Jan-Dec 2021

2 874

-133

2 741

-39 519

-1 505

-38 014

-39 519

-2,34

-2,34

18 052 447

18 052 447

18 105 735
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tillgångaR

Anläggningstillgångar

 Immateriella tillgångar  

  Goodwill

  Aktiverade utgifter för utveckling

  Övriga immateriella tillgångar

  Licenser mm

 Summa immateriella tillgångar

 Materiella anläggningstillgångar

  Byggnader och mark

  Maskiner och andra tekniska anläggningar

  Inventarier, verktyg och installationer

  Pågående nyanläggningar

  Förbättringsutgift på annans fastighet

 Summa materiella anläggningstillgångar

 Nyttjanderättstillgångar

 Finansiella anläggningstillgångar

  Andra långfristiga värdepappersinnehav

  Övriga långfristiga fordringar

 Summa finansiella anläggningstillgångar

 Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

 Varulager

 Kundfordringar

 Derivatinstrument

 Aktuella skattefordringar

 Övriga fordringar

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 Likvida medel

Summa omsättningstillgångar

summa tillgångaR

2022-12-31

178 532

0

101 583

4 250

284 365

0

79 839

4 566

2 552

86 957

224 532

1 090

3 105

4 195

18 732

618 782

642 235

288 295

0

0

4 341

11 533

14 603

961 007

1 579 789

Not 2021-12-31

149 924

0

100 522

3 528

253 974

0

73 320

5 781

2 162

81 263

168 962

354

2 751

3 105

17 266

524 569

421 913

236 210

315

1 085

12 872

7 108

27 832

707 336

1 231 905

2021-01-01

33 180

0

0

3 326

36 506

0

44 785

5 509

2 178

52 472

154 805

5 377

700

6 077

1 213

251 074

211 415

148 265

0

2 971

0

1 600

44 267

408 518

659 591

Koncernens balansräkning i sammandrag (TSEK)

Bokslutskommuniké 2022 | Koncernens balansräkning (1/2)

Fortsättning nästa sida »

* 2021-01-01 redovisas p.g.a. konverteringen till IFRS.

* 
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..forts. Koncernens balansräkning I sammandrag (TSEK)

Bokslutskommuniké 2022 | Koncernens balansräkning (2/2)

EgEt kapital och skuldER

 Eget kapital

  Aktiekapital

  Övrigt tillskjutet kapital

  Reserver

  Balanserande vinstmedel inkl periodens resultat

  Summa eget kapital hänförligt till 

  moderföretagets aktieägare

  Innehavande utan bestämmande inflytande 

 Summa eget kapital

 Långfristiga skulder

  Skulder till kreditinstitut

  Leasingskulder

  Övriga långfristiga skulder

  Uppskjutna skatteskulder

  Avsättning för pensioner

  Övriga avsättningar

 Summa långfristiga skulder

 Kortfristiga skulder

  Skulder till kreditinstitut

  Derivatinstrument

  Förskott från kunder

  Leverantörsskulder

  Leasingskulder

  Checkräkningskredit (Limit 100 000)

  Fakturabelåningskredit

  Aktuella skatteskulder

  Övriga kortfristiga skulder

  Övriga avsättningar

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 Summa kortfristiga skulder

summa EgEt kapital och skuldER

2022-12-31

845

195 271

14 618

212 313

423 048

1 267

424 315

75 944

187 611

135 230

23 514

6 863

821

429 983

95 648

1 440

32 300

344 252

31 925

32 408

69 484

16 243

34 385

2 415

64 991

725 490

1 579 789

Not 2021-12-31

755

125 126

3 320

139 897

269 097

128 856

397 953

53 120

131 026

16 083

21 611

10 431

908

233 179

70 603

184

26 308

273 657

31 428

42 305

44 692

5 084

29 603

1 411

75 497

600 772

1 231 905

2021-01-01

751

123 482

0

144 773

269 006

754

269 760

18 762

123 167

31 800

9 976

0

0

183 705

6 450

405

597

86 310

22 637

0

9 257

3 583

28 173

0

48 716

206 126

659 591

* 2021-01-01 redovisas p.g.a. konverteringen till IFRS.

* 
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital (TSEK)

ingåEndE Balans pER 2021-01-01

 

 Periodens resultat

 Övrigt totalresultat

 Summa periodens totalresultat

 Transaktioner med aktieägare

 Transaktioner med innehav utan  

 bestämmande inflytande

 Förändrat innehav av personaloptioner

 Nyemission vid avslut av optionsprogram

 Överkursfond vid avslut av optionsprogram

 Summa transaktioner med aktieägare

utgåEndE Balans pER 2021-12-31

ingåEndE Balans pER 2022-01-01

 Periodens resultat

 Övrigt totalresultat

 Summa periodens totalresultat

 Transaktioner med aktieägare

 Nyemission

 Förändrat innehav av personaloptioner

 Utdelning

 Transaktioner med innehav utan 

 bestämmande inflytande / Nyemission

 Transaktionskostnader utköp av innehav 

 utan bestämmande inflytande

 Summa transaktioner med aktieägare

utgåEndE Balans pER 2022-12-31

751

0

4

4

755

755

0

0

90

90

845

Aktiekapital

123 482

0

1 644

1 644

125 126

125 126

0

225

69 920

70 145

195 271

0

3 320

3 320

0

3 320

3 320

11 298

11 298

0

14 618

144 773

-4 759

-66

-4 824

-51

-51

139 897

139 897

56 154

858

57 013

541

-5 432

27 617

-7 323

15 403

212 313

754

-37 502

-512

-38 014

166 115

166 115

128 856

128 856

-6 574

3 515

-3 059

-124 529

-124 529

1 267

269 006

-4 759

3 254

-1 505

0

-51

4

1 644

1 597

269 098

269 098

56 154

12 157

68 311

225

541

-5 432

97 627

-7 323

85 639

423 048

269 760

-42 260

2 741

-39 519

166 115

-51

4

1 644

167 712

397 953

397 953

49 580

15 672

65 252

225

541

-5 432

-26 902

-7 323

-38 890

424 315

Övrigt 
tillskjutet

kapital Reserver

Balanserade 
vinstmedel 

inklusive 
periodens 

resultat

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Summa
eget kapital 

hänförligt 
till moder- 
bolagets

aktieägare 

Summa 
eget

kapital
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Den löpande verksamheten

 Resultat efter finansiella poster

 Avskrivning av tillgångar

 Betald skatt

 Övriga ej likviditetspåverkande poster

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

 Ökning/minskning av varulager

 Ökning/minskning av rörelsefordringar

 Ökning/minskning av rörelseskulder

Summa förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 Förvärv av dotterföretag, netto efter 

 förvärvade likvida medel

 Förvärv av materiella och immateriella   

 anläggningstillgångar

 Avyttring/minskning av finansiella 

 anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 Nyemission, netto efter transaktionskostnader

 Upptagna lån

 Amortering av lån

 Amorteringar av leasingskulder

 Lämnad utdelning

 Transaktioner med innehav utan bestämmande 

 inflytande

 Transaktionskostnader Innehav utan bestämmande 

 inflytande

 Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Periodens kassaflöde

 Likvida medel vid periodens början

 Periodens kassaflöde

 Valutakursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid periodens slut

Upplysningar till kassaflödet

 Betald ränta

 Erhållen ränta

Jan-Dec 2022

63 292

82 351

-3 184

2 666

145 125

-195 310

-39 517

160 396

-74 431

70 694

-18 569

-25 077

-800

-44 446

225

47 425

-29 045

-34 753

-5 432

-18 821

-7 323

7 221

-40 503

-14 255

27 832

-14 255

1 026

14 603

-21 788

4 319

Jan-Dec 2021

-37 123

67 949

-10 516

23 926

44 235

-138 599

-48 790

103 712

-83 677

-39 441

54 106

-30 600

0

23 506

0

77 357

-112 988

-28 718

0

0

0

63 848

-500

-16 436

44 267

-16 436

0

27 832

-18 826

2 193

Okt-Dec 2022

18 899

20 945

-1 610

-231

38 003

14 432

-56 380

-6 405

-48 353

-10 350

0

-6 649

-800

-7 449

0

9 797

-6 265

-8 714

0

-18 821

-5 781

936

-28 848

-46 647

61 249

-46 647

0

14 602

-8 398

1 573

Not Okt-Dec 2021

-22 376

19 167

-4 495

4 589

-3 116

-45 512

-2 694

63 451

15 245

12 129

0

-10 720

0

-10 720

0

55 797

-35 024

-7 891

0

0

0

482

13 364

14 773

13 059

14 773

0

27 832

-3 986

908

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag (TSEK)

Bokslutskommuniké 2022 | Koncernens rapport över kassaflöden
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (TSEK)

Bokslutskommuniké 2022 | Moderbolagets resultaträkning

 

 Nettoomsättning

 Övriga rörelseintäkter

Summa

 Övriga externa kostnader

 Personalkostnader

 Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

 Resultat från andelar i koncernföretag 

 Ränteintäkter och liknande intäkter

 Räntekostnader och liknande kostnader

Summa resultat från finansiella poster

Resultat före skatt

Bokslutsdispositioner

 Förändring periodiseringsfond

 Erhållna koncernbidrag

 Skatt på årets resultat

Periodens resultat

Jan-Dec 2022

26 691

-3 064

23 626

-13 576

-15 241

-3 006

-31 824

-8 197

50 000

5 575

-2 872

52 703

44 506

0

3 800

257

48 563

Okt-Dec 2022

6 793

-4 166

2 627

-4 052

-3 751

-2 507

-10 310

-7 683

0

2 034

-814

1 220

-6 463

0

3 800

488

-2 175

Not Okt-Dec 2021

6 321

752

7 073

-3 236

-4 187

-317

-7 740

-668

0

478

-406

72

-596

400

0

10

-186

Jan-Dec 2021

22 754

1 789

24 543

-10 995

-13 977

-333

-25 305

-762

0

1 889

-1 701

188

-574

400

0

-32

-206

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat 
varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.   
 



 18 av 51

Moderbolagets balansräkning i sammandrag (TSEK)

Bokslutskommuniké 2022 | Moderbolagets balansräkning (1/2)

tillgångaR

Anläggningstillgångar

 Finansiella anläggningstillgångar

  Andelar i koncernföretag

  Fordringar hos koncernföretag

  Övriga långfristiga fordringar

 Summa finansiella anläggningstillgångar

 Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

 Kortfristiga fordringar

  Kundfordringar

  Fordringar hos koncernföretag

  Derivatinstrument

  Övriga kortfristiga fordringar

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 Summa kortfristiga fordringar

 Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

summa tillgångaR

2022-12-31

304 275

62 737

3

367 015

297

367 311

0

48 600

0

194

1 908

50 702

0

50 702

418 014

Not 2021-12-31

240 104

504

3

240 610

38

240 648

2 087

13 268

315

743

2 289

18 701

0

18 701

259 349

2021-01-01

152 748

25 322

3

178 073

0

178 073

0

19 088

0

586

1 166

20 840

0

20 840

198 913

Fortsättning nästa sida »
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..forts. Moderbolagets balansräkning i sammandrag (TSEK)

Bokslutskommuniké 2022 | Moderbolagets balansräkning (2/2)

EgEt kapital och skuldER

Eget kapital

 Bundet eget kapital

  Aktiekapital 

 Summa bundet eget kapital

  

 Fritt eget kapital

  Överkursfond

  Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat

 Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Långfristiga skulder

 Skulder till kreditinstitut

 Skulder till koncernföretag

 Uppskjutna skatteskulder

 Övriga långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

 Checkräkningskredit

 Leverantörsskulder

 Skulder till koncernföretag

 Aktuella skatteskulder

 Derivatinstrument

 Övriga kortfristiga skulder

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

summa EgEt kapital och skuldER

2022-12-31

845

845

195 270

74 525

269 795

270 639

1 855

1 855

15 580

69 500

0

15 134

100 214

16 433

4 147

10 677

0

1 440

9 625

2 983

45 305

418 013

Not 2021-12-31

755

755

125 125

30 853

155 978

156 733

1 855

1 855

17 386

0

65

12 000

29 451

63 795

2 842

46

0

184

561

3 882

71 311

259 350

2021-01-01

751

751

123 481

31 109

154 590

155 341

2 255

2 255

0

0

0

31 800

31 800

3 263

1 511

268

454

405

530

3 086

9 517

198 913
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Noter

Not 1 - Allmän information

Not 2 - Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Denna koncernredovisning omfattar 
moderföretaget Inission AB (publ), 
organisationsnummer 556747-1890, 
samt dess dotterföretag. Inission AB 
(publ) är moderbolag registrerat i 
Sverige med säte i Karlstad med adress 

Lantvärnsgatan 4. Om inte annat 
särskilt anges, redovisas alla belopp i 
kronor TSEK. Uppgift inom parentes 
avser jämförelseperioden. 
Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Noten innehåller en förteckning över 
de väsentliga redovisningsprinciper 
som tillämpats när denna koncern-
redovisning har upprättats. Dessa  
principer har tillämpats konsekvent för  
alla presenterade år. Koncernredo-
visningen omfattar det legala moder-
bolaget Inission AB (publ) och dess 
dotterföretag.

Koncernredovisningen för Inission 
AB har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen, RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner, samt internationella 
redovisningsstandarder (IFRS) och 
tolkningar från den internationella 
redovisningstolkningskommittén  
(IFRS IC) sådana de har antagits av 
EU. Denna delårsrapport har upp- 
rättats i enlighet med IAS 34 Delårs-
rapportering och årsredovisningslagen. 
Moderbolaget tillämpar RFR 2 
Redovisning för juridiska personer 
och årsredovisningslagen.

Denna koncernredovisning är 
Inissions första finansiella rapport 
som upprättas i enlighet med IFRS. 
Historisk finansiell information har 
räknats om från den 1 januari 2021 
vilket är datum för övergång till 

redovisning enligt IFRS. Förklaringar 
till övergången från tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper till IFRS och 
vilka effekter omräkningen har haft 
på rapporter över totalresultat och eget 
kapital redogörs för i not 9.

