
Årsredovisning
Styrelsen och verkställande direktören för SeaTwirl AB avger 

härmed rapport för räkenskapsåret 2016.09.01 - 2017.08.31

SeaTwirl AB, 556890-1135









SeaTwirl AB, 556890-1135

Vattenfalls vd Magnus Hall svarar på frågan:  
Är havsbaserad vindkraft ersättningen för kärnkraft? 

”Så tänker jag nog att 
det måste bli.” 

SvD den 21 september 2017
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NEDSKRIVNINGAR - MATERIELLA OCH 

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indi

kation på att en tillgångs värde är lägre ön dess redo

visade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas 

tillgångens återvinningsvörde. 

Återvinningsvördet är det högsta av verkligt värde 

med avdrag för försöijningskostnader och nyttjan

devärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas 

nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången 

väntas ge upphov till i den löpande verksamheten 

samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonte

ringsrönta som används är före skatt och återspeglar 

marknadsmässiga bedömningar av pengars tids

värde och de risker som avser tillgången. En tidigare 

nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till 

grund för beräkningen av återvinningsvördet vid den 

senaste nedskrivningen har förändrats. 

INTÄKTER 

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget 

erhållit eller kommer att erhålla för egen rökning 

redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga 

värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. 

OFFENTLIGA BIDRAG 

Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på 

framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren 

för att få uppdraget uppfyllts. 

Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på 

framtida prestation redovisas som intäkt när presta

tionen utförs. Har bidraget tagits emot innan villkoren 

för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas 

bidraget som skuld. 

Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en 

anläggningstillgång redovisas som minskning av till

gångens anskaffningsvörde. 
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