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Not 1

Ändrade redovisningsprinciper
Kommande ändringar i redovisningsprinciper som träder i kraft
2010 och senare
Nedan beskrivna kommande förändringar i IFRS och IAS ingår i
redovisningsprinciper som tillämpas i koncernredovisningen. Förändringar i principer och påverkan av dessa på bolagets koncernredovisning är enligt följande:

Redovisningsprinciper

Överensstämmelse med lag och normgivning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden
från International Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC) såsom de har godkänts av EG–kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har den svenska Årsredovisningslagen och
RFR 1.2 Kompletterande redovisning för koncerner från Rådet för
finansiell rapportering tillämpats.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges under avsnittet Noter, moderbolaget,
Not 1 Redovisningsprinciper. De avvikelser som förekommer mellan
moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i
möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av Årsredovisningslagen (ÅRL) och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl.

• IFRS 3 Rörelseförvärv föreskriver ändrade regler för bestämmande av redovisad goodwill, att förvärvskostnader inte får aktiveras,
definitionen på rörelseförvärv har utvidgats, verkligt värde av villkorad köpeskilling ska fastställas vid förvärvstidpunkten och den
skuldförändring relaterat till den villkorade köpeskillingen som
sker intill likvid ska justeras i övrigt totalresultat. Vidare innebär
de nya reglerna att det är tillåtet att välja mellan två metoder för
beräkning av minoriteten och att ytterligare förvärv ska redovisas
som egetkapitaltransaktion efter att bestämmande inflytande har
uppnåtts. Standarden ska tillämpas från och med 1 januari 2010.
Tillämpningen av den nya IFRS 3 kommer att få viss effekt på koncernens ställning och resultat i samband med framtida rörelseförvärv, avseende främst förvärvskostnader för rådgivning och konsultationer i samband med förvärv som inte längre får aktiveras som
förvärvskostnad och tillämpningen av villkorade köpeskillingar.

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även
utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen.
Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste miljontal. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder,
som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder
som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella tillgångar klassificerade som finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas (se beskrivning av kategorierna nedan under avsnittet ”Finansiella instrument”). Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning redovisas till det lägsta av
det tidigare redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för
försäljningskostnader.
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar, uppskattningar och antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna
och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska
erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och
antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på
tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra
källor. Verkliga utfallet i framtiden kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om
ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell
period och framtida perioder.
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av
IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna
och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i
påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 2, Väsentliga bedömningar och uppskattningar och i respektive not där uppskattningar har tillämpats.
De angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har tilllämpats
konsekvent på rapportering och konsolidering av dotterföretag, intresseföretag och joint venture företag.