Koncernredovisningen har upprättats 
enligt anskaffningsvärdemetoden, 
förutom:
∙ finansiella tillgångar och skulder 
 som redovisas till verkligt värde över 
 resultaträkningen

Att upprätta rapporter i överens- 
stämmelse 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 anges i 
sektion “Viktiga uppskattningar och 
bedömningar för redovisningsändamål” 
i denna rapport. 

modERföREtagEt 

Moderföretaget tillämpar RFR 2 
Redovisning för juridiska personer och 
Årsredovisningslagen. Tillämpningen 
av RFR 2 innebär att moderföretaget i 
delårsrapporten för den juridiska 
personen tillämpar samtliga av EU 
antagna IFRS och uttalanden så 
långt detta är möjligt inom ramen för 
årsredovisningslagen, tryggandelagen 
och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning. 

I samband med övergången till redo-
visning enligt IFRS i koncernredo-
visningen, har moderföretaget övergått 
till att tillämpa RFR 2. Förklaringar 
till övergången från tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper till RFR 2 och 
vilka effekter omräkningen har haft 
på rapporter över totalresultat och eget 
kapital redogörs för i not 9. 

Att upprätta rapporter i överensstäm-
melse med RFR 2 kräver användning 
av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs 
att ledningen gör vissa bedömningar 
vid tillämpningen av moderföretagets 
redovisningsprinciper. De områden som 
innefattar en hög grad av bedömning, 
som är komplexa eller sådana områden 

Fortsättning nästa sida »
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där antaganden och uppskattningar är 
av väsentlig betydelse för årsredovisningen  
anges sist i denna not.

Moderföretaget tillämpar andra redo-
visningsprinciper än koncernen i de fall 
som anges nedan: 
 
Uppställningsformer 
Resultat- och balansräkning följer 
årsredovisningslagens uppställnings-
form. Rapport över förändring av eget 
kapital följer koncernens uppställnings-
form men ska innehålla de kolumner 
som anges i ÅRL. Vidare innebär det 
skillnad i benämningar, jämfört med 
koncernredovisningen, främst avseende 
finansiella intäkter och kostnader och 
eget kapital.   

Aktieägartillskott och koncernbidrag 
Koncernbidrag lämnade från moder-
företag till dotterföretag och koncern-
bidrag erhållna till moderföretag från 
dotterföretag redovisas som boksluts-
disposition. Lämnat aktieägartillskott 
redovisas i moderbolaget som en ökning 
av andelens redovisade värde och i det 
mottagande företaget som en ökning av 
eget kapital.   
 
Finansiella instrument 
Redovisningsprinciperna för 
finansiella instrument som beskrivs 
i denna not tillämpas även i moder-
företaget förutom att reglerna 
beträffande finansiella garantiavtal 
till förmån för dotterföretag inte 
tillämpas. Reglerna för redovisning 
och värdering i IAS 37 Avsättningar, 
eventualförpliktelser och eventual-
tillgångar tillämpas istället. 
 
Leasade tillgångar  
Moderbolaget har valt att inte tillämpa 
IFRS 16 Leasingavtal, utan har i stäl-
let valt att tillämpa RFR 2 IFRS 16 
Leasingavtal p. 2-12. Detta val innebär 

att ingen nyttjanderättstillgång och 
leasingskuld redovisas i balansräkningen 
utan leasingavgifterna redovisas som en 
kostnad linjärt över leasingperioden. 
 
Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag värderas till 
anskaffningsvärde eventuellt minskat 
med nedskrivningar. 
 
Andra typer av intäkter 
Ränteintäkter i moderbolaget avser 
förutom räntor från utomstående även 
beräknade räntor från dotterbolagen på 
finansiella fordringar. 

nya och ändRadE standaRdER 
som ännu Ej tillämpas av 
koncERnEn 
Ett antal nya standarder och tolkningar  
träder i kraft för räkenskapsår som 
börjar 1 januari 2023 och senare och 
har inte tillämpats vid upprättandet av 
denna finansiella rapport. Inga pub-
licerade standarder som ännu ej trätt 
i kraft bedöms ha någon påverkan på 
koncernen

koncERnREdovisning 
Dotterföretag  
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 avkast-
ningen genom sitt inflytande i företaget. 
Dotterföretag inkluderas i koncernre-
dovisningen från och med den dag då 
det bestämmande inflytandet överförs 
till koncernen. De exkluderas ur koncern- 
redovisningen från och med den dag då 
det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernen har gjort bedömningen att 
de har bestämmande inflytande i Enedo 
från förvärvstillfället (april 2021), trots 
att 49,6 % av rösterna och kapitalet 

innehas. I och med att bestämmande  
inflytande föreligger redovisas Enedo 
som ett dotterbolag från förvärvstillfället.  
Detta baseras på att de facto kontroll 
anses föreligga (se vidare beskrivning 
under uppskattningar och bedömningar).  
Under 2022 har resterande aktier i 
Enedo förvärvats. Förvärvet av rester-
ande aktier redovisas som en transaktion 
med aktieägare (se nedan).

Koncerninterna transaktioner, balans-
poster samt orealiserade vinster och 
förluster på transaktioner mellan 
koncernföretag elimineras. Koncern-
interna förluster kan vara en indikation 
på nedskrivningar som måste tas upp i 
koncernredovisningen. Redovisnings-
principerna för dotterföretag har i före-
kommande fall ändrats för att garantera 
en konsekvent tillämpning av koncern-
ens principer. 

Innehav utan bestämmande inflytande 
i dotterföretagens resultat och eget  
kapital redovisas separat i koncernens  
resultaträkning, rapport över totalresultat,  
rapport över förändringar i eget kapital 
och balansräkning.

I de fall koncernen förvärvar ytterligare 
andelar i ett företag där bestämmande 
inflytande redan innehas redovisas 
transaktionen som en transaktion med 
aktieägare i eget kapital. Detsamma 
gäller om koncernen avyttrar andelar i 
ett företag men fortfarande har  
bestämmande inflytande.

sEgmEntsRappoRtERing 
VD har identifierats som högste 
verkställande beslutsfattaren, av den 
anledningen att det främst är VD som 
är ansvarig för att fördela resurser och 
utvärdera resultat. Bedömningen av 
koncernens rörelsesegment ska baseras 
på den finansiella information som 
rapporteras till VD. Den finansiella 
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information som rapporteras till VD, 
som underlag för fördelning av resurser 
och bedömning av koncernens resultat,  
avser Inission och Enedo. Den högste  
verkställande beslutsfattaren fattar  
beslut om tilldelning av resurser samt 
bedömer resultat utifrån Inission 
respektive Enedo varför dessa utgör 
koncernens rapporter bara segment och 
tillika rörelsesegment.

omRäkning av utländsk valuta 

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 moder-
företagets funktionella valuta och 
koncernens rapportvaluta.  
 
Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta om-
räknas 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 resultat-
räkningen.

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 rörelseintäkter 
eller övriga rörelsekostnader i resultat-
räkningen.
 
 

Koncernföretag 
Resultat och finansiell ställning för 
alla koncernföretag som har en annan 
funktionell valuta än rapportvalutan, 
omräknas till koncernens rapportvaluta 
enligt följande:  
 
∙ tillgångar och skulder för var och en 
 av balansräkningarna omräknas till 
 balansdagens kurs;
∙ intäkter och kostnader för var och en 
 av resultaträkningarna omräknas till 
 genomsnittlig valutakurs (såvida denna 
 genomsnittliga kurs utgör en rimlig 
 approximation av den ackumulerade 
 effekten av de kurser som gäller på 
 transaktionsdagen, annars omräknas 
 intäkter och kostnader till transaktions- 
 dagens kurs), och
∙ alla valutakursdifferenser som uppstår 
 redovisas i övrigt totalresultat. 
  
I koncernredovisningen redovisas 
valutakursdifferenser hänförliga till 
omräkningen av en nettoinvestering 
i en utlandsverksamhet, tillsammans 
med valutakursdifferenser hänförliga till 
upplåning eller andra finansiella instru-
ment som klassificerats som säkrings-
instrument för sådana investeringar, i 
övrigt totalresultat. Ackumulerade 
vinster och förluster i eget kapital 
redovisas i resultaträkningen när 
utlandsverksamheten avyttras helt 
eller delvis. 

Goodwill och justeringar av verkligt 
värde som uppkommer vid förvärv av 
en utlandsverksamhet behandlas som 
tillgångar och skulder hos denna 
verksamhet och omräknas till balans-
dagens kurs.

intäktsREdovisning 
Koncernen tillverkar i allt väsentligt 
elektroniska och mekaniska produkter. 

Försäljning av varor intäktsredovisas 
vid en viss tidpunkt, när kontrollen 
över produkterna har överförts, vilket 
inträffar när varorna levereras till 
kunden. Leverans sker när produkterna 
har transporterats till en specifik plats, 
riskerna avseende inkurans och förlust 
har överförts till kunden och antingen 
har kunden accepterat produkterna i 
enlighet med försäljningskontraktet, 
acceptansvillkoren har förfallit eller så 
finns objektivt bevis på att alla kriterier 
för godkännande har uppfyllts.
I praktiken beror överföring av kontroll 
och därmed intäktsredovisning normalt 
på leveransvillkoren.

En fordran redovisas när varorna 
levereras, eftersom det är vid den tid-
punkten ersättningen är ovillkorlig 
eftersom det endast är en tidsfråga 
innan betalning ska se. Om ersättningen  
är villkorad av ytterligare prestation 
redovisas en kontraktstillgång. Om 
koncernen erhåller förskott från kunder 
redovisas en kontraktsskuld.

Det vanligaste garantiåtagandet för 
koncernen är att ersätta en felaktig 
produkt enligt lagstadgas och allmän 
praxis. I dessa fall redovisas garanti-
åtagandet som en avsättning.

I de flesta fall ingår frakt i priset för 
den sålda produkten och intäkterna 
redovisas samtidigt som intäkten från 
produktförsäljningen.

För vissa kunder håller koncernen 
produkter i kundens lager eller försäljn-
ingsställen. Överföring av kontroll av 
produkterna görs när kunden lyfter 
produkten från lagret eller när produkten  
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säljs till slutkunden. Koncernen redo-
visar intäkter när kontrollen har över-
förts eller när det finns en laglig rätt att 
genomföra en försäljningstransaktion.

Ingen finanseringskomponent bedöms 
föreligga vid försäljningstidpunkten då 
kredittiden vanligen är 30–60 dagar.

statliga BidRag 

Statliga bidrag redovisas till verkligt 
värde då det föreligger rimlig säkerhet 
att bidragen kommer att erhållas och 
koncernen kommer att uppfylla de 
villkor som är förknippade med 
bidragen. 
 
Statliga bidrag som avser kostnads-
täckning periodiseras och redovisas i 
resultaträkningen över samma perioder 
som de kostnader bidragen är avsedda 
att kompensera för.

aktuEll och uppskjutEn 
inkomstskatt 

Periodens skattekostnad omfattar 
aktuell skatt beräknad på periodens 
skattemässiga resultat enligt gällande 
skattesatser justerad för förändringar  
i uppskjutna skattefordringar och 
-skulder som hänför sig till temporära 
skillnader och outnyttjade underskott. 

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 deklarationer 
avseende situationer där tillämpliga 
skatteregler är föremål för tolkning 
och bedömer om det är troligt att en 
skattemyndighet kommer att godta en 
osäker skattemässig behandling. 
Koncernen värderar sina redovisade 
skatter antingen baserat på det mest 

sannolika beloppet eller det förväntade 
värdet, beroende på vilken metod som 
bäst förutser utfallet av osäkerheten. 

Uppskjuten skatt redovisas på alla  
temporära skillnader som uppkommer  
mellan det skattemässiga värdet på till- 
gångar och skulder och dessas redo-
visade värden i koncernredovisningen. 
Uppskjuten skatteskuld redovisas 
emellertid inte om den uppstår till följd 
av den första redovisningen av goodwill. 
Uppskjuten skatt redovisas heller inte 
om den uppstår till följd av en transak-
tion som utgör den första redovisningen 
av en tillgång eller skuld som inte är ett 
rörelseförvärv och som, vid tidpunkten  
för transaktionen, varken påverkar 
redovisat eller skattemässigt resultat. 
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med 
tillämpning av skattesatser (och -lagar) 
som har beslutats eller aviserats per 
balansdagen och som förväntas gälla när 
den berörda uppskjutna skattefordran 
realiseras eller den uppskjutna 
skatteskulden regleras. 

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

Uppskjutna skatter som hänför sig till 
temporära skillnader avseende innehav 
i dotterföretag, intresseföretag och 
joint ventures, redovisas inte då moder-
företaget kan styra tidpunkten för åter-
föring av de temporära skillnaderna och 
det inte bedöms sannolikt att en sådan 
återföring sker inom en överskådlig 
framtid. 

Uppskjutna skattefordringar och 
-skulder nettoredovisas när det föreligger  
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 skatte-
subjekt, där det finns en avsikt att 
reglera saldona genom nettobetalningar. 

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas i 
resultaträkningen, utom när skatten av- 
ser poster som redovisas i övrigt total-
resultat eller direkt i eget kapital. I 
sådana fall redovisas även skatten i 
övrigt totalresultat respektive eget kapital.

lEasing  
Koncernen leasar kontorslokaler, 
industrilokaler, lager, bilar och maskiner 
samt tillgångar av lågt värde i form av 
truckar, skrivare, kontainers och 
feeders. Leasingavtalen skrivs normalt 
för fasta perioder mellan 36 månader 
till 5 år men möjligheter till förlängning 
kan finnas.  
 
Avtal kan innehålla både leasing- och 
icke-leasingkomponenter. Koncernen 
fördelar ersättningen i avtalet till 
leasing- och icke-leasingkomponenter 
baserat på deras relativa fristående 
priser. För leasingavgifter av fastigheter 
för vilka koncernen är hyresgäst har 
man dock valt att inte separera 
leasing- och icke-leasingkomponenter 
och istället redovisar dessa som en enda 
leasingkomponent.  
 
Villkoren förhandlas separat för varje 
avtal och innehåller ett stort antal olika 
avtalsvillkor. Leasingavtalen innehåller 
inga särskilda villkor eller restriktioner 
förutom att leasegivaren bibehåller 
rättigheterna till pantsatta leasade till-
gångar. De leasade tillgångarna får inte 
användas som säkerhet för lån.
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Tillgångar och skulder som uppkommer 
från leasingavtal redovisas initialt till 
nuvärde. 
 
