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Abstract 
För att finansiell rapportering ska ge läsaren en så klar bild som möjligt krävs en viss grad av 

harmonisering och upprättande av redovisningsstandards. Risken blir annars att redovisningen 

inte blir jämförbar och transparent. I december 2001 kom Redovisningsrådets Akutgrupp med 

ett uttalande som sa att koncernbidraget ska redovisas efter ekonomisk innebörd istället för, 

som tidigare, en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det problem som då uppstod var hur 

de företag som följde, och följer, Bokföringsnämnden skulle göra. Därför har 

Bokföringsnämnden under 2006 och 2007 skickat ut remisser med förslag på hur 

koncernbidraget i framtiden ska redovisas. Syftet med denna undersökning har således varit 

att dels undersöka hur onoterade koncernföretag redovisar idag och dels undersöka vilka för- 

och nackdelar det finns med de olika redovisningssätten. För att analysera det insamlade 

materialet har vi i huvudsak använt oss av standardiseringsteorin med utgångspunkt i de två 

övergripande redovisningsperspektiven � den anglosaxiska och den kontinentala. Resultatet 

av undersökningen visade att ca hälften av de kontrollerade företagen redovisade 

koncernbidraget enligt Redovisningsrådets rekommendation och andra hälften som en 

bokslutsdisposition i resultaträkningen. Den visade också att för- och nackdelarna vägde 

ganska lika, men med en svag övervikt åt redovisning i resultaträkningen. Vi anser att 

redovisning i resultaträkningen är bättre, men det bör ske som en egen post och inte som en 

bokslutsdisposition. 

 

Nyckelord: Koncernbidrag, Standardisering, URA 7, Bokföringsnämnden, Förlustutjämning 

Antal tecken: 82 601 
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DEFINITIONER AV BEGREPP 
 
Företagskategorier:1 
K1  Enskilda näringsidkare och handelsbolag (som ägs av fysiska personer) med en  

omsättning som understiger 3 mkr. 
 
K2  Aktiebolag och ekonomiska föreningar under en viss storlek och de enskilda näringsid-

kare och handelsbolag som inte kan eller vill tillhöra kategori 1. 
 
K3  Medelstora och stora företag. 
 
K4  Noterade företag 
 
BFN  
är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i företagens 
bokföring och offentliga redovisning. Det sker bl.a. genom att nämnden meddelar allmänna 
råd om tillämpningar av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslägen2. 
 
Redovisningsrådet  
har till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed, företrädesvis med 
utgångspunkt från ett aktiemarknadsperspektiv. De handhar även uppgiften  att utfärda 
rekommendationer och sprida information om redovisningsfrågor.3 
 
ÅRL 
Årsredovisnigslagen.1 § Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och 
offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. 

                                                
1 Det är inte exakt fastställt hur gränserna mellan de olika företagskategorierna kommer att se ut men det går att 
...läsa om förslagen på http://www.bfn.se/bfn/Skillnadslista_K2K3.pdf.  
2 FARs Samlingsvolym 2004 del 1(2004) Sid.432. 
3 FARs Samlingsvolym 2004 del 1(2004) Sid.840. 
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1 Inledning 
 

Det första kapitlet inleds med en bakgrund till ämnet. Detta leder fram till en problema-

tiserande diskussion som mynnar ut i arbetets problemformulering och syfte. Därpå avslutar 

vi kapitlet med de avgränsningar vi avser hålla oss inom. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt svensk och många andra länders lagstiftning är det för företag tillåtet att äga varandra. 

Redovisningsmässigt påverkar exempelvis ett ägande på 10% årsredovisningen på så sätt att 

ägandet endast tas upp som en tillgång. Äger företaget mer än 50%, eller på annat sätt 

kontrollerar rösträttsmajoriteten, är de båda företagen under gemensam ledning. Denna typ av 

företagskonstellation kallas koncern. Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) består en koncern av 

ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. Moderföretaget är det företag som är ägare 

av aktiemajoriteten i det andra företaget, vilket då benämns dotterföretag.4 Samtliga företag 

skall upprätta sin egen årsredovisning, men sedan 1930-talet är det även ett krav att 

moderföretaget, förutom sin egen, också måste upprätta en sammanställande redovisning för 

hela koncernen. Koncernens årsredovisning är dock ej föremål för beskattning utan detta sker 

enskilt i vardera av koncernens företag.5 Skattelagstiftningen har dock i vissa hänseenden 

överseende med att företag inom en koncern kan ses som en enhet.6 Ett uttryck för detta är 

koncernbidraget, vilket är en form av förlustutjämning. 

 

Reglerna för hur koncernbidrag fungerar regleras av 2§ 3 mom Lagen om statlig inkomstskatt. 

Koncernbidrag ger möjlighet att flytta vinster mellan företag tillhörande samma koncern i 

syfte att minimera koncernens totala skatt.7 Förflyttningen är avdragsgill för givaren och 

skattepliktig för mottagaren.8 De första rättsfallen angående förlustutjämning i Sverige skedde 

på 1930-talet och gällde främst rabatter och provisioner. I dessa fall medgavs avdrag då det 

gällde återbäring av omkostnadstyp. Uttrycket koncernbidrag användes för första gången i 

Arafartmålet, RÅ 1943 ref. 50. och 1944 fördes det in i aktiebolagslagen.9  

                                                
4 Lönnqvist, Rune (1998). Årsredovisning � i aktiebolag och koncerner. Sid.158. 
5 Kedner, Gösta et al. (1998). Koncernredovisning. Sid.53. 
6 Lönnqvist, Rune (1998). Årsredovisning � i aktiebolag och koncerner. Sid.161. 
7 Ljungberg, Roland et al. (2001). Koncernredovisning � i praktiken. Sid.79. 
8 Rabe, Gunnar et al. (2004). Det svenska skattesystemet. Sid.410. 
9 Statens Offentliga Utredning 1964:29. Sid.59. 
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Fram till 1965 var frågan om koncernbidraget inte reglerad i skattelagarna och således 

förekom ingen avdragsrätt så länge det inte gällde omkostnader.10 Till följd av Statens 

offentliga utredning (SOU) 1964:29 blev det 1965 möjligt för koncerner att genom 

koncernbidrag utföra förlustutjämning mellan koncernföretagen. Utredningsförslaget innebar 

att beskattningsreglerna inte skulle motverka eller försvåra för företag att organisera sig så 

länge de uppfyllde de enligt lagen uppställda kraven.11 Kraven som ställdes för att det skall 

vara möjligt att lämna eller motta koncernbidrag, vilka även gäller idag, är flera och bland 

annat måste moderbolaget äga minst 90 procent av kapitalet i dotterbolaget. Vidare måste 

företagen även ta hänsyn till de civilrättsliga reglerna i aktiebolagslagen som behandlar 

utdelning. Koncernbidrag kan jämställas med utdelning och därför måste det finnas utrymme i 

det egna kapitalet för att ett bidrag skall kunna ges. Tidigare skulle även det givande bolagets 

reservfond uppgå till minst 20 procent av aktiekapitalet, något som inte gäller idag.12 