• IAS 24 Upplysningar om närstående har ändrats så att statliga
företag inte per automatik är att betrakta som närstående och
ska tillämpas från och med 1 januari 2010. Bolagets upplysningar
om transaktioner med staten har hittills begränsats till relationer
som inte är av affärsverksamhetsnatur, vilket innebär att närståendetransaktioner har omfattat speciella uppdrag från stat och
tillstånd från myndigheter. Ändringarna i standarden förändrar
därför inte bolagets upplysningar om närstående.
• IFRS 9 Finansiella instrument ska ersätta nuvarande IAS 39 och
ska tillämpas från och med 1 januari 2013. Huvudsakliga kända
ändringar är att klassificering och värdering reduceras till två kategorier och ska värderas antingen till verkligt värde eller till upplupet anskaffningsvärde, samt att uppskattning och värdering av
kreditförluster i samband med värdering av lån ska utgå från en
modell av förväntade förluster snarare än ”konstaterade” förluster. Vidare förväntas det komma ändringar avseende säkringsredovisning, vilka ännu inte är kända. Ändringarna för klassificering och värdering förväntas inte få någon påverkan på bolagets
redovisning av finansiella instrument, eftersom bolaget inte har
tillgångar i andra kategorier. För bolaget förväntas standarden
avseende kreditförluster inte få någon effekt eftersom kreditförluster i bolaget avser endast kundfordringar.
• IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter har
ändrats med avseende på hur förändringar i ägarandelar i dotterföretag, effekt på goodwill, samt vinster och förluster till följd av
ägarförändringar ska redovisas. Ägarförändringar i rörelser, där
det bestämmande inflytandet behålls ska redovisas som egetkapitaltransaktion. Vinster och förluster när det bestämmande inflytandet i en rörelse upphör ska redovisas i periodens resultat och
den resterande delen ska omvärderas. Vidare ska förluster allokeras till innehav utan bestämmande inflytande även om andelen av
det egna kapitalet blir negativt. Den förändrade standarden kommer inte påverka hittills redovisade förvärv.
• Förbättringar av standarder (”Improvements”)
o Förändring av IFRS 8 Rörelsesegment innebär att totala tillgångar och skulder ska redovisas i de finansiella rapporterna på
det vis som de rapporteras till ledningen i bolaget för styrning av
verksamheten. Förändringen kan innebära att information om
tillgångar och skulder per segment kommer att ses över. Vad en
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eventuell förändring av rapportens information kommer att bli
är ännu inte färdigutrett.
Förändring av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter avser
en ändring om klassificering av kortfristiga skulder. En skuld
som kan konverteras till egetkapitalinstrument ska inte påverka
dess klassificering om den är kort- eller långfristig. Förändringen
kommer inte innebära någon påverkan på bolagets redovisning.
Förändring av IAS 7 Rapport över kassaflöden innebär att kostnader i samband med transaktioner som resulterar i bokförd tillgång får klassificeras inom investeringsverksamheten. Ändringen kommer inte få någon påverkan på bolagets redovisning.
Förändring av IAS 17 Leasingavtal innebär att vid klassificering av byggnad och mark ska hänsyn tas till det faktum
att mark har obegränsad ekonomisk livslängd. Förändringen
kommer inte ha någon påverkan på bolagets redovisning av ingångna finansiella leasingavtal.
Förändring av bilagan till IAS 18 innebär att ytterligare ett
exempel som beskriver skillnaden mellan en försäljande enhet
och en enhet som agerar agent eller förmedlare. Ändringen
skulle inte påverka bolagets redovisning.
Förändring av IAS 36 Nedskrivningar innebär att goodwill
ska fördelas på kassagenererande enheter på det vis som dessa
enheter och goodwill rapporteras till företagsledningen, dock
inte mer aggregerat än till rörelsesegmentsnivå. Förändringen
kommer inte ändra bolagets tillämpning av standarden.
Förändring av IAS 38 Immateriella tillgångar är av redaktionell art och innebär inga ändringar för bolagets tillämpning av
standarden.
Förändring av IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning
och värdering innebär att omklassificering av kassaflödessäkringar ska göras till resultaträkningen vid tillämpning av säkringsredovisning och förtydligande om värdering av inbäddade derivat. Bolagets tillämpning av standarden påverkas inte
av förändringarna.
Förändring av IFRIC 9 Ny bedömning av inbäddade derivat avser
ett förtydligande av tolkningen som beskriver att den inte ska tillämpas på företagsförvärv och ingående i joint ventures. Förtydligandet leder inte till någon ändring i bolagets redovisning.
Förändring av IFRIC 16 Säkring av nettoinvesteringar i utlandet avser en borttagen begränsning för bolag som själv är säkrat att inneha säkringsinstrument. Förändringen påverkar inte
bolagets redovisning.

väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas
inom tolv månader räknat från balansdagen.
Konsolideringsprinciper
Det svenska Näringsdepartementet och danska Transportministeriet
meddelade den 2 februari 2009 att parterna undertecknat avtalet om
samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S genom ett joint
venture mellan svenska och danska staten. Ägarna bildade ett nytt
bolag, Posten Norden AB, som blev moderbolag i den gemensamma
koncernen från och med den 24 juni 2009. Koncernerna Posten AB
och Post Danmark A/S konsolideras från och med 1 juli 2009.
Samgåendet har redovisats i enlighet med den så kallade ”carryover-metoden”, vilket innebär att de sammanslagna nettotillgångarna redovisas till de redovisade värden de hade hos Posten AB respektive Post Danmark A/S vid tidpunkten för sammanslagningen. För
redovisade värden vid per 31 december 2009 innebär det att Posten
Nordens koncernbalansräkning utgörs av de bokförda värden som
de ingående bolagen skulle ha haft om de redovisats var och en för
sig. Koncernens ingående värden utgörs av de bokförda värden som
existerade i respektive bolags balansräkning vid samgåendet. Pensionsskulden har därför inte räknats om aktuariellt per sammanslagningstillfället och några omvärderingar av tillgångar har inte heller
gjorts. Vid upprättande av koncernens notapparat har ingående balanser, som krävs och inte rapporterats vid tidpunkten för sammanslagningen, beräknats utifrån balanserna per 31 december 2009 och
redovisade förändringar och resultatposter.
Dotterbolag
Dotterbolag är företag som står under ett bestämmande inflytande
från Posten Norden AB. Detta innebär direkt eller indirekt en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att
erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier
som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär
att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom
koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar
dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller
rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser.
Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna respektive rörelsen utgörs av de verkliga värdena per överlåtelsedagen för tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och emitterade egetkapitalinstrument
som lämnats som vederlag i utbyte mot det förvärvade nettotillgångarna samt transaktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna
och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och
eventualförpliktelser utgör koncernmässig goodwill.
Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör.

Bolaget har valt att inte förtidstillämpa nya och ändrade kommande
redovisningsprinciper, tolkningar eller förbättringar till standards
(”Improvements to IFRSs”).
Segmentsrapportering
Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen,
som utgörs av affärsområden eller geografiska områden. Ett segment
identifieras genom att det tillhandahåller ett sammanhållet sortiment
av produkter och tjänster, vilket är utsatt för risker och möjligheter
som skiljer sig från andra segment. Segmentsredovisningen utgår från
ledningens rapportering av segmenten. Posten Nordenkoncernens
indelning i segment grundar sig på Posten Nordens uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande brev- och pakettjänster i Sverige respektive Danmark, samt affärsidé att erbjuda informationslogistik och
logistiktjänster i Norden.
Information om segment lämnas endast för koncernen.

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande,
men inte ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och
finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20
och 50 % av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls redovisas andelar i intresseföretag enligt
kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandels
metoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna
i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföre
tagens egna kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och undervärden.
I koncernens resultaträkning redovisas koncernens andel i intres-

Klassificering m m
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer
än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt
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Intäkter
Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i resultaträkningen enligt
principen om färdigställandegrad på balansdagen. Inom brev- och
meddelandeverksamheterna och inom logistikverksamheten redovisas intäkter då fysisk försändelse mottagits för fysisk transport.
Intäkter avseende tjänst med elektronisk del, så kallad hybridtjänst,
redovisas då den, efter konvertering till fysiskt format, på motsvarande sätt har mottagits för fysisk transport i form av försändelse.
Terminalavgifter hänförs till hanteringsperioden, d.v.s. den period
då försändelse mottogs från utlandet. Distributionsintäkter redovisas i den period då tjänsten utförts. Intäkter för postboxar periodiseras över kontraktstiden. Tjänsteuppdrag inom informationslogistik
löper vanligen över en kort tidsperiod och intäktsredovisas när uppdraget är slutfört.
Intäkter för försäljning avseende varor redovisas vid leverans i
enlighet med försäljningsvillkoren, vilket innebär att intäkter
redovisas då risker och förmåner förknippade med varan överförts
till motparten.
Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen. Nettoomsättning redovisas exklusive mervärdesskatt, lämnade varurabatter och liknande
intäktsreduktioner.