Leasingskulderna inkluderar nuvärdet 
av följande leasingbetalningar:  

∙ fasta avgifter (inklusive till sin 
 substans fasta avgifter), efter avdrag 
 för eventuella förmåner i samband med 
 tecknandet av leasingavtalet som ska 
 erhållas 
∙ variabla leasingavgifter som beror på 
 ett index eller ett pris, initialt 
 värderade med hjälp av index eller pris 
 vid inledningsdatumet   
∙ belopp som förväntas betalas ut av 
 leasetagaren enligt restvärdesgarantier 
∙ lösenpriset för en option att köpa om 
 koncernen är rimligt säker på att 
 utnyttja en sådan möjlighet  
∙ straffavgifter som utgår vid uppsäg-
 ning av leasingavtalet, om leasing-
 perioden återspeglar att koncernen 
 kommer att utnyttja en möjlighet att 
 säga upp leasingavtalet.  
 
Om koncernen är rimligt säker på att 
utnyttja en möjlighet att förlänga ett 
leasingavtal, inkluderas leasingbetal-
ningar för denna förlängningsperiod i 
värderingen av skulden.  
 
Leasingbetalningarna diskonteras med 
leasingavtalets implicita ränta. Om 
denna räntesats inte kan fastställas 
enkelt, vilket normalt är fallet för 
koncernens leasingavtal, ska lease-
tagarens marginella låneränta användas,  
vilken är räntan som den enskilda 
leasetagaren skulle få betala för att 
låna de nödvändiga medlen för att köpa 
en tillgång av liknande värde som 
nyttjanderätten i en liknande ekonomisk 
miljö med liknande villkor och 
säkerheter.

Koncernen är exponerad för eventuella 
framtida ökningar av rörliga leasing-
betalningar baserade på ett index eller 
en ränta, som inte ingår i leasingskulden 
förrän de träder i kraft. När justeringar 
av leasingbetalningar baserade på ett 
index eller en ränta träder i kraft 
omvärderas leasingskulden och justeras 
mot nyttjanderätten.  
 
Leasingbetalningar fördelas mellan 
amortering av skulden och ränta. 
Räntan redovisas i resultaträkningen 
över leasingperioden på ett sätt som 
medför en fast räntesats för den under 
respektive period redovisade leasing-
skulden.  
 
Tillgångarna med nyttjanderätt värderas 
till anskaffningsvärde och inkluderar 
följande:  

∙ den initiala värderingen av leasing-
 skulden och 
∙ betalningar gjorda vid eller innan den 
 tidpunkt då den leasade tillgången 
 görs tillgänglig för leasetagaren. 
 
Nyttjanderätten skrivs av linjärt över det 
kortare av tillgångens nyttjandeperiod 
och leasingavtalets längd. Om koncernen 
är rimligt säker på att utnyttja en 
köpoption skrivs nyttjanderätten av 
över den underliggande tillgångens 
nyttjandeperiod. 
 
Leasingavgifter hänförliga till kort- 
tidsleasingavtal och leasingavtal för 
vilka den underliggande tillgången har 
ett lågt värde redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden. Korttids-
leasingavtal är avtal med en leasing-
period på 12 månader eller mindre. 
Leasingavtal för vilka den underliggande 
tillgången har ett lågt värde avser i allt 
väsentligt truckar, skrivare, kontainers 
och feeders.

Optioner att förlänga och säga upp avtal 
Optioner att förlänga eller säga upp 
avtal finns inkluderade i koncernens 
leasingavtal gällande bilar och kontors-
lokaler. Villkoren används för att 
maximera flexibiliteten i hanteringen av 
avtalen. Optioner att förlänga eller säga 
upp avtal inkluderas i tillgången och 
skulden då det är rimligt säkert att de 
kommer att utnyttjas. 
 
Redovisning i efterföljande perioder 
Leasingskulden omvärderas om det 
sker några ändringar i leasingavtalet 
eller om det sker ändringar i kassaflödet 
som är baserade på det ursprungliga 
kontraktsvillkoret. Förändringar i 
kassaflöden baserade på ursprungliga 
kontraktsvillkor uppstår när; 
koncernen ändrar sin initiala 
bedömning huruvida optioner för 
förlängning och/eller uppsägning 
kommer att nyttjas, det sker för- 
ändringar i tidigare bedömningar 
ifall en köpoption kommer att nyttjas,  
leasingavgifter ändras på grund av 
förändringar i index eller ränta. 

En omvärdering av leasingskulden 
leder till en motsvarande justering av 
nyttjanderättstillgången. Om det redo-
visade värdet på nyttjanderättstillgången 
redan har reducerats till noll, redovisas 
den återstående omvärderingen i 
resultaträkningen. Nyttjanderättstill-
gången nedskrivningsprövas närhelst  
händelser eller förändringar i förut-
sättningar indikerar att det redovisade  
värdet för en tillgången inte kan 
återvinnas.
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RöRElsEföRväRv 

Förvärvsmetoden används för redovisning  
av koncernens rörelseförvärv, oavsett om 
förvärvet består av egetkapitalandelar 
eller andra tillgångar. Köpeskillingen 
för förvärvet av ett dotterföretag utgörs 
av de verkliga värdena av:  

∙ överlåtna tillgångar 
∙ skulder som koncernen ådrar sig 
 till tidigare ägare 
∙ aktier som emitterats av koncernen 
∙ tillgångar eller skulder som är en följd 
 av ett avtal om villkorad köpeskilling 
∙ tidigare egetkapitalandel i det 
 förvärvade företaget 
 
Identifierbara förvärvade tillgångar,  
övertagna skulder och övertagna 
eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv 
värderas, med ett fåtal undantag, 
inledningsvis till verkliga värden på 
förvärvsdagen. För varje förvärv, dvs. 
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 kostnads-
förs när de uppstår.

Goodwill avser det belopp varmed 
överförd ersättning, eventuellt innehav 
utan bestämmande inflytande i det 
förvärvade företaget överstiger verkligt 
värde på identifierbara förvärvade 
nettotillgångar. Om beloppet understiger  
verkligt värde för de förvärvade netto-
tillgångarna, i händelse av ett förvärv 
till lågt pris, redovisas mellanskillnaden 
direkt i resultaträkningen. 
 

Villkorad köpeskilling klassificeras 
antingen som eget kapital eller som 
finansiell skuld beroende på om de faller  
ut i aktier eller i kontanter. Inom 
koncernen finns endast villkorade 
köpeskillingar som regleras med 
kontanter. Belopp klassificerade som 
finansiella skulder omvärderas varje 
period till verkligt värde. Eventuella 
omvärderingsvinster och förluster 
redovisas i resultatet. 
 
Om rörelseförvärvet genomförs i flera 
steg omvärderas de tidigare egetkapital-
andelarna i det förvärvade företaget 
till dess verkliga värde vid förvärvstid-
punkten. Eventuell uppkommen vinst 
eller förlust till följd av omvärderingen 
redovisas i resultatet.

immatERiElla tillgångaR 
Goodwill 
Goodwill som uppstår vid rörelseförvärv 
ingår i immateriella tillgångar. Good-
will skrivs inte av, utan nedskrivnings-
testas årligen eller oftare om händelser 
eller ändringar i förhållanden indikerar 
en möjlig värdeminskning. Goodwill 
redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade nedskrivningar. 
Vid försäljning av en enhet ingår det 
redovisade värdet på goodwill i den 
uppkomna vinsten/förlusten.  
 
I syfte att testa nedskrivningsbehov, 
fördelas goodwill som förvärvats i ett 
rörelseförvärv till kassagenererande 
enheter eller grupper av kassagenererande 
enheter som förväntas bli gynnade av 
synergier från förvärvet. Varje enhet 
eller grupp av enheter som goodwill har 
fördelats till motsvarar den lägsta nivå i 
koncernen på vilken goodwillen i fråga 
övervakas i den interna styrningen.

 

Varumärken och kundrelationer 
Varumärken och kundrelationer som 
förvärvats genom ett rörelseförvärv 
redovisas till verkligt värde på förvärvs-
dagen. Endast kundrelationer har en 
bestämbar nyttjandeperiod och redo-
visas i efterföljande perioder till 
anskaffningsvärde minskat med acku-
mulerade av- och nedskrivningar. 
Avskrivningstid för kundrelationer 
uppgår till 13 år. Varumärket bedöms 
ha en obestämbar nyttjandeperiod. De 
förvärvade varumärket är väletablerat 
och vidare förväntas verksamheten 
bedrivas under dessa varumärken i 
en överskådlig framtid, vilket stödjer 
bedömningen av den obestämbara 
nyttjandeperioden.  Varumärken 
skrivs inte av utan testas årligen för 
nedskrivning. 
 
Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar består av  
aktiverade kostnader för IT-projekt och 
licenser. Dessa redovisas initialt till 
anskaffningsvärde. I efterföljande  
perioder redovisas dessa till anskaff- 
ningsvärde minskat med ackumulerade 
av och nedskrivningar. Avskrivnings-
tid för övriga immateriella tillgångar 
uppgår till 3-10 år  (5 år i Inission och 
3-10 år i Enedo för övriga immateriella 
tillgångar och 3-5 år för immateriella 
rättigheter) 
 
Balanserade utgifter för 
utvecklingkostnader 
Utgifter för forskning kostnadsförs när 
de uppstår. 
 
Utgifter som är direkt hänförliga till 
utveckling och testning av identifierbara 
och unika produkter som kontrolleras av  
koncernen, redovisas som immateriella 
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tillgångar när följande kriterier är 
uppfyllda: 
  
∙ det är tekniskt möjligt att färdigställa 
 produkten så att den kan användas, 
∙ företagets avsikt är att färdigställa 
 produkten och att använda eller sälja 
 den, 
∙ det finns förutsättningar att använda 
 eller sälja produkten, 
∙ det kan visas hur produkten genererar 
 troliga framtida ekonomiska fördelar, 
∙ adekvata tekniska, ekonomiska och 
 andra resurser för att fullfölja utveck-
 lingen och för att använda eller sälja 
 produkten finns tillgängliga, och 
∙ utgifter som är hänförliga till 
 produkten under dess utveckling kan 
 beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Direkt hänförbara utgifter som 
balanseras som en del av aktiverade 
utgifter för utveckling, 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. Avskrivningstiden 
för aktiverade utvecklingsutgifter 
uppgår till 5 år.

matERiElla anläggnings-
tillgångaR 

Materiella anläggningstillgångar redo-
visas 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 redo-
visas som en separat tillgång, beroende 
på vilket som är lämpligt, endast då det 
är sannolikt att de framtida ekonomiska 
förmåner som är förknippade med till-
gången kommer att komma koncernen 
tillgodo och tillgångens anskaffnings-

värde 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 rapporten 
över totalresultat under den period de 
uppkommer. Avskrivningar görs linjärt 
för att fördela anskaffningsvärde 
minskat med det beräknade restvärdet, 
över den beräknade nyttjandeperioden. 
Nyttjandeperioderna är som följer:  

∙ Byggnader och mark 20-40 år 
∙ Maskiner och andra tekniska 
 anläggningar 3-10 år 
∙ Inventarier, verktyg och installationer 
 3-7 år 
∙ Förbättringsutgift på annans fastighet 
 20 år 
 
Tillgångarnas restvärden och nyttjande-
period prövas vid varje rapportperiods 
slut och justeras vid behov. 
En tillgångs redovisade värde skrivs 
omgående ner till dess återvinnings-
värde om tillgångens redovisade värde 
överstiger dess bedömda återvinnings-
värde. Vinster och förluster vid 
avyttring fastställs genom en jämförelse 
mellan försäljningsintäkten och det 
redovisade värdet och redovisas i posten 
avskrivning och nedskrivning av 
immateriella tillgångar och materiella 
anläggningstillgångar i resultaträkningen.

nEdskRivningaR av ickE-
finansiElla tillgångaR 

Goodwill och immateriella tillgångar 
som har en obestämbar nyttjandeperiod 
eller immateriella tillgångar som inte är 
färdiga för användning, skrivs inte av 
utan prövas årligen, eller vid indikation 
på värdeminskning, avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs 
av bedöms med avseende på värdenedgång 
närhelst händelser eller förändringar i 
förhållanden indikerar att det redovisade 
värdet kanske inte är återvinningsbart. 

En nedskrivning görs med det belopp 
varmed tillgångens redovisade värde 
överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av till- 
gångens verkliga värde minskat med 
försäljningskostnader och dess nyttjande- 
värde. Vid bedömning av nedskrivnings- 
behov grupperas tillgångar på de lägsta 
nivåer där det finns i allt väsentligt 
oberoende kassaflöden (kassagenererande 
enheter). För tillgångar (andra än good-
will) som tidigare har skrivits ner görs 
per varje balansdag en prövning av om 
återföring bör göras.

finansiElla instRumEnt 

Koncernens finansiella tillgångar och 
skulder utgörs av posterna; Andra lång- 
fristiga värdepappersinnehav, övriga 
fordringar (del av posten), kundfordringar, 
upplupna intäkter, kassa och bank, skulder 
till kreditinsitut, leverantörsskulder, 
checkräkningkredit, övriga skulder (del 
av posten), fakturabelåningskredit och 
upplupna kostnader (del av posten). 
 
Första redovisningstillfället 
Finansiella tillgångar och finansiella 
skulder redovisas när koncernen blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor. Köp 
och försäljning av finansiella tillgångar 
och skulder redovisas på affärsdagen, 
det datum då koncernen förbinder sig 
att köpa eller sälja tillgången. 
 
Finansiella instrument redovisas vid första 
redovisningstillfället till verkligt värde 
plus, för en tillgång eller finansiell skuld 
som inte redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen, transaktionskostnader 
som är direkt hänförliga till förvärv 
eller emission av finansiell tillgång eller 
finansiell skuld, till exempel avgifter och 
provisioner. Transaktionskostnader för 
finansiella tillgångar och skulder som 
redovisas till verkligt värde via resultat-
räkningen kostnadsförs i resultat-
räkningen.