 

I samband med den växande industriella specialiseringen på 1800-talet uppfattades ett behov 

av en teknisk samordning. Detta resulterade i att såväl nationella som internationella 

standardiseringsorgan upprättades. Det svenska standardiseringsorganet SIS kom till 1922 och 

efter andra världskriget och framåt har nya standardiseringsorgan vuxit fram inom de flesta 

olika områden, såväl geografiskt som tekniskt.13 Inom svensk redovisning har två organ vuxit 

fram, Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden (BFN), som båda engageras av 

redovisningen av koncernbidraget. 

 

Redovisningsmässigt har koncernbidraget tidigare redovisats som bokslutsdisposition över 

resultaträkningen hos det givande företaget och i regel som en finansiell intäkt hos det 

mottagande företagets resultaträkning. Med anledning av en EG-förordning har det beslutats 

att från och med räkenskapsåret 2005 skall noterade företag följa Redovisningsrådets 

akutgruppsuttalanden som är att beteckna som �särsvenska�, däribland uttalande nr sju (URA 

7).14 URA 7 förtydligar att koncernbidraget skall redovisas efter sin ekonomiska innebörd.15 

Akutgruppens uttalanden tar i första hand sikte på noterade företag eller som genom sin 

storlek har ett stort allmänt intresse.16  

                                                
10 Statens Offentliga Utredning 1964:29. Sid.8, 59. 
11 Rabe, Gunnar et al. (2004). Det svenska skattesystemet. Sid.410. 
12 Ljungberg, Roland et al. (2001). Koncernredovisning � i praktiken. Sid.79. 
13 Brunsson, Nils et al. (1998). Standardisering. Sid.53. 
14 Redovisningsrådet (2004). Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. 
15 Ljungberg, Roland et al. (2001). Koncernredovisning � i praktiken. Sid.80. 
16 Redovisningsrådet. http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.shtml. 11 april 2007 
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För att följa svensk lag (BFL och ÅRL) skall företag beakta något som heter �god 

redovisningssed�. Detta innebär att allmänna råd respektive rekommendationer från 

standardiserande organ såsom BFN, Redovisningsrådet eller, för de finansiella företagen, 

Finansinspektionen, måste följas. Bokföringsnämndens rekommendationer riktar sig främst 

till onoterade företag, medan Redovisningsrådet riktar sig till noterade företag.17 De 

rekommendationer som BFN idag har för K1-, K2- och K3-företag är under förändring. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Inom finansiell redovisning är det mycket viktigt att företag följer gemensamma regler, 

normer och standards. Den främsta anledningen är att siffrorna ska vara jämförbara företag 

emellan så att externa intressenter enkelt kan förstå och jämföra rapporter. Det finns många 

studier som visar på vikten av jämförbarhet inom finansiell rapportering just för att 

redovisningen ska vara jämförbar och mätbar.18 När en standard tas fram, eller görs om, finns 

det ofta två övergripande vägval. Det ena är att göra redovisningen enkel och lätt att förstå, 

medan den andra innebär att göra redovisningen mer korrekt.19 

 

Idag har BFN ingen egen rekommendation för redovisning av koncernbidrag, utan vissa 

företag redovisar det som bokslutsdisposition i resultaträkningen, i enlighet med de gamla 

normerna, medan andra följer URA 7.20 Detta innebär att redovisningen inte är harmoniserad 

bland de företag som följer BFN. Då problemet med att det inte föreligger en harmoniserad 

redovisning av koncernbidraget uppmärksammats av BFN har de bestämt sig för att en 

standard som alla måste följa skall fastslås. 

 

I URA 7 står att koncernbidrag ska redovisas efter transaktionens ekonomiska innebörd, vilket 

innebär att syftet med ett lämnat koncernbidrag också blir avgörande för hur det redovisas.21 

Tanken med detta uttalande var att en majoritet av koncernbidragen skulle komma att 

redovisas direkt mot fritt eget kapital då de flesta företag anses använda koncernbidraget i 

skatteminimerande syfte. Detta sätt är dock att betrakta som betydligt mer komplext, både för 

den som upprättar redovisningen och för den som läser redovisningen, och ligger därför inte i 

                                                
17 Sörensson, Philip. Lindebergs Grand Thornton. 16 April 2007. 
18 Fertakis, John P.(1969). On Communication, Understanding, and Relevance in Accounting Reporting. 
19 Simmons, John K. (1967). A Concept of Comparability. 
20 BFN (2006). Remiss av förslag till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (del av K2). 
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linje med det förenklingsprojekt som BFN driver sedan ett antal år tillbaka. Där läggs 

tyngdpunkten på att förenkla gällande regler samt göra redovisningen enhetlig � alltså 

minimera alternativa redovisningssätt.22 Det övergripande problemet för BFN är att det saknas 

en standard som dels gör redovisningen av koncernbidraget enhetlig och dels enklare. 

 

 

1.3 Problemformulering 

Med anledning av att det idag finns två huvudsakliga sätt att redovisa koncernbidrag på och 

BFN efterfrågar en enhetlig standard har vi i denna uppsats valt följande problemformulering: 

 

Hur redovisar onoterade koncernföretag koncernbidraget idag? 

 

Vilka för- och nackdelar finns med redovisning av koncernbidrag som bokslutsdisposition i 

resultaträkningen respektive enligt dess ekonomiska innebörd? 

 

 

1.4 Syfte 

För att motivera denna undersöknings problemställning anser vi det viktigt att kartlägga hur 

onoterade koncernföretag idag redovisar koncernbidraget, då BFN ännu inte har någon egen 

rekommendation, och om det skiljer sig åt. 