seföretagens nettoresultat, justerat för eventuella avskrivningar,
nedskrivningar eller upplösningar av förvärvade över- respektive
undervärden. Erhållna utdelningar från intresseföretaget minskar
investeringens redovisade värde. Koncernens anskaffningsvärde,
goodwill och eventuella över- och undervärden fastställs på samma
sätt som för dotterföretag med hjälp av en förvärvsanalys (se beskrivning ovan ”Dotterbolag”).
Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det
betydande inflytandet upphör.
Joint ventures
Joint ventures är redovisningsmässigt de företag för vilka koncernen
genom samarbetsavtal med en eller flera parter har ett gemensamt
bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. I koncernredovisningen konsolideras innehav i joint ventures enligt klyvningsmetoden. Enligt klyvningsmetoden redovisas
koncernens ägarandel av företagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder i koncernens resultat- och balansräkning.
Detta görs genom att samägarens andel av tillgångar och skulder, intäkter och kostnader slås ihop post för post med motsvarande poster
i samägarens koncernredovisning. Endast eget kapital som intjänats
efter förvärvet redovisas i koncernens egna kapital. Klyvningsmetoden tillämpas från den tidpunkt då det gemensamma bestämmande
inflytandet erhålls och fram till den tidpunkt då det gemensamma
bestämmande inflytandet upphör.

Rörelsekostnader och finansiella
intäkter och kostnader
Rörelsens kostnader
Kostnader för personal hänförs till den period då arbetet utförts.
Förändringar i semester- och löneskulder redovisas löpande i takt
med den anställdes upparbetade rätt till ersättning. I perioder med
stora semesteruttag kommer därvid personalkostnader regelmässigt
att vara lägre än den genomsnittliga periodkostnaden. Rörelsens övriga kostnader redovisas i den period då varan eller tjänsten levererats, alternativt utnyttjats (avseende t.ex. hyreskostnader).

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och
vinster eller förluster som uppkommer från transaktioner mellan
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Koncerninterna förluster som är en indikation på
nedskrivningsbehov tas med i koncernredovisningen.
Vinster och förluster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag och gemensamt kontrollerade företag elimineras i den
utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Förluster tas med i den utsträckning det finns någon indikation på nedskrivningsbehov.

Betalningar avseende förhyrda tillgångar genom
operationella leasar
Betalningar avseende operationella leasingavtal redovisas i resultat
räkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas som en del av den totala leasingkostnaden i resultaträkningen och redovisas linjärt över
leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder
de uppkommer.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer där
de i koncernen ingående bolagen bedriver sin verksamhet. De bolag
som ingår i koncernen är moderbolag, dotterföretag, intresseföretag
och joint ventures.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen.
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i
resultaträkningen. Ickemonetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid
transaktionstillfället. Ickemonetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till
den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde.
Valutakursförändringen redovisas sedan på samma sätt som övrig
värdeförändring avseende tillgången eller skulden.

Betalningar avseende förhyrda tillgångar genom
finansiella leasar
Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp
som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de
uppkommer.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel och fordringar och räntebärande värdepapper, räntekostnader
på lån, utdelningsintäkter, valutakursdifferenser, orealiserade och
realiserade vinster på finansiella placeringar samt derivatinstrument
som används inom den finansiella verksamheten.
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är
den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar
under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av
fordran eller skulden. Räntekomponenten i finansiella leasingbetalningar är redovisad i resultaträkningen genom tillämpning av effektivräntemetoden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar
periodiserade belopp av transaktionskostnader och eventuella ra-

Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill
och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas till
svenska kronor till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna
som gällde vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas direkt mot eget kapital som en omräkningsreserv.
3

batter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga redovisade värdet av fordran respektive skuld och det belopp som regleras
vid förfall.
Emissionskostnader och liknande direkta transaktionskostnader
för att uppta lån beaktas vid effektivränteberäkning.
Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som
inte utgör derivat med fasta betalningar eller med betalningar som
går att fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad.
Fordringarna uppkommer då företag tillhandahåller pengar, varor
och tjänster direkt till kredittagaren utan avsikt att idka handel i
fordringsrätterna. Kategorin innefattar även förvärvade fordringar.
Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta
som beräknades vid anskaffningstidpunkten.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier, lånefordringar och obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder och
eget kapital återfinns leverantörsskulder, utgivna skuld- och eget
kapitalinstrument, låneskulder samt derivat.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde
motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom de som tillhör
kategorin finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via
resultaträkningen. Redovisning sker därefter beroende av hur de har
klassificerats enligt nedan.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor.
Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats.
Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet
föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen
över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en
finansiell skuld.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller
avyttra tillgången förutom i de fall bolaget förvärvar eller avyttrar noterade värdepapper, då tillämpas likviddagsredovisning.
Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av
tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. Verkligt värde på
onoterade finansiella tillgångar, som utgörs av kundfordringar, kapitalförsäkringar och kassa, fastställs genom att använda värderingstekniker, till exempel nyligen genomförda transaktioner, pris
på liknande instrument och diskonterade kassaflöden.
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva indikationer på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella
tillgångar är i behov av nedskrivning. Kriterier för att avgöra om det
finns ett nedskrivningsbehov utgörs huvudsakligen av motpartens
officiellt kommunicerade oförmåga att fullgöra sin förpliktelse eller
av erfarenhet uppvisad betalningsförmåga på de finansiella marknaderna.
Finansiella instrument klassificeras i kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet.
Klassificering av tillgången fastställs vid anskaffningstidpunkten.
Kategorierna är följande:

Investeringar som innehas till förfall
Investeringar som innehas till förfall är finansiella tillgångar som
har betalningsströmmar som är fasta eller som kan fastställas på
förhand, och med en fast löptid som företaget har en uttrycklig avsikt
och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde
bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Det innebär att över- och undervärden liksom direkta
transaktionskostnader periodiseras över instrumentets löptid.
Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella
tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna kategori. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde
med värdeförändring mot eget kapital med undantag för sådana
som beror av nedskrivningar. Vid den tidpunkt placeringarna bokas
bort från balansräkningen omförs tidigare redovisad ackumulerad
vinst eller förlust i eget kapital till resultaträkningen. Dock redovisas
ränta som beräknas med effektivräntemetoden, utdelningsintäkter
och valutakursdifferenser i resultaträkningen.
Finansiella skulder som innehas för handel och andra
finansiella tillgångar
Finansiella skulder som innehas för handel utgörs av räntebärande
skulder och derivat som inte används för säkringsredovisning. Skulder i kategorin värderas till verkligt värde med värdeförändringen
redovisad i resultaträkningen.
Andra finansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upp
lupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades när skulden togs upp. Det
innebär att över- och undervärden liksom direkta emissionskostnader periodiseras över skuldens löptid. Lånekostnader aktiveras
hänförliga till inköp, konstruktion och produktion av tillgång som
tar betydande tid i anspråk att färdigställa.
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga
tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en
obetydlig risk för värdefluktuationer. Medel för annans räkning i
kassaverksamheten betraktas ej som likvida medel. Dessa medel är
redovisningsmedel för externa kunders räkning, som Posten Norden
endast transfererar vidare och de är därmed ej tillgängliga för betalningar avseende Posten Nordens egen verksamhet. Medel för annans
räkning förändras oberoende av rörelseresultat, investeringar och
andra betalningsflöden i den egna verksamheten.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar
som innehas för handel och andra finansiella tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori. En finansiell tillgång
klassificeras som innehav för handel om den förvärvas i syfte att säljas på kort sikt. Derivat klassificeras som innehav för handel utom
då de används för säkringsredovisning. Tillgångar i denna kategori
värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redo
visade i resultaträkningen.
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Finansiella placeringar
Finansiella placeringar utgör antingen finansiella anläggningstillgångar eller kortfristiga placeringar beroende på avsikten med innehavet. Om löptiden eller den förväntade innehavstiden är längre än
ett år utgör de finansiella anläggningstillgångar och om de är kortare
än ett år men längre än tre månader kortfristiga placeringar.
Räntebärande värdepapper som anskaffats med avsikt att innehas till förfall tillhör kategorin finansiella tillgångar som hålls till
förfall och värderas till upplupet anskaffningsvärde. Räntebärande
värdepapper där avsikten inte är att hålla till förfall klassificeras som
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller finansiella tillgångar som kan säljas.
Vid värdering till verkligt värde via resultaträkningen redovisas
värdeförändringen i finansnettot.