..Not 2 fortsättning.
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Finansiella tillgångar - Klassificering 
och värdering 
Koncernen klassificerar och värderar sina 
finansiella tillgångar i kategorin upplupet 
anskaffningsvärde samt verkligt värde 
via resultaträkningen. Klassificeringen av 
investeringar i skuldinstrument beror på 
koncernens affärsmodell för hantering av 
finansiella tillgångar och de avtalsenliga 
villkoren för tillgångarnas kassaflöden. 
 

Finansiella tillgångar värderade till 
upplupet anskaffningsvärde 
Tillgångar som innehas med syftet att 
inkassera avtalsenliga kassaflöden och 
där dessa kassaflöden endast utgör 
kapitalbelopp och ränta värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Det redo-
visade värdet av dessa tillgångar justeras 
med eventuella förväntade kredit-
förluster som redovisats. Koncernens 
finansiella tillgångar som värderas till 
upplupet anskaffningsvärde utgörs av 
posterna övriga fordringar (del av 
posten), kundfordringar och upplupna 
intäkter.

Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen 
Koncernen värderar alla egetkapital-
instrument till verkligt värde. Dessa 
redovisas även i efterföljande perioder 
till verkligt värde och värdeförändringen 
redovisas i resultaträkningen. Finansiella 
tillgångar, förutom derivat, värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen avser 
aktieinnehav och återfinns i posten andra 
långfristiga värdepappersinnehav.  
 
Derivat redovisas i balansräkningen på 
affärsdagen och värderas till verkligt 
värde, både initialt och vid efterföljande 
omvärderingar. Alla förändringar i 
verkligt värde av derivatinstrument 
som inte uppfyller kraven för säkrings-
redovisning redovisas direkt i posten 
övriga rörelse intäkter eller övriga 
rörelsekostnader i resultaträkningen.

Finansiella skulder - Klassificering 
och värdering 
Koncernen klassificerar och värderar 
sina finansiella skulder i kategorin upp-
lupet anskaffningsvärde samt verkligt 
värde via resultaträkningen. Finansiella 
skulder klassificeras som kortfristiga 
skulder om de förfaller inom 12 månader  
från balansdagen om dessa förfaller 
senare än 12 månader från balans-
dagen klassificeras dessa som långfristiga 
skulder. 
 

Finansiella skulder värderade till 
upplupet anskaffningsvärde 

Koncernens finansiella skulder värderas 
efter det första redovisningstillfället 
till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden, 
eventuell skillnad mellan erhållet belopp 
(netto efter transaktionskostnader) 
och återbetalningsbeloppet redovisas 
i resultaträkningen över låneperioden. 
Avgifter som betalas för lånefaciliteter 
redovisas som transaktionskostnader 
för upplåningen i den utsträckning det 
är sannolikt att delar av eller hela 
kreditutrymmet kommer att utnyttjas.  
I sådana fall redovisas avgiften när 
kreditutrymmet utnyttjas. När det inte 
föreligger några bevis för att det är 
sannolikt att delar av eller hela kredit-
utrymmet kommer att utnyttjas, redo-
visas avgiften som en förskottsbetalning 
för finansiella tjänster och fördelas över 
det aktuella lånelöftets löptid. 
 
Finansiella skulder värderade till 
upplupet anskaffningsvärde består av 
skulder till kreditinstitut, övriga lång-
fristiga skulder, checkräkningskredit, 
fakturabelåningskredit, leverantörs-
skulder, övriga kortfristiga skulder 
(del av posten) och upplupna kostnader 
(del av posten). 
 

Finansiella skulder värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen 
Derivat och övriga lång och kortfristiga 
skulder i form av tilläggsköpeskillingar 
redovisas i balansräkningen på affärs-
dagen och värderas till verkligt värde, 
både initialt och vid efterföljande om-
värderingar. Alla förändringar i verkligt 
värde av derivatinstrument som inte 
uppfyller kraven för säkringsredovisning 
redovisas direkt i posten övriga rörelse 
intäkter eller övriga rörelse kostnader i 
resultaträkningen. Finansiella skulder 
värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen består i sin helhet av derivat-
instrument och tilläggsköpeskillingar.

Bortbokning av finansiella tillgångar 
och finansiella skulder 
Finansiella tillgångar tas bort från 
rapporten över finansiell ställning 
när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts 
och koncernen har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten.  
 
Finansiella skulder tas bort från 
rapporten över finansiell ställning när 
förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller 
på annat sätt utsläckts. Då villkoren för 
en finansiell skuld omförhandlas, och 
inte bokas bort från balansräkningen, 
redovisas en vinst eller förlust i resultat-
räkningen. Vinsten eller förlusten 
beräknas som skillnaden mellan de 
ursprungliga avtalsenliga kassaflödena 
och de modifierade kassaflödena 
diskonterade till den ursprungliga 
effektiva räntan.
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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 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 

Tillgångar som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde 
Koncernen bedömer de framtida 
förväntade kreditförluster som är 
kopplade till tillgångar redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde. Koncernen 
redovisar en kreditförlustreserv för 
sådana förväntade kreditförluster vid 
varje rapporteringsdatum. För kund-
fordringar tillämpar koncernen den 
förenklade ansatsen för kreditreserver-
ing, det vill säga, reserven kommer att 
motsvara den förväntade förlusten över 
hela kundfordrings livslängd. För att 
mäta de förväntade kreditförlusterna 
har kundfordringar grupperats baserat 
på fördelade kreditriskegenskaper och 
förfallna dagar. Koncernen använder 
sig utav framåtblickande variabler för 
förväntade kreditförluster. Förväntade 
kreditförluster redovisas i koncernens 
resultaträkning i posten övriga externa 
kostnader.

vaRulagER 

Varulagret redovisas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings- 
värdet. Anskaffningsvärdet består av 
direkta varukostnader, direkt lön och 
hänförbara indirekta tillverkningskost-
nader (baserade på normal tillverknings-
kapacitet). Lånekostnader ingår inte. 
Anskaffningsvärdet för individuella 
artiklar i varulagret fördelas utifrån 
vägda genomsnittskostnader. 
Anskaffningsvärdet för handelsvaror 
fastställs efter avdrag för rabatter. 
Nettoförsäljningsvärdet är det upp-
skattade försäljningspriset i den löpande 
verksamheten, med avdrag för tillämp-
liga rörliga försäljningskostnader.

kundfoRdRingaR 

Kundfordringar redovisas inlednings-
vis till det belopp som är ovillkorligt, 
om inte väsentliga finansieringskompo-
nenter ingår då de redovisas till verkligt 
värde. De redovisas därefter till upp-
lupet anskaffningsvärde med tillämp-
ning av effektivräntemetoden minskat 
med kreditreservering. Se beskrivning 
av finansiella instrument ovan.

likvida mEdEl 

I likvida medel ingår, i såväl balans-
räkningen som i rapporten över kassa- 
flöden, banktillgodohavanden. 
Checkräkningskredit redovisas i balans-
räkningen som en del av de kortfristiga 
skulderna.

aktiEkapital 

Stamaktier klassificeras som eget 
kapital. Transaktionskostnader som 
direkt kan hänföras till emission av nya 
aktier eller optioner 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. Beloppen är osäkrade 
och betalas oftast inom 30-60 dagar. 
Leverantörsskulder och övriga skulder 
klassificeras som kortfristiga skulder 
om de förfaller inom ett år eller tidigare 
(eller under normal verksamhetscykel 
om denna är längre). Om inte, tas de 
upp som långfristiga skulder. Skulderna 
redovisas inledningsvis till verkligt 
värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden.

upplåning 

Upplåning redovisas inledningsvis 
till verkligt värde, netto efter transak-
tionskostnader. Upplåning redovisas 
därefter till upplupet anskaffningsvärde 
och eventuell skillnad mellan erhållet  
belopp (netto efter transaktions-
kostnader) och återbetalningsbeloppet 
redovisas i resultaträkningen fördelat 
över låneperioden, med tillämpning 
av effektivräntemetoden. Avgifter som 
betalas för lånefaciliteter redovisas som 
transaktionskostnader för upplåningen 
i den utsträckning det är sannolikt att 
delar av eller hela kreditutrymmet 
kommer att utnyttjas. I sådana fall 
redovisas avgiften när kreditutrymmet 
utnyttjas. När det inte föreligger några 
bevis för att det är sannolikt att delar av 
eller hela kreditutrymmet kommer att 
utnyttjas, redovisas avgiften som en 
förskottsbetalning för finansiella 
tjänster och fördelas över det aktuella 
lånelöftets löptid. 
 
Upplåning tas bort från balansräkningen 
när förpliktelserna har reglerats, 
annullerats eller på annat sätt upphört. 
Skillnaden mellan det redovisade 
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värdet för en finansiell skuld (eller 
del av en finansiell skuld) som utsläckts 
eller överförts till en annan part och 
den ersättning som erlagts, inklusive 
överförda tillgångar som inte är 
kontanter eller påtagna skulder, redo-
visas i resultatet.  
 
Upplåning klassificeras som kortfristiga  
skulder om inte koncernen har en 
ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning 
av skulden i åtminstone 12 månader 
efter rapportperiodens slut.

avsättningaR 

Avsättningar för rättsliga anspråk, 
garantier och återställandeåtgärder 
redovisas när koncernen har en legal 
eller informell förpliktelse till följd av 
tidigare händelser, det är sannolikt att 
ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att reglera åtagandet och 
beloppet har beräknats på ett tillför-
litligt sätt. Inga avsättningar görs för 
framtida rörelseförluster. Om det finns 
ett antal liknande åtaganden, bedöms 
sannolikheten för att det kommer att  
krävas ett utflöde av resurser vid regler-
ingen sammantaget för hela denna 
grupp av åtaganden. En avsättning 
redovisas även om sannolikheten för 
ett utflöde avseende en speciell post i 
denna grupp av åtaganden är ringa.  
 
Avsättningarna värderas till nuvärdet av 
det belopp som förväntas krävas för att 
reglera förpliktelsen. Härvid används en 
diskonteringsränta före skatt som åter-
speglar en aktuell marknadsbedömning 
av det tidsberoende värdet av pengar 
och de risker som är förknippade med 
avsättningen. Den ökning av avsätt-
ningen som beror på att tid förflyter 
redovisas som räntekostnad.

ERsättningaR till anställda 

Kortfristiga ersättningar till anställda 
Skulder för löner och ersättningar, 
inklusive icke-monetära förmåner 
och betald frånvaro, som förväntas 
bli reglerade inom 12 månader efter 
räkenskapsårets slut, redovisas som 
kortfristiga skulder till det odiskon-
terade belopp som förväntas bli betalt 
när skulderna regleras. Kostnaden 
redovisas i rapporten över totalresultat 
i takt med att tjänsterna utförs av de 
anställda. Skulden redovisas som 
förpliktelse avseende ersättningar till 
anställda i koncernens balansräkning.

Pensionsförpliktelser 
Koncernen har både förmånsbestämda 
och avgiftsbestämda pensionsplaner. 
 
För avgiftsbestämda pensionsplaner 
betalar koncernen avgifter till offentligt 
eller privat administrerade pensions-
försäkringar på obligatorisk, avtalsenlig 
eller frivillig basis. Koncernen har inga 
ytterligare betalningsförpliktelser när 
avgifterna väl är betalda. Avgifterna 
redovisas som personalkostnader när 
de förfaller till betalning. Förutbetalda 
avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning 
eller minskning av framtida betalningar 
kan komma koncernen tillgodo.  
 
Koncernen har en förmånsbestämd 
pensionsplan i Italien. Enligt Italiensk 
lagstiftning ska, om ett anställnings-
kontrakt sägs upp, varje anställd får 
ett avgångsvederlag (Trattamento Fine 
Rapporto, TRF) vilken betalas från en 
fond som hålls av bolaget eller av en 
extern institution. Det årliga beloppet är 
6,9% av den årliga bruttolönen och detta 
belopp sätts av varje månad som en 
personalkostnad. Tillskottet till fonden 
redovisas som en personalkostnad i 
resultaträkningen och räntan från 
fonden redovisas inom finansnettot. 

Omvärderingen av fonden redovisas i 
eget kapital. Avsättningen för pensioner 
motsvarar det ackumulerade förmåns-
bestämda åtagandet vid tidpunkten för 
avslutande av anställningen. 
Åtagandet värderas till verkligt värde 
och indexjusteras årligen. Värdet 
baseras på aktuariella beräkningar vilka 
tar hänsyn till aktuariella antaganden 
såsom demografiska antaganden  
om framtiden rörande nuvarande och 
framtida anställda och finansiella 
antaganden som baseras på marknadens 
förväntningar.   
 
För tjänstemän i Sverige tryggas i ITP 
2-planens förmånsbestämda pensions-
åtaganden för ålder- och familjepension  
genom försäkring i Alecta. Enligt ett 
uttalande från Rådet för finansiell 
rapportering. UFR 10 Redovisning av 
pensionsplanen ITP 2 som finansieras 
genom försäkring i Alecta, är detta en 
förmånsbestämd plan som omfattas av 
flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 
2022 har bolaget inte haft tillgång till 
information för att kunna redovisa sin 
proportionella andel av planens för-
pliktelser, förvaltningstillgångar och 
kostnader vilket medfört att planen 
inte varit möjlig att redovisa som en 
förmånsbestämd plan. Pensionsplanen 
ITP 2 som tryggas genom försäkring i 
Alecta redovisas därför som en avgifts-
bestämd plan. Premien för den förmåns-
bestämda ålders- och familjepensionen 
är individuellt beräknad och är bl a 
beroende av lön, tidigare intjänad 
pension och förväntad återstående 
tjänstgöring.
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REsultat pER aktiE 

Resultat per aktie före utspädning  
Resultat per aktie före utspädning 
beräknas genom att dividera:  

∙ resultat hänförligt till moderföretagets 
 aktieägare  
∙ med ett vägt genomsnittligt antal 
 utestående stamaktier under perioden, 
 justerad för fondemissionselementet 
 i stamaktier som emitterats under året 
 och exklusive återköpta aktier som 
 innehas som egna aktier av moder-
 företaget.  
 