 

Syftet med undersökningen blir således att kartlägga hur onoterade koncernföretag redovisar 

koncernbidrag, och om skillnader förekommer, för att sedan analysera de olika för- och 

nackdelar som finns med de olika redovisningssätten. Arbetet syftar således till att både vara 

beskrivande samt analyserande och då BFN inte publicerat någon kartläggning över hur 

koncernbidrag idag redovisas eller vilka för- och nackdelar som finns, hoppas vi kunna 

generera och tillföra ny kunskap inom området. 

 

 

                                                                                                                                                   
21 URA 7 (1998). Koncernbidrag och aktieägartillskott. 
22 BFN (2007). Remiss av förslag till vägledning om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).  
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1.5 Avgränsningar 

Eftersom företag som på balansdagen är noterade på svensk börs eller auktoriserad 

marknadsplats, enligt RR 32, måste följa IFRS/IAS och inte BFN:s rekommendationer 

kommer vi inte i detta arbete att undersöka noterade företag. 

 

Förlustutjämning kan ske på andra sätt än genom öppna koncernbidrag, exempelvis genom 

dolda koncernbidrag eller aktieutdelning. Då det är oerhört svårt, om ens möjligt, att 

undersöka företags dolda koncernbidrag kommer vi i detta arbete endast att undersöka det 

öppna koncernbidraget. Vi kommer heller inte undersöka andra förlustutjämnings- eller 

vinstöverföringsmetoder då arbetets problem och syfte endast omfattar koncernbidraget. 

 

Det är idag väldigt vanligt att koncerner har bolag i andra länder än det land moderbolaget har 

sitt säte i. Generellt sett är förlustutjämning mellan företag över nationsgränser inte tillåtet, 

även om det rör sig om företag inom en koncern.23 Frågan om huruvida detta bör hävas inom 

EU:s gränser aktualiserades dock i och med Marks and Spencer-målet24 i vilket EG-

domstolen avkunnade dom 2005-12-13. Vi kommer dock i detta arbete endast studera 

koncernbidrag som skickas inom Sveriges gränser. 

                                                
23 Skatterättsnämnden (2007). Koncernbidrag till utlandet.  
24 Mål C-446/03, Marks & Spencer, REG 2005 s. I-10837. 
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2 Metod 
 

För att komma fram till det material som ligger till grund för den empiriska datan i vår studie 

har vi använt oss av framförallt två metoder, intervju och skriftliga källor. I detta kapitel 

kommer dessa metoder att närmre förklaras och avslutningsvis kommer möjliga 

begränsningar som metodvalen medfört att diskuteras. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

För att uppnå en bra undersökningsrapport måste flera val och antaganden göras under 

processens gång. Dessa val medför såväl fördelar som nackdelar då en vinst i en riktning 

troligtvis innebär en förlust i en annan.25 I denna undersökning har vi, för att på bästa sätt 

svara på undersökningens syfte, valt två strategier. Den ena strategin är intervjuer och den 

andra är en surveyundersökning av tryckt material. Då vi inte har haft möjlighet att undersöka 

den totala populationen har vi även valt en urvalsmetod. 

 

2.1.1 Urval 
För att visa hur svenska onoterade koncernföretag redovisar koncernbidrag i praktiken har 

sammanlagt 58 onoterade koncernföretag undersökts. För att de företag som undersökts till 

största sannolikhet skall vara representativa för den totala populationen om 12 368 har de 

valts ut genom ett slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt urval kan, enligt Denscombe, 

genomföras på flera olika sätt och den variant som ligger till grund för denna undersöknings 

urval är systematiskt.26 Ett systematiskt urval innebär att t.ex. var hundrade 

undersökningsobjekt väljs ur ett register som exempelvis telefonkatalogen.27 I denna 

undersökning har databasen Affärsdatas register över onoterade koncernföretags använts. I 

registret har vi tittat under varje bokstav, från A till Ö, på företag nummer tio och elva under 

respektive bokstav. 

 

Undersökningen av företagen har gått till på så sätt att i respektive företags årsredovisning 

från år 2005 har vi tittat på hur stor andel av de onoterade koncernföretagen som redovisar 

                                                
25 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. Sid.9. 
26 Ibid. Sid.19. 
27 Ibid. Sid.19. 
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koncernbidrag, vilken normgivare man valt att följa samt vilka regler man hänvisar till och 

faktiskt tillämpar. Företagen är samtliga svenskregistrerade företag samt moder i en koncern 

där minst ett dotterföretag även är registrerat i Sverige och ägs till minst 90%. För en mer 

detaljerad beskrivning över undersökningens förfarande hänvisas till bilaga 2.  

 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja på två olika slags metoder, kvalitativ och 

kvantitativ. Datainsamlingen till detta arbete har skett genom både kvalitativa och kvantitativa 

metoder. För att kartlägga hur onoterade koncernföretag redovisar koncernbidraget har 

kvantitativa metoder använts, eftersom det anses vara det bästa sättet för att frambringa 

siffror.28 Den kvantitativa insamlingsmetoden innehåller dock vissa begränsningar,29 vilket 

gjort att kvalitativa metoder använts för att samla in data om för- och nackdelar med de två 

olika redovisningssätten. 

 

2.2.1 Intervjuer 
De intervjuer vi genomfört har varit av kvalitativ karaktär då syftet med dessa varit att låta 

intervjuobjekten tala fritt efter att vissa vägledande frågor ställts. Att intervjusituationen kan 

liknas vid ett vanligt samtal är också en av de främsta styrkorna med kvalitativa intervjuer 

eftersom det ger intervjuobjekten en så liten styrning som möjligt.30 Sammanlagt har vi 

genomfört fem intervjuer, tre personliga och två över telefon. 

 

Den första personliga intervjun genomfördes hos revisionsbyrån KPMG. Intervjuobjektet var 

Jörgen Nilsson som arbetar som redovisningskonsult och har en mångårig erfarenhet av 

redovisningstekniska frågor gällande bl a koncernbidrag. Intervjun som varade i ungefär 40 

minuter gjordes för att få en mer detaljerad bild av hur koncernbidraget har redovisats 

tidigare, hur det redovisas idag och hur det kommer redovisas i framtiden.  