Transaktionsexponering – kassaflödessäkringar
Exponering för valutakurser avseende kontrakterade flöden och
exponering för elpriser avseende framtida prognostiserade flöden
skyddas genom terminer. Värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen.
Nettoinvesteringar
Investeringar i utländska dotterbolag (nettotillgångar inklusive
goodwill) valutasäkras inte. Vid bokslutstillfället upptas dessa till
balansdagskurs. I moderbolaget resultatförda kursdifferenser elimineras i koncernredovisningen mot omräkning av nettotillgångarna
i dotterbolaget som förts mot eget kapital.
Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar
kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset
samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den
på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i
anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och hantering, installation, lagfarter, konsulttjänster och juristtjänster. Lånekostnader
ingår inte i anskaffningsvärdet för egenproducerade anläggningstillgångar. Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan.
Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika
nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella anläggningstillgångar.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas
bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för
direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig
rörelseintäkt/kostnad.

Långfristiga fordringar och övriga
kortfristiga fordringar
Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar är fordringar som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar utan avsikt att idka handel med fordringsrätten. Om den förväntade innehavstiden är längre än ett år utgör de långfristiga fordringar och om
den är kortare övriga fordringar. Dessa fordringar tillhör kategorin
Lånefordringar och kundfordringar.
Kundfordringar
Kundfordringar klassificeras i kategorin Lånefordringar och kundfordringar. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas
inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt.
Nedskrivning av kundfordringar görs om de kan anses som osäkra,
d.v.s. är äldre än 90 dagar efter förfall eller tillhör en kund med historiska betalningssvårigheter. Kundfordringar som tillhör kunder med
erkänt god betalningsförmåga och god betalningshistorik anses inte
som osäkra även om de är äldre än 90 dagar och förväntas betala
adekvat räntekompensation. Kundfordrans förväntade löptid är
kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering.
Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.
Skulder
Skulder klassificeras som andra finansiella skulder vilket innebär att
de initialt redovisas till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten värderas lånen till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Långfristiga
skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan kortfristiga
har en löptid kortare än ett år.

Leasade tillgångar
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell
eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i
allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är det
fråga om operationell leasing.
Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas
som tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen att betala
framtida leasingavgifter redovisas som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna.
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över
löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt
från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder klassificeras i kategorin Andra finansiella skulder. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan
diskontering till nominellt belopp.
Derivat och säkringsredovisning
Derivatinstrument utgörs i koncernen av terminskontrakt som utnyttjas för att täcka risker för förändringar i valutakurser och elpriser. Värdeförändringar på derivatinstrument redovisas i resultaträkningen baserat på syftet med innehavet.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer. För att uppnå resultatmatchning behövs ingen säkringsredovisning då den säkrade posten omräknas med balansdagens
valutakurs och säkringsinstrumentet värderas till verkligt värde
med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen avseende valutakursdifferenser. Posten Norden uppnår därigenom i allt
väsentligt samma resultatmatchning som vid säkringsredovisning.
Värdeförändringar avseende rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet medan värdeförändringar avseende
finansiella fordringar och skulder redovisas i finansnettot.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det
är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs
till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras.
Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaff5

ningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta
komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsföres i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande.

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar består av förvärvade varumärken och
liknande rättigheter, vilka redovisas till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivning görs
linjärt över löptiden för rättigheten, vanligen 5-10 år.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Mark skrivs inte av. Koncernen tillämpar komponentavskrivning
vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger
till grund för avskrivningen.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de
hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader, markanläggningar och
förbättringar på hyrda fastigheter
Inredning och installationer i hyrda lokaler
Sorteringsutrustning
Fordon
Datautrustning
Övriga maskiner och inventarier

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana
nyttjandeperioder är obestämda. Goodwill och immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkommer som tyder
på att tillgången ifråga har minskat i värde. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga
för användning.