Resultat per aktie efter utspädning  
För beräkning av resultat per aktie efter 
utspädning justeras beloppen som 
använts för beräkning av resultat per 
aktie före utspädning genom att beakta:  

∙ effekten, efter skatt, av utdelningar 
 och räntekostnader på potentiella 
 stamaktier, och  
∙ det vägda genomsnittet av de 
 ytterligare stamaktier som skulle ha 
 varit utestående vid en konvertering av 
 samtliga potentiella stamaktier.

utdElningaR 

Utdelning till moderföretagets aktie-
ägare redovisas som skuld i koncernens 
finansiella rapporter i den period då 
utdelningen godkänns av moderföretagets 
aktieägare.

kassaflödEsanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt 
indirekt metod. Det redovisade kassa-
flödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- eller utbetalningar.

aktiERElatERadE ERsättningaR 

Verkligt värde på den tjänstgöring som 
berättigar anställda till tilldelning av 
optioner redovisas som en personal-
kostnad med motsvarande ökning i eget 
kapital. Det totala beloppet att kost-

nadsföra baseras på det verkliga värdet 
på de optioner som tilldelas. 
Verkligt värde på tilldelade optioner 
beräknas med hjälp av Black & Scholes 
värderingsmodell. Optionerna tilldelas 
vederlagsfritt och reglering görs med 
aktier. Den totala kostnaden redovisas 
linjärt över intjänandeperioden. Vid 
varje rapportperiods slut omprövar 
koncernen sina bedömningar av hur 
många aktier som förväntas bli in-
tjänade baserat på intjänandevillkoren. 
Den eventuella avvikelse mot de 
ursprungliga bedömningarna redovisas 
i resultaträkningen med motsvarande 
justering i eget kapital.

viktiga uppskattningaR och 
BEdömningaR föR REdovisning-
sändamål 
Inissionkoncernen gör uppskattningar 
och antaganden om framtiden. De 
uppskattningar för redovisningsändamål 
som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara 
det verkliga resultatet. De uppskattningar 
och antaganden som innebär en bety-
dande risk för väsentliga justeringar i 
redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästkommande räken-
skapsår behandlas i huvuddrag nedan.

nEdskRivningsBEhov föR 
goodwill  

Koncernen undersöker varje år om 
något nedskrivningsbehov föreligger 
för goodwill i enlighet med den redo-
visningsprincip som beskrivs i denna 
rapport. Återvinningsvärdet, för de 
kassagenererande enheterna har fast- 
ställs genom beräkning av nyttjande-
värde. För beräkningen måste vissa 
uppskattningar göras. Beräkningen 
utgår från kassaflödesprognoser baserade 
på prognoser fastställda av ledningen 
för de kommande tio åren. Kassaflöden 
efter tioårsperioden extrapoleras med 
tillväxttakten 2,0% (2,0%). 
Tillväxttakten som används överens-

stämmer med branschprognoser. För 
varje KGE till vilket ett betydande 
goodwillbelopp har fördelats, anges 
nedan de väsentliga antaganden som 
använts när nyttjandevärdet beräknats.  

∙ Diskonteringsränta före skatt 11,6% 
 (11,9%), gällande segment Inission 
 respektive 11,1% (12,0%) gällande 
 segment Enedo 
∙ Långsiktig tillväxttakt 2,0% (2,0%)

inkuRans i vaRulagER 

I bokslutet görs nedskrivning för 
inkurans innebärande att material 
som inte rört på sig under 12 månader 
och som saknar order betraktas som 
inkuranta. Bedömningar av inkurans är 
baserade på individuella bedömningar 
Att fastställa nedskrivningsbehovet är 
en väsentlig och svår bedömningsfråga.

dE facto-kontRoll 

Koncernens styrelse gör bedömningen  
att koncernen har bestämmande in-
flytande över Enedo Plc vid förvärvs-
tidpunkten (1 april 2021), även fast 
koncernen innehar mindre än hälften 
(49,6%) av rösträtterna i Enedo. Detta 
beror på att koncernen är den största 
aktieägaren i Enedo med 49,6% av 
rösterna medan resterande ägarandelar 
är spritt på ett stort antal aktieägare. 
Det finns vidare ingen historik som 
visar på att aktieägarna går samman för 
att utöva sina röster gemensamt. 

uppskjutEn skattEfoRdRan 

Uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den 
utsträckning det är sannolikt att 
avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning.
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2022-10-01 » 2022-12-31 

Intäkter per segment 

Intäkter från andra segment 

Intäker från externa kunder 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 

Resultat före skatt 

2021-10-01 » 2021-12-31 

Intäkter per segment 

Intäkter från andra segment 

Intäker från externa kunder 

Rörelseresultat  

Finansiella poster 

Resultat före skatt 

2022-01-01 » 2022-12-31 

Intäkter per segment 

Intäkter från andra segment 

Intäker från externa kunder 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 

Resultat före skatt 

2021-01-01 » 2021-12-31 

Intäkter per segment 

Intäkter från andra segment 

Intäker från externa kunder 

Rörelseresultat  

Finansiella poster 

Resultat före skatt 

EnEdo 

 151 629 

 0 

 151 629 

 1 382 

0

 1 382 

EnEdo 

 102 249 

 0 

 102 249 

 -26 608

0

-26 608

EnEdo 

  493 210 

 0

 493 210 

 1 372 

0

 1 372 

EnEdo 

 280 082

 0 

 280 082 

 -55 318

0

-55 318

inission 

  437 440 

 0 

 437 440 

 19 494 

0

 19 494 

inission 

 287 269 

 0

 287 269 

 7 312 

0

7 312 

inission 

  1 429 253 

 0 

 1 429 253 

 78 827 

0

 78 827 

 

inission 

 1 003 200 

 0 

 1 003 200 

 34 829 

0

34 829 

EliminERingaR 

0 

 0

 0 

0

-7 759

 -7 759

EliminERingaR 

 0 

 -55

-55

0

0

0

EliminERingaR 

 0 

 -1 290

 -1 290

0

0

 0 

EliminERingaR 

 0 

 -111

-111

 0 

0

0

totalt 

  589 069 

 0

589 069 

 26 657 

 -7 759

 18 898 

totalt 

 389 518 

 -55

 389 463 

 -19 296

 -3 078

 -22 375

totalt 

 1 922 463 

 -1 290

 1 921 173 

 87 462 

 -24 170

 63 292 

totalt 

 1 283 282

 -111

 1 283 171 

 -20 489

 -16 633

 -37 122

Koncernens högste verkställande 
beslutsfattare utgörs av VD, som 
bedömer rörelsesegmentens resultat 
utifrån typ av produktion och verksam-
heten följs utifrån Enedo respektive 
övriga Inission. VD följer resultatet 
utifrån rörelseresultat. Koncernens 
verksamhet styrs och rapporteras 
utifrån följande rörelsesegment: 

1.  Inission - kontraktstillverkning 
   elektronik och mekanik
Inission är en tillverkningspartner med 
tjänster och produkter som täcker hela 
produktens livscykel, från utveckling 
och design till industrialisering, volym-
produktion och eftermarknad. Inission 
har produktionsenheter i Stockholm, 
Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, 
Trondheim (Norge), Lohja (Finland), 
Lagedi och Tallinn (Estland) med totalt 
570 medarbetare. 

2. Enedo - Kraftelektronik och system
Enedo är ett produktbolag som utvecklar,  
tillverkar och säljer högkvalitativa 
elektroniska strömförsörjningsaggregat 
och systemlösningar. Enedo har verk-
samheter i Finland, Italien, USA och 
Tunisien med totalt 350 medarbetare.

Fortsättning nästa sida »
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sEgmEntEns tillgångaR 

och skuldER 2022-12-31 

Tillgångar 

Skulder 

Summa 

sEgmEntEns tillgångaR 

och skuldER 2021-12-31 

Tillgångar 

Skulder 

Summa 

2022-10-01 » 2022-12-31 

Sverige 

Finland 

Estland 

Övriga länder inom EU 

Norge  

USA 

Överiga länder utanför EU 

Summa 

2021-10-01 » 2021-12-31 

Sverige 

Finland 

Estland 

Övriga länder inom EU 

Norge  

USA 

Överiga länder utanför EU 

Summa 

EnEdo 

  282 050 

 -293 536

 -11 486

EnEdo 

 376 597 

 -286 071

 90 526 

EnEdo 

  888 

 11 033 

 2 067 

 63 021 

 1 061 

 30 559 

 43 000 

 151 629 

EnEdo 

   1 340 

 15 448 

 1 047 

 39 647 

 734 

 23 562 

 20 471 

 102 249 

inission 

  1 315 332

 -879 531

 435 801 

inission 

  855 967 

 -548  539

 307 428

inission 

  194 387 

 62 020 

 14 689 

 46 413 

 112 613 

 3 132 

 4 186 

 437 440 

inission 

  160 083 

 33 856 

 14 503 

 25 550 

 47 155 

 5 442 

 678 

 287 269 

EliminERingaR 

 -17 593

 17 593 

 0

EliminERingaR 

 -659

 659 

 0 

EliminERingaR 

 0

0

0

0

0

0

0

0

EliminERingaR 

 -55

 0

0

0

0

0

0

-55

totalt 

  1 579 789

 -1 155 474

 424 315 

totalt 

 1 231 905 

 -833 951

397 954

totalt 

  195 275 

 73 053 

 16 756 

 109 434 

 113 674 

 33 691 

 47 186 

 589 069 

totalt 

   161 368 

 49 305 

 15 550 

 65 198 

 47 889 

 29 005 

 21 150 

 389 463 

Inission AB använder rörelseresultat 
som mått för att bedöma rörelsesegmen-
tens resultat. Ränteintäkter och ränte-
kostnader allokeras inte till segmenten, 
eftersom denna typ av verksamhet drivs 
av den centrala finansieringsfunktionen, 
som hanterar koncernens likviditet.

Försäljningen mellan segmenten sker 
på marknadsmässiga villkor och elimi-
neras vid konsolidering. De belopp 
som lämnas till VD med avseende på 
segmentintäkter mäts på ett sätt som 
överensstämmer med de finansiella 
rapporterna.

De huvudsakliga intäktsströmmarna 
för koncernen är försäljning av varor. 
Försäljningen redovisas som intäkt 
när kontrollen för varorna överförs, 
vilket inträffar när risken övergår enligt 
tillämpade leveransvillkor. Intäkterna 
redovisas således i allt väsentligt vid en 
tidpunkt.

Intäkter från externa kunder fördelade på land, baserat på var kunderna är lokaliserade:   

Intäkter från externa kunder fördelade på land, baserat på var kunderna är lokaliserade:   

Fortsättning nästa sida »
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2022-01-01 » 2022-12-31 

Sverige 

Finland 

Estland 

Övriga länder inom EU 

Norge  

USA 

Överiga länder utanför EU 

Summa 

2021-01-01 » 2021-12-31 

Sverige 

Finland 

Estland 

Övriga länder inom EU 

Norge  

USA 

Överiga länder utanför EU 

Summa 

EnEdo 

  3 835 

 41 808 

 4 691 

 234 539 

 2 441 

 102 598 

 103 298 

 493 210 

EnEdo 

  3 952 

 35 166 

 2 399 

 127 879 

 2 098 

 59 327 

 49 260 

 280 082 

inission 

  630 439 

 244 745 

 80 119 

 144 367 

 303 006 

 11 455 

 15 122 

 1 429 253 

inission 

    562 333 

 104 622 

 56 390 

 69 385 

 178 562 

 5 541 

 26 367 

 1 003 200 

EliminERingaR 

 -1 290

 -0

0

0

0

0

0

-1 290

EliminERingaR 

 -111

0

0

0

0

0

0

-111

totalt 

   632 985 

 286 553 

 84 810 

 378 906 

 305 447 

 114 053 

 118 420 

 1 921 173 

totalt 

  566 174 

 139 788 

 58 789 

 197 264 

 180 660 

 64 868 

 75 627 

 1 283 171 

Intäkter från externa kunder fördelade på land, baserat på var kunderna är lokaliserade:   

Intäkter från externa kunder fördelade på land, baserat på var kunderna är lokaliserade:   
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Not 4 - Finansiella instrument

Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, utifrån hur 
klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt följande:

BERäkning av samt upplysning om vERkligt väRdE (tsEk)

2022-12-31

Derivat (valutaterminer)

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa 

2022-12-31

Derivat (valutaterminer och ränteswappar)

Villkorad tilläggsköpeskilling

Summa 

2021-12-31

Derivat (valutaterminer och ränteswappar)

Summa 

2021-12-31

Derivat (valutaterminer)

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa 

nivå 1 

 

0

nivå 1 

 

0

nivå 1 

0

nivå 1 

   

0

nivå  2 

   

0

nivå  2 

1 440

0

nivå  2 

 184 

184

nivå  2 

   315

315

nivå 3

 

1 090

1 090

nivå 3

6 677

6 677

nivå 3

0

nivå 3

 

353

353

summa 

0

1 090

1 090

summa 

1 440

6 677

6 677

summa 

  184

184

summa 

  315

353

668

I nedan tabell framgår Inissions finansiella skulder värderade till verkligt värde samt inom vilken nivå i verkligt värde hierarkin dessa redovisas:

Fortsättning nästa sida »

I tabellen nedan framgår Inissions finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
samt inom vilken nivå i verkligt värde hierarkin dessa redovisas: 

(a) Finansiella instrument i nivå 1 
Noterade priser (ojusterade) på 
aktiva marknader för identiska 
tillgångar eller skulder.

(b) Finansiella instrument i nivå 2 
Andra observerbara data för 
tillgången eller skulden än 
noterade priser inkluderade i 
nivå 1, antingen direkt (dvs. som 
prisnoteringar) eller indirekt 
(dvs. härledda från prisnoteringar). 

(c) Finansiella instrument i nivå 3 
I de fall ett eller flera väsentliga 
indata inte baseras på observerbar 
marknadsinformation.
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Följande tabeller visar avstämning av ingående och utgående redovisat värde för de villkorade 
köpeskillingar och andra långfristiga värdepappersinnehav och andra långfristiga fordringar 
som är värderade i nivå tre.