 

Den andra personliga intervjun gjordes med skattekonsult och författare Gunnar Rabe som 

ansvarar för indirekt beskattning på Svenskt Näringsliv och är ordförande i EU:s 

momskommitté. Rabe ger även varje år ut boken Skattelagstiftning: lagar och andra 

                                                
28 Ibid. Sid.204. 
29 Holme, Idar et al. (1997). Forskningsmetodik. Sid.149. 
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författningar som de lyder den 1 januari 20xx.31 Syftet med denna intervju var att samla 

empiri till undersökningens problemställning då de skattemässiga konsekvenserna kan skilja 

sig vid de två olika redovisningsmetoderna av koncernbidraget. Intervjun pågick i ca 40 

minuter och hölls i Svenskt Näringslivs lokaler i Stockholm. Vid intervjutillfället ställdes 

även frågor till Carl-Gustaf Burén som är expert på redovisningsfrågor vid Svenskt Näringsliv 

samt ledamot i Bokföringsnämnden. De frågor vi ställde besvarades via e-mail samma dag.  

 

En telefonintervju har genomförts med Gunvor Pautsch som är verksam som kanslichef på 

Bokföringsnämnden. Pautsch gav i intervjun svar på frågor om deras arbete med 

redovisningsrekommendationer av koncernbidraget för K2- och K3-företag. Syftet med 

intervjun, som pågick i ca femton minuter, var att samla information till undersökningens 

bakgrund och problemställning.  

 

Den femte och sista intervjun hölls med Philip Sörensson som arbetar som auktoriserad 

revisor hos Lindebergs Grant Thornton, med inriktning på redovisning av små ägarledda 

företag. Den hölls via telefon och varade i ca 15 minuter, därefter har kompletterande frågor 

ställts via mail. Syftet med intervjun var att tillföra uppsatsen empiri som svarar mot 

problemställningen.  

 

2.2.2 Skriftliga källor 
Denna studie har till stor del byggts upp på skriftlig data. För att få en bra uppfattning och 

förståelse för studiens problemområde har det varit den mest grundläggande 

datainsamlingsmetoden. De skriftliga källorna har varit årsredovisningar, böcker, artiklar samt 

till stor del internet. 

 

Framförallt har årsredovisningarnas innehåll använts i syfte att ge ett empiriskt underlag att 

bygga studiens analyser och slutsatser på. Underlaget har varit av kvantitativ karaktär där 

informationen som erhållits omvandlats till numerisk data.32  

 

De artiklar och böcker som använts har främst handlat om koncernredovisning och 

skattelagstiftning. Vi har även tagit del av betänkande från statens skatteutredningar vilket 

                                                                                                                                                   
30 Ibid. Sid.99. 
31 Rabe, Gunnar (2005). Skattelagstiftning: lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2005. 
32 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. Sid.204. 
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givit en djupare förståelse för såväl den historiska synen som dagens syn på den 

redovisningstekniska hanteringen av koncernbidrag. Fördelen med användandet av böcker 

och artiklar är att det är relativt billig information samt att det enkelt kan verifieras huruvida 

de är pålitliga eller inte.33 Detta inlästa material har främst legat till grund för det inledande 

kapitlets bakgrund och problemdiskussion. 

 

Då vårt undersökningsområde, vid skrivandets stund, varit väldigt nytt och aktuellt har det 

varit oundvikligt att använda internetkällor då de flesta rekommendationer och 

normförändringar av såväl Skatteverket, BFN samt Redovisningsrådet läggs ut på respektive 

myndighets hemsida. Därav har internet varit en av våra huvudkällor för att finna remisser 

och propositioner som underlag för såväl empirikapitlet som bakgrund. I dokument som nås 

via internet kan det vara svårt att fastställa såväl trovärdighet som upphovsman vilket kräver 

noggrannhet i bedömningen av informationens kvalitet.34 Den information som hämtats från 

internet till denna studie har endast tagits från webbplatser som administreras av 

branschorganisationer och större företag vilka vi anser vara trovärdiga källor. 

 

 

2.3 Metoddiskussion och kritisk granskning 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns vissa nyckelbeslut som författare måste beakta 

och som bör diskuteras.35 I detta avsnitt kommer vi diskutera dessa beslut genom att belysa 

arbetets relevans och eventuell kritik mot de val som gjorts. Avsikten är att påvisa det kritiska 

förhållningssätt vi haft under arbetets gång och vid val av metoder och strategier. 

 

2.3.1 Relevans 
BFN har under våren 2007 publicerat och skickat ut en remiss av förslag till vägledning om 

årsredovisning i mindre aktiebolag där bl a förslag om ändring av regler för redovisning av 

koncernbidrag föreslås. Eftersom detta förslag väntas antas blir ämnet för denna undersökning 

högst aktuellt. Vi har ansett det viktigt att kartlägga hur onoterade koncernföretag redovisar 

koncernbidraget idag för att se om det skiljer sig eller om alla gör på ett visst sätt. Därefter har 

vi funnit det viktigt att ta reda på eventuella för- och nackdelar med de två olika 

redovisningsmetoderna för att bidra med ny kunskap till området. Undersökningen kommer i 

                                                
33 Ibid. Sid.188-189. 
34 Ibid. Sid.190. 
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huvudsak bygga på sammanställning av existerande kunskap. De teorier vi valt är väl 

etablerade och använda inom företagsekonomisk forskning. Syftet med teorierna är att 

använda dem för analys av empirin och vi avser att pröva teorierna, inte utveckla dem.  

 

2.3.2 Utförbarhet 
Generellt sett har vi inte stött på problem vid undersökningens utförande. De personer som 

tillfrågats har alla ställt upp och besvarat våra frågor. Årsredovisningar har funnits tillgängliga 

via databasen Affärsdata och litteratur är hämtad från bibliotek och databasen Jstore.  

 

Ett problem med undersökningen kan dock vara att företags årsredovisningar inte alltid ger all 

den information vi önskar. Exempelvis kan koncernbidrag även skickas i dold form.36 Det kan 

gå till på olika sätt, exempelvis genom att varor eller tjänster säljs internt mellan 

koncernföretag. Detta sätt kan vara illegalt om överpriser tas ut och precis som namnet anger 

är syftet att dölja koncernbidraget för läsaren.  

 

En annan begränsning är tiden, då undersökningen skrivs under en bestämd tid med 

förutbestämda tidsramar. Vi har dock begränsat undersökningens omfattning med hänsyn 

tagen till den tidsrymd vi på förhand känt till, men tiden har trots detta blivit en begränsning. 