20-50 år
5-10 år
5-10 år
3-7 år
3-7 år
3-10 år

Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.
Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för
rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar,
övertagna skulder samt eventualförpliktelser.
Beträffande goodwill i förvärv som ägt rum före den 1 januari 2004
har koncernen vid övergången till IFRS inte tillämpat IFRS retroaktivt utan det per denna dag redovisade värdet utgör fortsättningsvis
koncernens anskaffningsvärde, efter nedskrivningsprövning.
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande
enheter och skrivs inte längre av utan testas årligen för nedskrivningsbehov. Goodwill som uppkommit vid förvärv av intresseföretag inkluderas i det redovisade värdet för andelar i intresseföretag.
Goodwill hänför sig främst till förvärvet 2001 av DPD-verksamheterna, 2006 av Strålforsverksamheterna och förvärvet av Tollpost
AS. Goodwill från dessa förvärv är fastställd i SEK, NOK, EUR,
GBP och DKK.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Aktiverade färdigställda utvecklingsarbeten
Varumärken, kundrelationer,
licenser och andra rättigheter

5-10 år
5-10 år

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet, enligt den
s.k. FIFU-metoden (först-in - först-ut), och nettoförsäljningsvärdet.
Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar – med undantag
för tillgångar för försäljning och avyttringsgrupper redovisade
enligt IFRS 5, förvaltningsfastigheter, varulager, förvaltningstillgångar som används för finansiering av ersättningar till anställda
och uppskjutna skattefordringar prövas vid varje balansdag för att
bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om någon
sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Värdering av undantagna tillgångar enligt ovan prövas enligt respektive
standard.
För goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga
för användning beräknas återvinningsvärdet årligen.
Avseende nedskrivning av finansiella tillgångar, se vidare under
avsnitt ”Finansiella instrument ”.
En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande
enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen.
Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande
enhet fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten.

Aktiverade utvecklingsutgifter
Utgifter för utveckling aktiveras i den mån dessa bedöms komma att
ge framtida ekonomiska fördelar. Det redovisade värdet inkluderar direkta utgifter för förvärvade tjänster och material. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när
de uppkommer. I balansräkningen redovisade aktiverade utvecklingsutgifter är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Posten Norden definierar
utvecklingsutgifter som kostnader för framtagande av kommersiellt
användbara tjänster och produkter, vilka kan ingå som ett erbjudande i Posten Nordens sortiment. I dessa utgifter ingår kostnader
som har direkt samband med det nyutvecklade erbjudandet. Utvecklingsutgifter aktiveras när de uppfyller kriterierna enligt IAS 38 och
beräknas uppgå till väsentliga belopp för utvecklingssatsningen som
helhet. I övrigt kostnadsförs utvecklingsutgifter som normala rörelsekostnader.
De viktigaste kriterierna för aktivering är att utvecklingsarbetets
slutprodukt har en påvisbar framtida intjäning och kassaflöde och
att det finns tekniska och finansiella förutsättningar för att fullfölja
utvecklingsarbetet när det startas.
Andra utvecklingsarbeten, t.ex. avseende väsentliga affärssystem, aktiveras när de uppgår, eller beräknas komma att uppgå, till
väsentliga belopp för utvecklingsarbetet som helhet. I övrigt kostnadsförs sådana utgifter.

Beräkning av återvinningsvärdet
De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras vid
varje balansdag för att utröna om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Om sådana indikationer finns, värderas enskilda eller
naturligt sammanhängande tillgångars återvinningsvärde som det
högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Beräkning av nyttjandevärdet baseras på Posten Nordens
bedömningar av framtida kassaflöden. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med
den specifika tillgången. Bedömningarna görs med utgångspunkt
från koncernens verksamhetsplaner, som kompletteras med annan
relevant information, vilken används för att öka säkerheten i bedömningarna.
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Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar på goodwill återförs inte. Nedskrivningar på andra
tillgångar återförs om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i
de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet.

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal
endast om Posten Norden bevisligen förpliktigat att avsluta en anställning, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, före den
normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande
för att uppmuntra frivillig avgång redovisas en avsättning då erbjudandet har accepteras av åtminstone de berördas ombud och antalet
anställda som kommer att acceptera erbjudandet kan beräknas med
tillförlitlighet. I de fall Posten Norden säger upp personal upprättas
en detaljerad plan som minst innehåller arbetsplats, befattningar och
beräknat antal berörda personer samt ersättningarna för varje personalkategori eller befattning och tiden för planens genomförande.