..Not 4 fortsättning.

finansiElla skuldER, nivå tRE 

Redovisat värde 2021-01-01 

Tillkommande belopp 

Förändring redovisat i resultaträkningen 

Utbetalda belopp 

Redovisat värde 2021-12-31 

Tillkommande belopp 

Förändring redovisat i resultaträkningen 

Utbetalda belopp 

Redovisat värde 2022-12-31 

 

finansiElla tillgångaR, nivå tRE 

Redovisat värde 2021-01-01 

Tillkommande belopp 

Förändring redovisat i resultaträkningen 

Utbetalda belopp 

Redovisat värde 2021-12-31 

Tillkommande belopp 

Förändring redovisat i resultaträkningen 

Utbetalda belopp 

Redovisat värde 2022-12-31 

 

villkoRad tilläggsköpEskilling

0

0

0

0

0

6 293

384

0

6 677

andRa långfRistiga 
väRdEpappERsinnEhav och 
långfRistiga foRdRingaR 

(onotERadE aktiER)

5 377

51

-5 075

0

353

737

0

0

1 090

Indata vid värdering till verkligt värde i nivå 3 och värderingsprocessen    
 
Villkorad köpeskilling: Det verkliga värdet på överenskommelsen om villkorad köpeskilling 
baseras på ledningens bedömning om vad som sannolikt kommer att utbetalas givet villkoren 
i aktieöverlåtelseavtalet. Ledningen har gjort bedömningen att 100% av det angivna beloppet 
kommer att utbetalas.      

Det redovisade värdet på koncernens upplåning motsvarar i allt väsentligt dess verkliga värde 
eftersom räntan är i paritet med aktuella marknadsräntor.  
 
Det redovisade värdet på koncernens kortfristiga finansiella instrument värderade till 
upplupet anskaffningsvärde motsvarar i allt väsentligt dess verkliga värde då diskonterings-
effekten inte är väsentlig.     
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Not 5 - Rörelseförvärv

MLB Electronics Oy 
Den 31 januari 2022 förvärvade Inission AB, genom sitt helägda dotterbolag Inission Lohja 
Oy, 100% av aktiekapitalet i MLB Electronics AB. MLB Electronics är en av Finlands mest 
erfarna kontraktstillverkare och har ett brett utbud av tjänster genom hela tillverknings-
processen. Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för MLB Electronis AB 
samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas på 
förvärvsdagen.     

Goodwill       
Goodwill är främst hänförlig till synergieffekter. Ingen del av redovisad goodwill förväntas 
vara skattemässigt avdragsgill.        
      
Intäkter och resultat i förvärvad rörelse      
Den intäkt från MLB Electronics Oy som ingår i koncernens rapport över totalresultat 
sedan den 31 januari uppgår till 97 216. MLB Electronics Oy bidrog också med ett resultat 
på 11 412 för samma period. Om förvärvet hade genomförts den 1 januari visar konsoliderad 
proforma för intäkter och resultat per den 31 december på 105 116 respektive 13 279. 
Dessa belopp har beräknats genom användning av dotterföretagets resultat med justering 
för skillnader i redovisningsprinciper mellan koncernen och dotterföretaget.
   
Villkorad tilläggsköpeskilling       
I detta förvärv förekommer villkorade tilläggsköpeskillingar relaterade till omsättningen 
för ett antal kunder. Maximalt utfall för tilläggsköpeskillingen är 600 TEUR. 

RöRElsEföRväRv undER RäkEnskapsåREt 2022-01-01 » 2022-12-31 (tsEk)

Erlagd köpeskilling 

Likvida medel 

Tilläggsköpeskilling 

Summa erlagd köpeskilling 

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade 

tillgångar och övertagna skulder 

Likvida medel 

Materiella anläggningstillgångar (inkl nyttjanderättstillgångar) 

Varulager 

Kundfordringar och övriga fordringar 

Uppskjutna skatteskulder 

Leverantörsskulder och andra skulder (inkl leasingskulder) 

Summa identifierbara nettotillgångar

Goodwill 

Köpeskilling - kassautflöde för att förvärva 

dotterföretag efter avdrag för likvida medel 

Kontant köpeskilling 

Avgår: Förvärvade likvida medel 

Nettoutflöde av likvida medel - investeringsverksamheten

 

18 852 

 6 293 

 25 145

 283 

5 066 

 20 441 

 8 548 

 0

-24 322

 10 016 

 15 129

2022-01-01 » 2022-12-31 

18 852 

 -283

18 569 

Fortsättning nästa sida »
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..Not 5 fortsättning.

Enedo Plc 
Den 1 april 2021 förvärvade Inission AB 49,62 % av aktierna i det noterade bolaget Enedo 
Plc.  Enedo är en tillverkare av högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat med 
verksamheter i Finland, Italien och USA samt en produktionsanläggning i Tunisien. 

Konernen har bedömt att bestämmande inflytande föreligger i Enedo Plc redan från 
förvärvsdagen även om innehavet inte uppgår till 50% av rösträtterna. Detta beror på att 
koncernen är den största aktieägaren i Enedo Plc med 49,6% ägarandel och 49,6% av rösterna 
medan resterande ägarandelar är spritt på ett stort antal aktieägare. Koncernen har därmed 
bedömt att defacto kontroll föreligger och bedstämmande inflytande bedöms därmed finnas. 
(se även uppskattningar och bedömningar samt redovisningsprinciper). Innehav utan 
bestämmande inflytande redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. 
 
Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för Enedo Plc samt verkligt värde på 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder och innehav utan bestämmande inflytande som 
redovisas på förvärvsdagen.     

RöRElsEföRväRv undER RäkEnskapsåREt 2021-01-01 » 2021-12-31 (tsEk)

Erlagd köpeskilling 

Likvida medel 

Summa erlagd köpeskilling

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade 

tillgångar och övertagna skulder 

Likvida medel 

Immateriella tillgångar inkl kundrelationer och  varumärke 

Materiella anläggningstillgångar (ink nyttjanderättstillgångar) 

Finansiella anläggningstillgångar 

Uppskjuten skattefordran 

Varulager 

Kundfordringar och övriga fordringar 

Uppskjutna skatteskulder 

Avsättning för pensioner 

Övriga avsättningar 

Skulder till kreditinsitiut 

Derivatinstument 

Leverantörsskulder och andra skulder (inkl leasingskulder) 

Summa identifierbara nettotillgångar

Innehav utan bestämmande inflytande

Goodwill 

  

69 615 

  69 615 

 

 

 

  123 722 

  113 114 

  34 996 

  2 700 

  15 807 

  84 185 

  54 486 

  -14 802

  -11 692

  -3 794

  -118 114

  0 

  -160 960

 119 649 

 

  166 114 

 

  116 080 

Fortsättning nästa sida »
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..Not 5 fortsättning.

Goodwill       
Goodwill är hänförlig till synergieffekter. Ingen del av redovisad goodwill förväntas 
vara skattemässigt avdragsgill.        
      
Intäkter och resultat i förvärvad rörelse      
Den intäkt från Enedo Plc som ingår i koncernens rapport över totalresultat sedan den 
1 april 2021 uppgår till 282 329. Enedo Plc bidrog också med ett resultat på 
-62 902 för samma period.      
      
Om förvärvet av Enedo Plc hade genomförts den 1 januari visar konsoliderad proforma för 
intäkter och resultat per den 31 december på 375 410 respektive -45 481.    
   

Köpeskilling - kassautflöde för att förvärva 

dotterföretag efter avdrag för likvida medel 

Kontant köpeskilling 

Avgår: Förvärvade likvida medel 

Nettoutflöde av likvida medel - investeringsverksamheten

2021-01-01 » 2021-12-31

70 

 -124

-54

Not 6 - Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande

Vid förvärvstillfället hade Inission AB 49,62% i Enedo men bedöms som nämns i not 2 
ha bestämmande inflytande. Under 2022 görs ytterligare två förvärv av aktier i Enedo. 
Den 1 juli 2022 förvärvades ytterligare 30,81% i Enedo och den 1 oktober 2022 förvärvades 
ytterligare 15,42% i Enedo. Då Inissions ägande i Enedo efter det andra förvärvet uppgår till 
95,85%, dvs är över 90% så har nu en process avseende tvångsinlösen av resterande aktier 
inletts. Därför redovisas efter förvärvet inte längre någon minoritet hänförlig till Enedo. 
Effekter av transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande beskrivs nedan. 
Förvärvet den 1 juli 2022 betalades med aktier i Inission genom att Inission genomförde 
en nyemission. Det andra förvärvet betalades dels kontant dels med aktier i Inission.
I samband med förvärvet uppkom transaktionskostnader om 7 323 TSEK.  

 Förvärv 1 juli 2022 (ytterligare 30,81%), redovisat 

 värde innehav utan bestämmande inflytande

 Köpeskilling 

 Effekt på eget kapital 

 Förvärv 1 oktober 2022 (ytterligare 15,44%), redovisat 

 värde innehav utan bestämmande inflytande 

 Köpeskilling 

 Skuld minoritet 

 Effekt på eget kapital 

Total effekt på eget kapital 

 2022-01-01 » 2022-12-31 (tsEk) 

75 702 

 -58 880

 16 822 

 48 827 

 

-29 951

 -8 081

 10 795 

 

27 617 

Under 2021 har inga transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande skett.  
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Not 7 - Transaktioner med närstående (TSEK)

Not 8 - Händelser efter rapportperiodens slut

Inission AB är det högsta moderbolaget som upprättar 
koncernredovisning. Ingen enskild part har bestämmande 
inf lytande över Inission AB. Bolagen IFF Konsult AB och 
FBM Consulting AB, vilka var för sig, har betydande inflytande 
i Inission AB ägs båda av nyckelpersoner i ledande ställning 
varför dessa bolag är närstående till Inission. Närstående parter 
är förutom ovan nämnda bolag samtliga dotterföretag inom 
koncernen samt nyckelpersoner i ledande ställning i koncernen 
och deras närstående. Transaktioner sker på marknadsmässiga 
villkor.  

Transaktioner med närstående utgörs av två aktieägarlån från 
ovan nämnda bolag. Utestående skulder till aktieägare per 
2022-12-31 uppgår till 9 380 (12 000). Räntekostnad hänförlig 
till aktieägarlånen uppgår under 2022 till 164 (720).   
     

2023-01-16 - Extra bolagsstämma 

Den 16 januari höll Inission en extra bolagsstämma. 
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission 
av aktier samt röstade ja till styrelsens förslag om att på givna 
villkor genomföra en riktad emission av högst 200 000 aktier 
av serie B till nyckelpersoner i ledande ställning.

2023-01-19 - Kapitalmarknadsdag 
Den 19 januari genomförde Inission en livesänd kapital-
marknadsdag. Inissions VD Fredrik Berghel och Marknadschef 
Olle Hulteberg att berätta om Inissions strategiska riktning, 
verksamhet samt finansiella utveckling och finansiella mål.

2023-02-16 - Inission AB går över till IFRS 
Styrelsen i Inission AB beslutade att koncernen ska byta 
redovisningsprinciper från K3 till International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Att övergå till IFRS bäddar för 
en långsiktigt rättvisande och kvalitetssäkrad struktur som 
matchar bolagets storlek, mognad, tillväxt och marknadens 
förväntningar. Övergången till IFRS syftar till att öka jäm-
förbarheten med andra noterade bolag samt skapa en ökad 
transparens och förståelse för internationella investerare kring 
de finansiella rapporterna. Övergången möjliggör även en 
eventuell framtida förändring i listning.
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Not 9 - Effekter vid övergången till International Financial Reporting 
 Standards (IFRS) 

EffEktER vid övERgång till 
intERnational financial 
REpoRting standaRds (ifRs)

Denna bokslutskommuniké är Inission 
AB:s (Inission) första delårsrapport 
som upprättas i enlighet med IFRS. 
De redovisningsprinciper som återfinns 
i not 2 Sammanfattning av viktiga 
redovisningsprinciper har tillämpats 
när koncernredovisningen för Inission 
upprättats per den 31 december 2022 
och för den jämförande information 
som presenteras per den, 31 december 
2021 samt vid upprättande av rapporten 
över periodens ingående finansiella 
ställning (ingångsbalansräkningen) 
per den 1 januari 2021 (koncernens 
tidpunkt för övergång till IFRS). 

När ingångsbalansräkningen per den 
1 januari 2021 samt balansräkningen 
per den 31 december 2021 enligt IFRS 
upprättades justerades belopp som i 
tidigare årsredovisningar rapporterats i 
enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3). 
En förklaring till hur övergången från 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper  
till IFRS har påverkat koncernens 
resultat och ställning visas i de tabeller 
som följer nedan och i noterna som hör 
till dessa. 

val som gjoRts vid övERgångEn 
till REdovisning Enligt ifRs 
Övergången till IFRS redovisas i enli-
ghet med IFRS 1 Första gången IFRS 
tillämpas. Huvudregeln är att samtliga 
tillämpliga IFRS- och IAS-standarder 
som trätt i kraft och godkänts av EU 
ska tillämpas med retroaktiv verkan. 
IFRS 1 innehåller dock övergångs-
bestämmelser som ger företagen en viss 
valmöjlighet. 

Nedan anges de, av IFRS tillåtna 
undantag från fullständig retroaktiv 
tillämpning av samtliga standarder, som 
Inission valt att tillämpa vid övergången 
från tidigare tillämpade redovisnings-
principer till IFRS. 

i) Leasingavtal
Koncernen har valt undantaget att 
tillämpa IFRS 16 från övergångstid-
punkten (1 januari 2021) och framåt-
riktat. Det valda undantaget innebär att 
leasingskulden värderas till nuvärdet av 
återstående leasingavgifter diskonterade 
med leasetagarens marginella låneränta. 
Nyttjanderättstillgången värderas till ett 
belopp som motsvarar leasingskulden 
justerat för förutbetalda leasingavgifter. 
Vidare har koncernen gjort följande val 
utifrån IFRS 1 vid övergångstidpunkten: 

•	Leasingavtal	för	vilka	leasing-
 perioden är kort (under 12 månader) 
 samt leasingavtal för vilka den 
 underliggande tillgången är av lågt 
 värde redovisas inte i nyttjanderätts-
 tillgången eller leasingskulden.
•	Använt uppskattningar gjorda i efter-
 hand vid fastställandet av leasing-
 perioden då avtalet innehåller möjlig-
 heter att förlänga eller säga upp 
 leasingavtalet.

ii) Undantag för rörelseförvärv
Standarden IFRS 1 erbjuder möjlig-
heten att tillämpa principerna i 
standarden IFRS 3, Rörelseförvärv, 
antingen framåtriktat från tidpunkten  
för övergång till IFRS eller från en 
specifik tidpunkt före övergångstid-
punkten. Detta ger lättnader från en 
fullständig retroaktiv tillämpning 
som skulle kräva omräkning av alla 
rörelseförvärv före övergångstidpunkten.  