Vad beträffar resurser i form av exempelvis resor och andra omkostnader har detta inte varit 

någon hämmande faktor. Undersökningen har helt kunnat utföras i Stockholm och tillgången 

till material har inte givit upphov till några väsentliga kostnader.  

 

Möjligheten att göra om vår undersökning för att verifiera den insamlade datan bedömer vi 

som god. Vi har i bilaga 2 redovisat precis hur urval av företag skett och hur man kan få fram 

samma information igen. Alla rapporter och förslag från BFN och Redovisningsrådet är 

tryckta och finns arkiverade enligt källförteckningen. Det svåra kan vara att få kontakt med 

våra intervjuobjekt. Det är dock ingen som valt att vara anonym vilket medfört att samtliga 

personer som intervjuats finns angivna i källförteckningen samt vilket företag eller vilken 

organisation de företräder. 

 

                                                                                                                                                   
35 Ibid. Sid.11. 
36 Kedner, Gösta et al. (1998). Koncernredovisning. Sid.54-55. 
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2.3.3 Täckning och urval 
I denna undersökning har 58 företag kontrollerats av en total population om 12 368 och 

sammanlagt har fyra personer intervjuats. En naturlig kritik av undersökningen skulle kunna 

vara att för få företag kontrollerats. När vi bestämt antal har vår grundläggande utgångspunkt 

varit att minst 30 observationer måste göras för att undersökningen ska kunna vara 

representativ. Därefter bestämde vi oss för hur urvalet skulle ske. Vi valde då ett systematiskt 

men slumpmässigt urval så att samma undersökning skulle kunna göras igen men utan att 

populationen riskerade att inriktas på en viss bransch eller typ av företag. Att antalet 

undersökningsobjekt blev just 58 beror helt enkelt på att alfabetet har 29 bokstäver och vi har 

valt två företag från varje bokstav. I sju fall, av de totalt 58, skedde ett bortfall då kravet på ett 

90-procentigt ägarförhållande inte förelåg. Vi valde i dessa fall att se till nästa företag på 

samma bokstav för att inte antalet undersökningsobjekt skulle minska. En redogörelse för 

vilka företag detta var finns längst ned i bilaga 2.  

 

Vid val av intervjuobjekt har utgångspunkten varit att samla information från tre områden: 

revisionsföretag, bokföringsnämnden samt från skatteexpertis. Vi har då ansett det tillräckligt 

med en intervju med en skatteexpert, två med bokföringsnämnden och två från 

revisionsföretag. Vi har dock ställt oss kritiska till antalet intervjuer då en tänkbar reflektion 

av läsaren kan vara att dessa är för få till antalet. Men kombinationen av att vi finner den 

information vi fått som väldigt täckande samt det faktum att tidsbrist rått har gjort att vi funnit 

dessa fem intervjuer fullt tillräckliga. Med anledning av det som redogjorts för ovan anser vi 

avslutningsvis att det är möjligt att generalisera utifrån den insamlade datan. Anledningen till 

att vi inte intervjuat de enskilda näringsidkarna som driver de koncerner vi undersökt är att de 

sällan själva sköter koncernredovisningen utan överlåter det till experter. 
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3 Redovisning enligt två rekommendationer 
 

Syftet med denna del är att definiera begreppet �god redovisningssed� samt att ge en kortare 

redogörelse för URA 7 och BFN:s kommande rekommendationer. Det är viktigt att läsaren 

känner till dessa tre begrepp för att kunna förstå arbetets innebörd. 

 

3.1 God redovisningssed 

I svensk lag regleras inte specifikt hur redovisning av olika poster skall ske. Istället överlåts 

detta på främst två olika expertorgan, BFN som i första hand riktar sig till onoterade företag 

samt Redovisningsrådet som i första hand vänder sig till noterade företag. Därför står det i 

Bokföringslagen 1999:1078 4 kap 2§ att �bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt 

som överrensstämmer med god redovisningssed�.37 Detta innebär att de rekommendationer 

som dessa två expertorgan ger ut inte bara rekommenderas att följas � utan är tvingande. 

Konsekvensen kan annars bli att den enskilde företagaren och revisorn riskerar åtal i en 

allmän domstol. 

 

För att ett företags finansiella rapporter skall få sägas vara i överensstämmelse med 

Redovisningsrådets rekommendationer måste de, i enlighet med punkt 9 i RR22, uppfylla 

samtliga krav som Redovisningsrådet har. Kraven gäller alla tillgängliga rekommendationer 

samt Redovisningsrådets akutgruppsuttalanden. 

 

 

3.2 Redovisning av koncernbidrag enligt URA 7 

Redovisningsrådets akutgruppsuttalande38 gällande koncernbidrag har inneburit att 

redovisningen skall göras som en återspegling av den ekonomiska innebörden. Uttalandet som 

utfärdades 1998 föranleddes av att koncernbidraget ofta redovisades över resultaträkningen 

som bokslutsdispositioner (URA 7 finns i bilaga 1). Akutgruppens rekommendationer gör 

alltså gällande att redovisning av koncernbidrag skall göras efter transaktionernas syfte, vilka 

är: 

                                                
37 Gregow, Torkel (2007). Sveriges Rikes Lag. Sid.B 1524. 
38 Skatteverket (2004). Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning. Avsnitt 7. 
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1: Koncernbidrag som används i syfte 

att minimera skatt skall redovisas över 

det egna kapitalet hos såväl mottagare 

som givare.  På detta sätt redovisas även 

koncernbidrag vars ekonomiska 

innebörd inte klart framgår. 
                           
2: Är syftet att likna vid utdelning skall 

givaren redovisa över eget kapital och mottagaren över resultaträkningen då det ses som en 

finansiell intäkt.  

 

3. Det sista möjliga syftet är aktieägartillskott. Hos givaren redovisas det som en ökning av 

aktier och andelar och hos mottagaren som en ökning av fritt eget kapital. 39 

 

3.2.1 Skatt 
Vidare tydliggörs hur skatten skall 

hanteras och då gäller att 

inkomstskatten skall redovisas mot 

eget kapital då den är hänförlig till 

poster som redovisats i eget kapital. 