En nedskrivning återförs endast till den utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde
som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte hade
gjorts, med beaktande av de avskrivningar som då skulle ha gjorts.
Lämnad utdelning
Utdelningar redovisas som skuld efter det att bolagsstämman godkänt utdelningen.

Avsättningar
Avsättning görs för åtaganden som är resultatet av en inträffad händelse, och för bindande förlustkontrakt, där det är sannolikt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet. I balansräkningen redovisas en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan
göras. Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs när en tillräckligt detaljerad plan finns och är kommunicerad så att välgrundade
förväntningar skapats hos andra parter, som kommer att bli berörda
av åtgärderna, eller deras ombud.

Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Posten Nordenkoncernens pensionsförpliktelser utgörs dels av förmånsbestämda planer med avtalat löfte om framtida pensionsnivå
relaterad till i första hand slutlön, dels av avgiftsbestämda planer
för vilka premier erläggs och den anställde står för risken avseende
den framtida pensionsnivån. Koncernens förpliktelser avseende avgiftsbestämda planer redovisas som en personalkostnad i resultaträkningen i den takt som de intjänas genom att den anställde utför
sina arbetsuppgifter åt företaget. De förmånsbestämda planerna utgörs till största delen av en till Posten Norden AB (publ) anpassad
ITP-plan i Sverige och några mindre planer i Norge och i Frankrike.
Beräkningar upprättas för samtliga förmånsbestämda planer enligt den s.k. projected unit credit method i syfte att fastställa nuvärdet av förpliktelser avseende förmåner för nuvarande och tidigare
anställda. Aktuariella beräkningar upprättas årligen och baseras
på aktuariella antaganden vilka fastställs årligen i anslutning till
bokslutstidpunkten. Antaganden görs för inflation, inkomstbasbeloppsförändringar, personalomsättning, diskonteringsränta, avkastningsränta och livslängd.
Koncernens nettoförpliktelse utgörs av de beräknade pensionsförpliktelsernas nuvärde med avdrag för det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna. Förändringar av nettoförpliktelsernas nuvärde till följd av förändrade aktuariella antaganden behandlas som
aktuariella vinster eller förluster. Aktuariella vinster och förluster
resultatförs över de anställdas genomsnittliga återstående tjänstgöringsperiod i den mån de överstiger det s.k. korridorgränsvärdet för
respektive plan. Korridorgränsvärdet motsvarar 10 % av det högsta
av antingen värdet av pensionsåtagandet eller det verkliga värdet
av förvaltningstillgångarna. I Posten Nordenkoncernens balansräkning redovisat värde för pensioner och liknande förpliktelser
motsvarar förpliktelsernas nuvärde vid bokslutstidpunkten, med
avdrag för det verkliga värdet av förvaltningstillgångar, oredovisade aktuariella vinster eller förluster samt oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder. När denna beräkning
leder till en tillgång för koncernen begränsas det redovisade värdet
på tillgången till summan av redovisade aktuariella förluster och det
värde bolaget förväntas kunna tillgodogöra sig i framtiden ur överskott i fonderade medel. Om den pensionskostnad och pensionsavsättning som fastställs för svenska planer avviker från motsvarande
belopp enligt RedR 4, redovisas även för mellanskillnaden särskild
löneskatt i enlighet med UFR 4 (utgiven som URA 43). Beträffande
pensioner och liknande förmåner vilka finansieras genom avgiftsbestämda planer redovisas kostnader vilka motsvarar Posten Nordens
årliga avgifter för planerna.

Skatter
Skatt på årets resultat utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkning utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital, varvid även tillhörande
skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som beräknas på årets skattepliktiga resultat. Hit hör även justeringar av
aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserat på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade
eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej
i koncernmässig goodwill. I juridisk person redovisas obeskattade
reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och
eget kapital. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är
sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar
i framtiden. Bedömningen av denna sannolikhet görs med utgångspunkt från Posten Nordens affärsplan och verksamhetsplaner.
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande
som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas
endast av en eller flera osäkra framtida händelser. Eventualförpliktelser redovisas även när det finns ett åtagande som inte redovisas
som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas. Ställda säkerheter redovisas
för lämnade garantier och pantsatta tillgångar.
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