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Rättelse av fel i resultaträkningen för tidigare kvartal 2020  

Ett klassificeringsfel inom resultaträkningen i Alfa Lavals delårsrapporter under 2020 har identifierats 

och rättats. ”Totalt resultat” för respektive period påverkas inte, men felet har inneburit att resultatmått 

längre upp i resultaträkningen inte blivit korrekta, vilket i sin tur bl.a. medfört att ”Resultat per aktie” 

kommit att anges till för höga belopp. För de första sex månaderna 2020 ska ”Resultat per aktie” 

rätteligen uppgå till SEK 4,68 vilket är SEK 0,82 lägre än den tidigare rapporterade siffran. Eget kapital 

påverkas inte.  

Vid koncernkonsolideringen för det tredje kvartalet 2020 har upptäckts ett klassificeringsfel inom 

resultaträkningen för tidigare kvartal 2020. Realiserade och orealiserade kursförluster avseende lån 

som utgör säkring av nettotillgångar i utländsk valuta bokas normalt mot övrigt totalresultat. 

Reverseringen av orealiserade kursförluster per den 31 december 2019 har i samband med att lån 

förfallit under 2020, emellertid, på grund av ett misstag, bara delvis bokats mot övrigt totalresultat för 

att där möta den realiserade kursförlusten vid förfallet av lånet. Detta har inneburit att posterna 

redovisats brutto istället för netto, vilket är felaktigt.  

Nu gjord rättelse innebär följande: Orealiserade finansiella kursdifferenser om MSEK 129 i Q1, MSEK 

306 i Q2 och MSEK 435 för de första sex månaderna har flyttats från ”Ränteintäkter och finansiella 

kursvinster” till ”Omräkningsdifferens” i ”Övrigt totalresultat”. Motsvarande skatt om MSEK -28 i Q1, 

MSEK -65 i Q2 och MSEK -93 för de första 6 månaderna har flyttats från ”Skatt” till ”Uppskjuten Alfa 

Laval Tredje Kvartalet 2020 Q3 19 26 skatt på övrigt totalresultat”. Detta påverkar ”Resultat efter 

finansiella poster” med MSEK -129 i Q1, MSEK -306 i Q2 och MSEK -435 för de första sex månaderna. 

Nettoresultatet påverkas med MSEK -101 i Q1, MSEK -241 i Q2 och MSEK -342 för de första sex 

månaderna. ”Övrigt totalresultat” påverkas med MSEK 101 i Q1, MSEK 241 i Q2 och MSEK 342 för de 

första sex månaderna. Effekten på ”Nettoresultatet” är hänförligt till moderbolagets ägare. Detta 

innebär i sin tur att ”Resultat per aktie” minskas med SEK 0,24 i Q1, SEK 0,58 i Q2 och SEK 0,82 för 

de första sex månaderna. Avkastningen på eget kapital minskas till 19,6% i Q1 och 18,0% i Q2.  

Det rör sig som sagt om ett klassificeringsfel inom resultaträkningen för respektive period. ”Totalt 

resultat” och ”Eget kapital” för respektive period påverkas alltså inte. 
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