Alltså skall ett företag som lämnar 

koncernbidrag redovisa den 

skatteminskning som bidraget ger 

upphov till som ökning i eget kapital. Det mottagande företaget skall då redovisa den 

inkommande skatten, på ett motsvarande sätt, som en minskning i eget kapital. Med detta sätt 

vill Redovisningsrådet bidra till att endast de intäkter och kostnader som är hänförliga till 

resultaträkningen tas upp där. 

 

 

3.3 Ny vägledning i mindre aktiebolag 

BFN är statens expertorgan på redovisningsområdet och har huvudansvaret för utvecklandet 

av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. BFN ger ut 

Tabell 3.1 Redovisningsåtgärd 

 Mottagaren Givaren 

1 Eget kapital Eget kapital 

2 Resultaträkningen Eget kapital 

3 Eget kapital Ökning av posten 

�andelar i 

koncernföretag� 

Tabell 3.2 Redovisning av skatt 

 Mottagaren Givaren 

1 Skatteökning + 

minskning av eget 

kapital 

Skatteminskning +  

ökning av eget kapital 

2 Som kostnad i 

resultaträkningen 

Skatteminskning +  

ökning av eget kapital 

3 Skatteökning + 

minskning av eget 

Skatteminskning +  

ökning av eget kapital 
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allmänna råd för vad som anses vara god redovisningssed i K1, K2 och K3 företag. Enligt 

BFL 1999:1078 ska alla företag i Sverige, oavsett om företaget är litet eller stort följa god 

redovisningssed. Då det idag finns ett flertal råd, uttalanden och rekommendationer försvåras 

uppföljningen av god redovisningssed och därför har BFN sedan några år tillbaka startat ett 

förenklingsprojekt för mindre företag. Målsättningen med projektet är att minska antalet 

regler, samla reglerna i ett allmänt råd samt generellt förenkla och förtydliga regelverket som 

ska utgå från användarnas behov och perspektiv.40 Därför har ett allmänt råd för små företag 

(K1) redan gjorts. Allmänt råd till mindre företag (K2) är ännu bara förslag men väntas antas i 

slutet av 2007. Detta förslag till allmänt råd i mindre företag omfattar en rad olika punkter och 

däribland redovisning av koncernbidraget.  

 

3.3.1 Redovisning av koncernbidrag enligt BFN 
Angående koncernbidraget skall det enligt BFN, trots att det inte kan ses som en inkomst, 

redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Anledningen till detta är att såväl 

erhållna som lämnade koncernbidrag är skattepåverkande och därför bedömer man att 

redovisningen, i enlighet med förenklingsprojektets målsättning, dels blir tydligare och dels 

förenklar resultaträkningen då man bättre ser vad som faktiskt skall beskattas.41  

 

I likhet med de gamla reglerna ska alltså koncernbidrag hos mindre företag (K2) från och med 

1 januari 2008 redovisas som bokslutsdisposition enligt tabell 1.  

 
Tabell 3.3 Redovisning av koncernbidrag enligt BFN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bokföringsnämndens vägledning � Årsredovisning i mindre aktiebolag. 

                                                                                                                                                   
39 Ljungberg, Roland et al. (2001) Koncernredovisning � i praktiken. Sid.80. 
40 BFN (2007). K2 � Mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar. 
41 BFN (2007). Bokföringsnämndens vägledning � Årsredovisning i mindre aktiebolag. 

Bokslutsdispositioner 

 
Lämnade koncernbidrag 

 
Samtliga för året lämnade 
koncernbidrag 

 
Mottagna koncernbidrag 

 
Samtliga för året mottagna 
koncernbidrag 
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4 Teoretisk referensram 
 

Kapitlet inleds med en redogörelse för tidigare forskning inom harmonisering och 

standardisering. Teoriavsnittet kommer i huvudsak bygga på standardiseringsteorier då 

arbetets teoretiska frågeställning syftar till att undersöka en harmonisering. Därefter kommer 

två konkurrerande teorier att presenteras: enhetsteorin och ägarteorin vilka har till syfte att 

förklara två olika synsätt på finansiell rapportering.  

 

4.1 Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen om koncernbidraget är mycket begränsad då problematiken som 

uppstått kring en sådan förlustutjämning är dagsaktuell. Problemet som koncernbidraget 

medfört är dock i grund och botten ett standardiseringsproblem som i övrigt är vanligt 

förekommande inom redovisning. Det finns en mängd forskning som behandlar just 

standardisering och även en del forskning, om än något mindre, som behandlar 

standardisering i redovisningssammanhang. Dessutom finns ett flertal studier och 

forskningsartiklar som belyser vikten av tydlig information och ökad jämförbarhet inom 

redovisning och finansiell rapportering vilket även kan relateras till standardisering. 

 

4.1.1 Standardisering i ett redovisningssammanhang 
Peter Joos och Mark Lang gjorde 1994 en undersökning med fokus på standardisering som 

publicerades i Journal of Accounting Research under namnet The effect of accounting 

diversity: Evidence from the European Union. Joos & Lang undersöker hur pass effektivt 

EU:s arbete med diversifiering av redovisning är.42 Studien grundar sig i forskning av 

finansiella skillnader i praktisk redovisning i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. De 

främsta skillnaderna som forskningen visar är att redovisning av finansiella nyckeltal och 

värdering av aktier länderna emellan skiljer sig beroende på olika praktiska 

tillvägagångssätt.43 Vidare belyser Joos & Lang i sin studie de huvudsakliga anledningarna till 

att skillnaderna uppstått. De menar dels att framförallt Tyskland och Storbritannien 

representerar varsin av de två huvudsakliga redovisningsfilosofierna, den anglosaxiska 

                                                
42 Frost, Carol (1994). Discussion of The effects of Accounting Diversity: Evidence from the European Union. 

Sid.169. 
43 Joos, Peter & Lang, Mark. (1994). The effects of Accounting Diversity: Evidence from the European Union. 

.Sid.141. 