Koncernen har valt att tillämpa IFRS 3 
framåtriktat för rörelseförvärv som äger 
rum efter tidpunkten för övergången till 
IFRS. Rörelseförvärv som skedde före 
övergångstidpunkten har således inte 
räknats om.

iii) Undantag för ackumulerade 
omräkningsdifferenser
IFRS 1 tillåter att ackumulerade 
omräkningsdifferenser redovisade i det 
egna kapitalet nollställs vid övergångs-
tidpunkten till IFRS. Det innebär 
en lättnad jämfört med att fastställa 
ackumulerade omräkningsdifferenser i 
enlighet med IAS 21, Effekterna av 
ändrade valutakurser, från den tid-
punkt då ett dotterföretag bildades eller 
förvärvades. Inission har valt att noll-
ställa alla ackumulerade omräknings- 
differenser i omräkningsreserven och 
omklassificera dessa till balanserade 
vinstmedel vid tidpunkten för övergången 
till IFRS per den 1 januari 2021.

avstämning mEllan tidigaRE 
tillämpadE REdovisnings-
pRincipER och ifRs

Enligt IFRS 1 ska koncernen presen-
tera en avstämning mellan eget kapital 
och summa totalresultat som redovisats 
enligt tidigare tillämpade redovisnings-
principer och eget kapital och summa 
totalresultat enligt IFRS. 

Övergången till IFRS har haft en effekt 
på totalt kassaflöde om 27 832 TSEK 
p.g.a. att Enedo konsolideras från 1 
april 2021, se not a) nedan. Vidare har 
en omklassificering av kassaflöde skett 
mellan finansieringsverksamheten och 
kassaflödet från den löpande verksam-
heten då amortering av leasingskulden 
redovisas inom finansieringsverksam-
heten efter övergång till IFRS. 

Fortsättning nästa sida »
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Enligt nuvarande redovisningsprinciper  
redovisades endast amortering av leasing- 
skulder tillhörande leasingavtal som 
klassificerats som finansiella leasing-
avtal inom finansieringsverksamheten. 

Resterande leasingavtal har i sin helhet 
redovisats inom kassaflöde från rörelsen. 
Nedanstående tabeller visar avstämningen 
mellan tidigare tillämpade redovisnings- 
principer och IFRS för respektive 

period för eget kapital och summa 
totalresultat. Tillhörande noter återfinns 
under tabellerna.

..Not 9 fortsättning.

avstämning av 
EgEt kapital pER dEn 
1 januaRi 2021 och 
31 dEcEmBER 2021

Bokslutskommuniké 2022 | Not 9

tillgångaR

Immateriella tillgångar

Goodwill

Kundrelationer (ingår i övriga 

immateriella tillgångar i 

balansräkningen)

Varumärken (ingår i övriga 

immateriella tillgångar i 

balansräkningen)

Licenser m.m.

Övriga immateriella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Maskiner och andra tekniska 

anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Nyttjanderätter

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag

Övriga långfristiga fordringar 

Andra långfristiga 

värdepappersinnehav

Uppskjutna skattefordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager 

Kundfordringar

Aktuella skattefordringar

Övriga fordringar

Derivatinstrument

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter

Likvida medel

Summa omsättningstillgångar

summa tillgångaR

2021-01-01 2021-12-31

a)

e)

 

e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

 

 

Noter

b)

c)

c)

 

a)

 

a)

a,e

 

a,e

 

d)

a)

a)

 

 

a, c

a)

a)

a)

f)

a,e

 

 

 

Noter

 

 

33 180

0

0

3 326

0

 

2 178

55 930

5 509

0

 

0

700

5 377

1 213

107 413

 

211 415

148 265

2 971

0

0

8 260

44 267

415 178

522 592

Enligt 
tidigare 

redovisnings-
principer

24 781

0

0

3 528

0

 

1 989

71 304

5 781

0

 

35 962

763

302

1 036

145 446

 

326 165

191 319

0

7 387

0

10 791

0

535 662

681 108

Enligt 
tidigare 

redovisnings-
principer

33 180

0

0

3 326

0

 

2 178

44 785

5 509

154 805

 

0

700

5 377

1 213

251 073

 

211 415

148 265

2 971

0

0

1 600

44 267

408 518

659 591

Enligt 
IFRS 

149 924

37 584

13 295

3 528

49 643

 

2 162

73 320

5 781

168 962

 

0

2 751

353

17 266

524 569

 

421 913

236 210

1 085

12 872

315

7 108

27 832

707 336

1 231 905

Enligt 
IFRS 

0

0

0

0

0

 

0

-11 145

0

154 805

 

0

0

0

0

143 660

 

0

0

0

0

0

-6 660

0

-6 660

136 999

Total effekt 
av övergång 
till IFRS exkl. 

omklassficeringar 

125 143

37 584

13 295

0

49 643

 

173

2 016

0

168 962

 

-35 962

1 988

51

16 230

379 123

 

95 748

44 891

1 085

5 485

315

-3 683

27 832

171 674

550 797

Total effekt 
av övergång 
till IFRS exkl. 

omklassficeringar 

Fortsättning nästa sida »
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..Not 9 fortsättning.

EgEt kapital och skuldER

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Reserver

Balanserat resultat (Inklusive årets 

resultat)

Summa eget kapital hänförligt till 

moderbolagets aktieägare

Innehav utan bestämmande inflytande

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Avsättningar för pensioner

Uppskjutna skatteskulder

Leasingskulder

Skulder till kreditinstitut

Övriga långfristiga skulder

Långfristiga avsättningar

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

Kortfristiga avsättningar

Skulder till kreditinstitut

Derivatinstrument

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Leasingskuld

Aktuella skatteskulder

Fakturabelåningskredit

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

summa EgEt kapital och 

skuldER

2021-01-01 2021-12-31

e)

e)

 

 

 

 

 

 

e)

f)

 

 

e)

Noter

h)

 

 

c)

 

 

a)

a, g

a, e

a,e

a

a

 

 

 

a

a,e

f)

a)

a)

a, e

a)

a)

a)

a)

Noter

751

123 482

0

144 556

268 789

754

269 543

 

0

9 976

0

26 337

31 800

0

68 113

 

0

0

8 059

0

597

86 310

0

3 583

9 257

28 578

48 553

184 937

522 592

Enligt 
tidigare 

redovisnings-
principer

755

125 126

0

138 750

264 631

838

265 469

 

0

10 770

0

47 274

13 521

0

71 565

 

42 305

0

8 755

0

19 928

166 442

 0

1 716

33 134

21 415

50 379

344 074

681 108

Enligt 
tidigare 

redovisnings-
principer

751

123 482

0

144 773

269 006

754

269 760

 

0

9 976

123 167

18 762

31 800

0

183 705

 

0

0

6 450

405

597

86 310

22 637

3 583

9 257

28 173

48 716

206 128

659 591

Enligt 
IFRS 

755

125 126

3 320

139 897

269 098

128 856

397 954

 

10 431

21 611

131 026

53 120

16 083

908

233 179

 

42 305

1 411

70 603

184

26 308

273 657

31 428

5 084

44 692

29 603

75 497

600 772

1 231 905

Enligt 
IFRS 

0

0

0

217

217

0

217

 

0

0

123 167

-7 575

0

0

115 592

 

0

0

-1 609

405

0

0

22 637

0

0

-405

163

21 191

136 999

Total effekt 
av övergång 
till IFRS exkl. 

omklassficeringar 

0

0

3 320

1 147

4 467

128 018

132 485

 

10 431

10 841

131 026

5 846

2 562

908

161 614

 

0

1 411

61 848

184

6 380

107 215

31 428

3 368

11 558

8 188

25 118

256 698

550 797

Total effekt 
av övergång 
till IFRS exkl. 

omklassficeringar 
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avstämning av 
summa totalREsultat föR 
pERiodEn januaRi-dEcEmBER 
2021 samt 
oktoBER-dEcEmBER 2021

Nettoomsättning

Förändring av lager av produkter i 

arbete och färdiga varor och aktiverat 

arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Summa 

 

Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivning goodwill

Resultatandel från intresseföretag

Övriga rörelsekostnader

Av- och nedskrivning av immateriella 

tillgångar och materiella 

anläggningstillgångar

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Finansiella poster - netto

Resultat före skatt

Inkomstskatt

Årets resultat

Årets resultat hänförligt till:

Innehav utan bestämmande inflytande

Moderföretagets aktieägare

Övrigt totalresultat:

Årets omräkningsdifferenser

Omvärdering av 

nettopensionsförpliktelsen

Övrigt totalresultat för året

Summa totalresultat för året

Summa totalresultat för året 

hänförligt till: 

Innehav utan bestämmande inflytande

Moderföretagets aktieägare

jan-dEc 2021 okt-dEc 2021

a)

a, c

a,f

 

 

a)

a,e

a)

b)

d)

a, j

i)

 

 

a)

a, e, j

 

 

a, g

Noter

a)

a, c

a,f

 

 

a)

a,e

a)

b)

d)

a, j

i)

 

 

a)

a, e, j

 

 

a, g

Noter

279 971

-15 383

3 588

268 176

 

-173 369

-14 061

-84 216

8 503

33 654

-17 921

-51 835

-299 246

-31 069

9

-6 313

-6 304

-37 373

3 985

-33 388

 

-37 530

4 141

 

2 874

-133

2 741

-30 647

 

-38 042

7 395

Total effekt 
av övergång 

till IFRS

102 194

-7 069

539

95 664

 

-59 373

-12 446

-33 862

2 051

24 132

-8 277

-14 800

-102 575

-6 910

1

-501

-500

-7 411

1 710

-5 701

 

-15 846

10 145

 

1 337

-133

1 204

-4 497

 

-15 810

11 313

Total effekt 
av övergång 

till IFRS

1 283 171

-8 983

10 631

1 284 819

 

-752 000

-125 800

-341 003

0

0

-18 557

-67 948

-1 305 309

-20 489

2 193

-18 826

-16 633

-37 122

-5 138

-42 260

 

-37 502

-4 759

 

2 874

-133

2 741

-39 519

 

-38 014

-1 505

Enligt 
IFRS 

389 463

-7 299

1 774

383 938

 

-225 799

-43 677

-105 751

0

0

-8 842

-19 166

-403 235

-19 296

908

-3 986

-3 078

-22 375

-1 169

-23 544

 

-15 820

-7 724

 

1 337

-133

1 204

-22 340

 

-15 784

-6 556

Enligt 
IFRS 

1 003 200

6 400

7 043

1 016 643

 

-578 631

-111 739

-256 787

-8 503

-33 654

-636

-16 113

-1 006 063

10 580

2 184

-12 513

-10 329

251

-9 123

-8 872

 

28

-8 900

 

0

0

0

-8 872

 

28

-8 900

Resultaträkning 
(enligt tidigare 
redovisnings-

principer)

287 269

-230

1 235

288 274

 

-166 426

-31 231

-71 889

-2 051

-24 132

-565

-4 366

-300 660

-12 386

907

-3 485

-2 578

-14 964

-2 879

-17 843

 

26

-17 869

 

0

0

0

-17 843

 

26

-17 869

Resultaträkning 
(enligt tidigare 
redovisnings-

principer)

..Not 9 fortsättning.

Bokslutskommuniké 2022 | Not 9

Fortsättning nästa sida »



 44 av 51Bokslutskommuniké 2022 | Not 9

Fortsättning nästa sida »

..Not 9 fortsättning.

Inission AB förvärvade i april 2021 
49,62% av aktierna i det finska 
noterade bolaget Enedo via en riktad 
nyemission. Nuvarande tillämpade 
redovisningsprinciper är mer 
formbundna och strikt kopplade till 
innehav av rösträttsandelar. Enedo har 
i enlighet med nuvarande tillämpade 
redovisningsprinciper redovisats som 
ett intressebolag då man haft mindre än 
50% av rösterna. Förutom Inission finns 
ca 4 600 ytterligare aktieägare varav 
ca 10 stycken äger aktier motsvarande 
35 % av rösterna. Inission äger mindre 
än hälften av de röstberättigade aktierna 

men bedöms ändå ha tillräckligt 
med röstberättigade aktier för att ha 
bestämmande inflytande över Enedo. 
Denna bedömning baseras främst 
på att Inission bedöms ha de facto 
kontroll över Enedo då det inte är 
praktiskt möjligt för övriga aktieägare 
att gå samman för att få en majoritet 
av rösterna på en bolagsstämma. Detta 
då det finns ett stort antal aktieägare 
förutom Inission, totalt ca 4 600 st. 

Nuvarande tillämpade redovisnings-
principer har inte begreppet de facto 
kontroll utan där utgår bedömningen 

av kontroll utifrån legalt ägande varför 
detta blir en skillnad vid övergång till 
IFRS. Från förvärvstillfället, 1 april 
2021, har Enedo således konsoliderats 
Enedo som ett dotterbolag. Förvärvet 
är ett rörelseförvärv som har redovisats 
i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv. 
För effekter av IFRS 3 Rörelseförvärv 
sec) nedan. Nedan beskrivs effekten på 
olika rader i koncernens resultaträkning 
och balansräkning av att Enedo 
konsolideras.