 22

respektive den kontinentala. Den anglosaxiska redovisningsfilosofin som Storbritannien 

vidhåller har traditionellt sett ett fokus på aktieägarna och står för ett uppriktigt synsätt som 

Joos & Lang benämner TFV (True and Fair view). Tyskland som redovisar enligt den 

kontinentala filosofin har istället ett större fokus på kreditgivare.44 

 

John P. Fartikis45 undersökte, i sin forskningsartikel On Communication, Understanding, and 

Relevance in Accounting Reporting, hur finansiella rapporter tas emot och uppfattas av 

läsaren. Han noterade att läsare av rapporterna har svårt att ta till sig vad som egentligen 

beskrivs då finansiella rapporter presenteras på olika vis företag emellan. Fartikis efterfrågar 

en standard av finansiella rapporter eftersom olikheterna ökar söktiden av information för 

läsaren och således även risken att missförstå innehållet. Framförallt ser Fartikis problemet ur 

investerarnas intressen som i och med olikheterna i informationen inte kan jämföra mellan 

olika företags finansiella rapporter. 

 

Vidare har Arthur J. Francia och Robert H. Strawser46 skrivit om problemen som de olika 

sätten att redovisa på har medfört. I deras studie har de bland annat fokuserat på att framhäva 

vikten av att problemen korrigeras. De anser att ansvaret ligger hos de bestämmande organen 

som i deras amerikanska studie är The Accounting Principles Board. Francia och Strawser 

anser att redovisningen bör lättas upp och bli mer tydlig. Dessutom vill de att ekonomiska 

begrepp skall rangordnas vilket är tänkt att medföra att enbart den mest relevanta 

informationen ges. 

 

John K. Simmons47 belyser i artikeln A Concept of Comparability in Financial Rreporting 

problemen som avsaknaden av jämförbarhet mellan företags finansiella rapporter medför. 

Syftet med artikeln är att utveckla en mer detaljerad syn av jämförbarhet än den som Webster 

gjorde 1949. Att uppnå tillräcklig jämförbarhet mellan två företag enligt Simmons 

jämförelsekoncept innebär att de finansiella rapporterna skall innehålla: Lika rubricering och 

klassificering liksom samma detaljrika information. Dessutom skall företagen använda samma 

värderings- och mätmetoder liksom använda samma tillvägagångssätt i bokföringsproceduren. 

                                                
44 Ibid. Sid.142. 
45 Fertakis, John P.(1969). On Communication, Understanding, and Relevance in Accounting Reporting.   
....Sid.680-691. 
46 Francia, Arthur J. & Strawser, Robert H. (1971) Perceptions of Financial Reporting Practices by Accounting 
�Educators: An Empirical Study. Sid.380-384. 
47 Simmons, John K. (1967). A Concept of Comparability in Financial Rreporting. Sid.680-692 
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En studie som utgår ifrån ett mer annorlunda perspektiv är Edward L. Summers48 Observation 

of Effects of Using Alternative Reporting Practices. Summers har undersökt företag i den 

kapitalberoende amerikanska flygindustrin och deras olika sätt att rapportera sina finanser på. 

Han kan konstatera att rapporterna skrivs utifrån ett enda syfte � att locka till sig mer kapital. 

Rapporteringen riskerar då att bli något missvisande och frågan vem redovisningen egentligen 

riktar sig till sälls då på sin spets.  

 

4.1.2 Standardisering i ett organisatoriskt sammanhang 
Standardiseringsforskning ur ett mer organisatoriskt perspektiv har exempelvis bedrivits av 

Kristina Tamm Hallström som är ek. doktor vid Handelshögskolan i Stockholm. Syftet med 

hennes forskning är främst att lyfta fram den dolda makten i internationella 

standardiseringsarbeten. Tamm Hallström som också är verksam vid �Stockholms centrum för 

forskning om offentlig sektor�, även kallat Score, försöker bland annat reda ut hur makten är 

organiserad i enskilda standardiseringsprojekt och vilka makt- och konkurrensmedel enskilda 

experter i internationella standardiseringsprojekt har. Vidare undersöker Tamm Hallström 

vilka relationer och allianser som finns mellan privata, statliga, professionella och ideella 

organisationer som på olika sätt deltar i produktionen och spridningen av regler på ett visst 

område.49 Exempelvis har Tamm Hallström i sin studie från år 2004 Organizing international 

standardization - ISO and the IASC in quest of authority undersökt två internationella 

standardsättares arbete. 

 

De två standardiserarna, ISO (International Standardization Organization) och IASC 

(International Accounting Standards Committee) har ur ett maktperspektiv undersökts i avsikt 

att se hur organisationerna arbetar med framtagning av regler och standards.50 Hallström kan 

bland annat konstatera att de båda organisationerna använder sig av andra organisationer för 

att få stöd i beslutsfattandet. Den främsta skillnaden mellan de båda organisationerna är att 

ISO fokuserar på marknaden och är mer kundorienterad medan IASC agerar mer som expert 

och då är demokratiskt orienterad. Avslutningsvis konstaterar hon att beslutsfattandet inom 

internationella standardiseringsorganisationer inte sker hierarkiskt utan snarare genom 

nätverk.51  

                                                
48 Summers, Edward L. (1968) Observation of Effects of Using Alternative Reporting Practices. Sid.257-265 
49 SCORE. http://www.score.su.se/forskare/Tamm.html. 26 april 2007 
50 Tamm Hallström, Kristina (2004). Organizing international standardization. Sid.15. 
51 Ibid. Sid.185-186. 
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4.2 Standardisering 

En standard är en regel52 som upprättas av en standardiserare och är till för att följas av andra. 

Standards kan ses som att stöpa något i samma form och är många gånger praktiska. 

Samhället vore annorlunda utan standards, och då främst marknad och hierarki, då standards 

fungerar som en form av samordning och styrning. Exempel på standardiserare i dagens 

samhälle kan vara lagstiftare, myndigheter, privata standardiseringsorganisationer, grupper av 

storföretag, internationella organisationer, forskare m.m.53 

 

4.2.1 Generella och specifika standards 
Brunsson nämner två olika typer av standards: generella och specifika. Vidare nämns tre olika 

aktörer vilka standards riktar sig till: Individer, organisationer och stater. De standards som 

kan ses som generella går ut på att vidmakthålla eller förstärka de befintliga egenskaperna 

som varje aktör besitter. En generell standard kännetecknas av att den riktar sig till samtliga i 

varje aktörsgrupp. Exempelvis påverkas individerna genom råd om hur de ska leva sina liv 

och se ut etc. Organisationer påverkas av standards som frambringar ökad rationalitet i frågor 

som uppgiftslösning samt styrning och kontroll inom organisationen. Även stater som följer 

generella standards ämnar öka rationaliteten genom att förbättra sättet att styras på.54  

 