Nettoomsättning

Förändring av lager av produkter i arbete 

och färdiga varor

Övriga rörelseintäkter

Summa

Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Övriga rörelsekostnader

Av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar och 

materiella anläggningstillgångar

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Finansiella poster - netto

Inkomstskatt

Årets resultat

279 971

-3 213

3 124

279 882

-173 369

-39 057

-84 378

-12 265

-26 898

-335 967

-56 085

9

-7 549

-7 540

722

-62 902

a)  EffEkt av konsolidERing av EnEdo fRån 1 apRil 2021 

Effekt av konsolidering av Enedo på koncernens resultaträkning
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Anläggningstillgångar

Övriga immateriella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Nyttjanderättstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager

Kundfordringar

Aktuell skattefordran

Övriga fordringar och förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter

Likvida medel

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

 

Skulder

Avsättningar för pensioner

Övriga avsättningar (lång och kort)

Uppskjutna skatteskulder

Leasingskulder (kort och lång)

Skulder till kreditinstitut (kort och lång)

Övriga långfristiga skulder

Leverantörsskulder

Förskott från kunder

Aktuella skatteskulder

Fatkurabelåningskredit

Övriga kortfristiga skulder och upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter

Summa skulder

49 643

26 716

7 692

2 039

15 790

101 880

 

95 748

44 891

1 085

7 279

27 832

176 835

279 374

 

 

10 431

2 319

600

8 799

88 697

2 562

107 215

6 380

3 368

11 558

33 306

275 895

Följande tillgångar och skulder (exklusive effekter av IFRS 3) 
har tillkommit som en effekt av att Enedo konsolideras 2021-12-31

B)  goodwill

Enligt tidigare redovisningsprinciper har goodwill skrivits av över den bedömda nyttjande-
perioden. Enligt IFRS skrivs goodwill inte av, istället genomförs årliga nedskrivningstest. 
I och med att goodwill inte skrivs av enligt IFRS återläggs de avskrivningar på goodwill 
som gjorts enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper fr o m 1 januari 2021.
 
I balansräkningen har goodwillposten dels påverkats av återläggning avskrivning goodwill 
dels av tillkommande goodwill från förvärvet av Enedo om 116 080 TSEK. 
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c)  RöRElsEföRväRv 

Under 2021 har endast ett rörelseförvärv 
genomförts, förvärvet av Enedo (se a) 
ovan. Rörelseförvärvet har redovisats i 
enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv. 
Verkligt värde har identifierats för 
samtliga nettotillgångar vilket inneburit 
att ytterligare immateriella tillgångar i 
form av kundrelationer och varumärken 
har identifierats samt ett övervärde 
kopplat till varulager. Vidare har en 
uppskjuten skatteskuld kopplat till dessa 
tillgångar tillkommit. Kundrelationer 
och varumärken redovisas i balansräk-
ningen i posten Övriga immateriella 
tillgångar. För detaljerad information 
om förvärvet se not x Rörelseförvärv. I 
rörelseförvärvet redovisas innehav utan 
bestämmande inflytande avseende den 
andel uppgående till 50,5% som Inission 
inte äger. Innehav utan bestämmande 
inflytande har redovisats med tillämp-
ning av full goodwillmetoden. Verkligt 
värde på innehav utan bestämmande 
inflytande vid förvärvstillfället var 
166 114 TSEK och redovisat värde för 
innehav utan bestämmande i Enedo per 
2021-12-31 uppgick till 128 018 TSEK.

Kundrelationer har en bedömd nyttjande- 
period på 13 år och varumärken har 
bedömts ha en obestämbar nyttjande-
period. Övervärdet i varulagret löses 
upp under en period på 9 månader. 
Tillkommande avskrivningarna på 
kundrelationer -2 282 TSEK för 2021. 
För okt-dec 2021 uppgår tillkommande 
avskrivningar på kundrelationer till -761 
TSEK. Hela det identifierade övervärdet  
i varulagret om 12 170 TSEK löses upp 
under 2021 och upplösningen har redo-
visats i posten förändring av lager av 
produkter i arbete och färdiga varor 
under 2021 effekten okt-dec 2021 är     
-4 058 TSEK. Upplösning av uppskjuten  
skatteskuld hänförlig till ovan poster är 
redovisad i posten inkomstskatt och upp- 
går till 2 890 TSEK för 2021 och 964 
TSEK för perioden okt-dec.

d) andElaR i intREssEföREtag/
REsultatandEl fRån intREssE-
föREtag

I och med att Inission bedöms ha 
kontroll över Enedo (se a) ovan) vänds 
de bokningar som gjorts av andelar i 
intresseföretag i balansräkningen och 
den andel av resultat från intresseföretag 
som redovisats i resultaträkningen.

E)  lEasingavtal  

Enligt nuvarande tillämpade redovis-
ningsprinciper har koncernen klassificerat 
leasingavtal antingen som operationella 
eller finansiell leasingavtal. Samtliga 
effekter av tidigare redovisade finansiella 
leasingavtal har återlagts från 
2021-01-01 och från denna tidpunkt 
redovisas samtliga leasingavtal i enlighet 
med IFRS 16. 

Enligt IFRS 16 kommer nu samtliga 
koncernens leasingavtal (med undantag 
för korttidsleasingavtal och leasingavtal 
där den underliggande tillgången är av 
lågt värde) att redovisas i rapporten över 
finansiell ställning som leasingskulder 
och nyttjanderättstillgångar. 

Nyttjanderättstillgångar redovisas till 
ett belopp som motsvarar leasingskulden 
justerat för förutbetalda leasingavgifter 
(inklusive första förhöjda hyror). På 
skuldsidan redovisas en långfristig och 
en kortfristig leasingskuld.  

De leasingavtal som enligt nuvarande 
tillämpade redovisningsprinciper klassi-
ficerats som finansiella leasingavtal och 
redovisas i posten maskiner och andra 
tekniska anläggningar samt på skuld-
sidan i posten skulder till kreditinstitut 
har återlagts och istället redovisats i en-
lighet med IFRS 16 från 1 januari 2021. 
Vid tidpunkt för övergång till IFRS har 
denna justering lett till en positiv effekt 
på balanserad vinst om 380 TSEK.

I resultaträkningen minskar övriga 
externa kostnader med 24 996 TSEK 
under 2021 respektive 5 076 TSEK 
under okt-dec 2021 till följd av åter-
läggning av leasingavgifter. Istället 
redovisas avskrivningar (avskrivningar 
ökar) (se i) nedan) och räntekostnader 
hänförliga till leasingskulden uppgående 
till -4 088 TSEK för 2021 och -885 
TSEK för oktober-december 2021.  

f) finansiElla instRumEnt  

Enligt nuvarande tillämpade redovisnings- 
principer redovisas endast derivatinstru-
ment som netto har ett negativt värde 
i balansräkningen. Vid övergång till 
IFRS redovisas derivatinstrument till 
verkligt värde brutto vilket innebär att 
en tillgång och en skuld bokas brutto 
i varje period. Förändringen i verkligt 
värde på derivatinstrumenten redovisas 
som övriga rörelseintäkter respektive 
övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.  
Inission innehar derivatinstrument i 
form av valutaterminskontrakt. Vid 
övergång till IFRS är verkligt värde 
på samtliga derivatinstrument negativt 
varför justeringen består av en omklassi-
ficering mellan övriga kortfristiga 
skulder och posten derivatinstrument. 
Per 2021-12-31 tillkommer en skuld 
om 184 TSEK och en fordran om 315 
TSEK. I resultaträkningen för 2021 
tillkommer en positiv effekt i övriga 
rörelseintäkter om 464 TSEK och i 
övriga rörelsekostnader om -333 TSEK. 
Effekten i perioden okt-dec är en effekt i 
övriga rörelsekostnader om -317 TSEK.

g)  uppskjutEn skatt

Justeringar av uppskjuten skatt utgörs 
främst av de effekter på uppskjuten skatt 
som uppkommit genom omräkning av 
rörelseförvärv samt uppskjuten skatt 
hänförlig till nyttjanderättstillgångar 
och leasingskulder, samt derivatinstru-
ment. Vidare tillkommer uppskjuten 
skatt hänförlig till förvärvet av Enedo. 
Se a) ovan.  
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i)  justERingaR av avskRivningaR i REsultatRäkningEn

I nedan tabell framgår samtliga justeringar som gjorts mot posten avskrivningar:

h)  omRäkningsdiffEREnsER

Belopp som förs om i Rapporten över totalresultat och omklassificeras från posten 
”Balanserad vinst” till posten ”Reserver” i Balansräkningen avser omräkningsdifferenser 
hänförliga till utländska dotterbolag vilka enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper  
redovisats direkt mot balanserade vinstmedel. Därutöver tillkommer en justering av 
omräkningsdifferenser p.g.a. IFRS-justeringar av främst goodwill, övriga tillkommande 
immateriella tillgångar och leasing samt omräkningsdifferenser hänförliga till om 
omräkning av det finska dotterbolaget Enedo som inte tidigare konsoliderats. Enligt 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper redovisades omräkningsdifferenser i eget kapital 
istället för i övrigt totalresultat.   

j) omklassificERingaR

Balansräkningen
Omrubriceringar respektive omklassificeringar har skett av följande poster i balansräkningen; 
”Kassa bank” benämns ”Likvida medel”. Avsättningar ska enligt IFRS inte redovisas under 
egen rubrik benämnd ”Avsättningar”, utan redovisas under någon av rubrikerna ”Långfristiga 
skulder” eller ”Kortfristiga skulder” beroende på avsättningens karaktär. Uppskjutna 
skatteskulder har därmed omklassificerats till ”Långfristiga skulder”.  

Rapport över totalresultat
Jämfört med tidigare redovisningsprinciper tillkommer poster som redovisas inom Övrigt 
totalresultat. Inission har valt att presentera rapporten som en rapport benämnd ”Rapport 
över totalresultat”.  Vidare har en omklassificering om 5 323 TSEK avseende omvärdering 
av andra långfristiga värdepappersinnehav som enligt nuvarande tillämpade redovisnings-
principer redovisas i finansnettot men där förändringar i verkligt värde redovisas som 
övriga rörelseintäkter/övriga rörelsekostnader.

Specifikation justeringar av avskrivningar 

Tillkommande avskrivning 

kundrelationer 

Tillkommande avskrivning 

nyttjanderättstillgångar

Avskrivningar Enedo

Återläggning avskrivning 

finansiell leasing

Total påverkan på av- och 
nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar

Noter

c)

e)

a)

e)

2021

-2 282

-26 736

-26 898

4 080

-51 836

Okt-dec 2021

-761

-6 969

-9 565

2494

-14 801
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EffEktER vid modERföREtagEts övERgång 
till RfR 2 REdovisning föR juRidiska pERsonER

Detta är Inission ABs (moderföretagets) första delårsrapport som upprättas i enlighet 
med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. 

De redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har tillämpats när redovisningen för 
Inission AB har upprättats per den 31 december 2022 och för den jämförande information 
som presenteras per den 31 december 2021 samt vid upprättande av rapporten över periodens 
ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2021 
(moderbolagets tidpunkt för övergång till RFR 2). 

När ingångsbalansräkningen per den 1 januari 2021, samt balansräkningarna per den 
31 december 2021 upprättades i enlighet med RFR 2, justerades belopp som i tidigare 
årsredovisningar och delårsrapporter rapporterats i enlighet med BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Inission AB har inte tillämpat några undantag vid övergång till RFR 2.

avstämning mEllan tidigaRE tillämpadE REdovisningspRincipER (k3) och RfR 2

Nedanstående tabell visar avstämningen mellan de tidigare tillämpade redovisnings-
principerna i K3 och RFR 2 för respektive period för eget kapital. 

Andelar i koncernföretag

Andelar i intresseföretag

Övriga anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran

Derivatinstrument (kortfristiga)

Övriga kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa tillgångar

 

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital

Överkursfond och balanserade 

vinstmedel

Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld

Derivatinstrument

Övriga kortfristiga skulder

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

Noter

170 488

69 616

507

0

0

18 386

0

258 997

 

 

755

156 183

-310

156 628

1 855

25 226

0 

 0

75 287

100 513

258 996

Enligt tidigare 
redovisnings-

principer

69 616

-69 616

0 

38

315

0 

0 

353

 

 

0

0 

104

104

0

0 

65

184

0

249

353

Total effekt 
av övergång 

till RFR 2 exkl. 
omklassficeringar

240 104

0

507

38

315

18 386

0

259 350

0

0

755

156 183

-206

156 732

1 855

25 226

65

184

75 287

100 762

259 349

Enligt RFR 2

Avstämning av eget 
kapital i moderbolaget
2021-12-31
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Förklaring till effekter som uppstått vid moderbolagets övergång till RFR 2 under 2021 
är följande:

•	 Moderbolaget	har	valt	att	tillämpa	IFRS	9	Finansiella instrument varför samtliga 
 derivatinstrument redovisas till verkligt värde. Samtliga derivatinstrument finns i 
 moderbolaget varför den beskrivning av effekter av finansiella instrument som finns i 
 koncernens beskrivning av övergång till IFRS i denna not (se not f, Finansiella instrument  
 ovan). 
•	 Innehavet i Enedo var tidigare klassificerat som innehav i intresseföretag. Vid övergång 
 till RFR 2 klassificeras innehavet istället som innehav i dotterföretag. För ytterligare 
 detaljer se not a Effekt av konsolidering av Enedo från 1 april 2021 ovan.

Effekten i resultaträkningen utgörs av en positiv effekt på övriga rörelseintäkter om 
464 TSEK och en ökning av övriga rörelsekostnader om -333 TSEK p g a värdeförändring 
på derivaten samt en effekt på uppskjuten skatt om -27 TSEK på värdeförändringen.
I moderbolaget finns ingen effekt av övergång till RFR 2 i öppningsbalansen då samtliga 
derivatinstrument vid detta tillfälle hade ett negativt värde.
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- Enedo, Kraftelektronik och system

Bokslutskommuniké 2022 | Om Inission AB

Vad
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings-
tjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik 
och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, 
från utveckling och design till industrialisering, volym-
produktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksam-
heter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och 
Tunisien. Den sammanlagda omsättningen 2022 uppgick till 
1,9 miljarder kronor med 917 anställda. Inission är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified 
Adviser AB som certifierad rådgivare. 

Om Inission

Varför
Det som utmärker Inission är att vi vet varför vi gör det vi gör. 
Vi har nämligen en stark övertygelse om att vår bransch går 
att förändra och förbättra och att vi hela tiden kan och måste 
leverera ett ännu större värde till våra kunder. För att lyckas 
med det har vi bland annat bestämt oss för att aldrig vara 
nöjda. Vi har bestämt oss för att ta täten och leda utvecklingen 
och vi tänker aldrig låta engagemanget sina. Dessutom 
glömmer vi inte att ta tillvara på all den positiva energi som i 
slutänden gynnar affärerna. 
 Kort sagt. Varför är avgörande. Vad vi gör är viktigt, hur vi 
gör det likaså. Men utan att komma ihåg varför vi gör det är 
vi ingenting. Välkommen att upptäcka skillnaden!
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