De vanligaste typerna av standards riktar sig till mer specifika mottagargrupper som 

exempelvis alla företag som tillverkar separatorer.55 För att en standard skall falla väl ut och 

fungera som en regel för den mottagargrupp den är ämnad för krävs att standardiseraren 

definierar vem man är och i vilken situation man befinner sig i. Som standardiserare är det 

viktigt att nå mottagarna och det brukar i regel specificeras då man vet vilken aktörskategori 

man riktar sig till. Det finns tillfällen då standardiseraren inte exakt vet vilka som är 

mottagare och då måste dessa definieras av denne. Vill man att standarden skall användas bör 

standardiseraren försöka övertyga potentiella aktörer om att de tillhör en passande kategori för 

standarden. Standardiseraren kan dock aldrig tvinga någon aktör att följa standarden, speciellt 

om den tilltänkte aktören inte uppfattar den egna situationen som standardiseraren gör. En 

standard kan många gånger tillämpas av såväl färre som fler än denne tänkt sig.56 

                                                
52 Brunsson, Nils et al. (1998). Standardisering. Sid.13. 
53 Ibid. Sid.12. 
54 Ibid. Sid.19. 
55 Ibid. Sid.20. 
56 Ibid. Sid.20. 



 25

4.2.2 Likriktning 
Ett annat ord för att bli lika och att göra på samma sätt är likriktning. Standarder kan bidra till 

likriktning och många gånger är det standardiserares avsikt. Om standards blir likriktade eller 

inte beror på ett flertal faktorer som påverkar till vilken grad likriktningen sker. Ju fler som 

följer standarder på samma sätt, desto större blir graden av likriktning. Faktorerna som skapar 

likriktning är: 57  

 

• Information 

Desto fler som känner till standarden desto större blir chansen att den tillämpas av 

många. Informationen om standards sprids vanligtvis genom aktiv marknadsföring och 

offentlig publicering. 

 

• Antalet aktörer 

Ju fler aktörer det finns, desto fler möjliga efterföljare finns. Som sagt krävs det dock 

att mottagaren vet vilken situation den själv befinner sig i för att vara en potentiell 

aktör. Även självständighet hos aktörerna är viktigt då standards oftare får en snabbare 

spridning och bidrar till likriktning i delar där självständighetsgraden hos individer är 

hög. 

 

• Relevans 

Sannolikheten för en ökad standardtillämpning och ökad likriktning ökar om motta- 

garna inser relevansen. Är det fler som uppfattar sig som lika andra, är chansen att de 

finner samma standard högre och likaså ökar sannolikheten för likriktning dem 

emellan. 

 

• Tolkning av standarder 

En standard som är abstrakt eller oklar kan tillämpas av många och leder då officiellt 

till likriktning då mottagarna säger sig tillämpa standarden. Inofficiellt är likriktningen 

inte lika stor då de tolkat liksom tillämpar standarden på olika sätt.  

 

 

 

                                                
57 Brunsson, Nils et al. (1998). Standardisering. Sid.161-176. 
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• Implementering 

Även om en standard tolkas lika behöver det inte vara fallet i praktiken. Olikheter kan 

uppstå vid implementeringen då de individer i mottagarorganisationen som skall sköta 

införandet kan vara skeptiska till standarden och därför enbart tillämpa den där man 

tycker den passar. 

 

• Konkurrens 

Antalet konkurrerande standarder för ett visst område och målgrupp styr graden av 

likriktning. Finns det fler konkurrerande standarder blir likriktningen generellt 

minskad. Likriktningen kan dock öka om en av standardiserarna har högre auktoritet 

och på så sätt når fler mottagare än de andra eller om en standard är mer attraktiv av 

olika anledningar. Valet av standard kan även styras av hur viktigt mottagarna tycker 

det är med att vara likriktade. Är det viktigt kommer man troligtvis att välja den 

standard som för tillfället är vanligast. Ett sådant sätt att tänka skulle så småningom 

leda till att en standard övergår i monopol. Många gånger vill dock mottagare hävda 

sin egenart och finner därför skäl att välja en mer ovanlig standard. Detta sätt att tänka 

förhindrar ett monopol och istället kvarstår då konkurrensen. 

 

 

4.3 Enhets- och ägarteorin 

Finansiell rapportering kan fungera och framställas på olika vis. Det som styr hur exempelvis 

ett företags redovisning konstrueras beror på vem den är ämnad för.58 Personer som berörs av 

finansiella rapporter kan exempelvis vara involverade i företaget på olika sätt; som ägare av 

företaget, som kreditgivare eller obligationsinnehavare m.m. Involveringssätten medför alla 

olika rättigheter beroende på företagets struktur och syn på kapital. Kapital är ett viktigt 

begrepp inom företagsekonomi. Hendriksen & Van Breda tar framförallt upp två olika sätt att 

se på företagskapital vilka nedan presenteras närmre. 59 

 

Den första synen som är mer känd som ägarteorin är den äldsta och härstammar från 1800- 

talet. Den baseras på det faktum att under 1800-talet och i början av 1900-talet präglades 

näringslivet av små individbaserade företag där ägare och företag bestod av samma person. 

                                                
58 Kam, Vernon (1990). Accounting Theory. Sid.302. 
59 Hendriksen, Eldon et al. (1995). Accounting Theory. Sid.766-767. 
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Tillgångarna tillhörde således ägarna och skulderna blev deras skyldighet.60 Denna syn på 

kapital är mer inskränkt och begränsad. Företagets kapital ses som ägarnas andel. Man gör 

alltså skillnad på ägarnas pengar och kreditgivarnas. Kreditgivarnas pengar ses som skulder 

medan ägarnas pengar ses som företagets egna kapital.  

 

Den andra synen är mer känd som enhetsteorin och fick fäste i de akademiska kretsarna i 

mitten av 1900-talet.  Denna syn innebär att alla som på något sätt lånar ut pengar till 

företaget ses som företagets kapital, såväl ägare som kreditgivare.  Debatten om vilken teori 

som varit lämpligast som vägledare inom redovisningen har förts under stora delar av 1900-

talet.  

4.3.1 Ägarteorin 
Vad som huvudsakligen skiljer ägarteorin från enhetsteorin är frågan om hur ett icke 

ömsesidigt utbyte mellan företag och ägare hanteras.61 Det tydligaste exemplet är utdelning 

som innebär att pengar betalas ut från företaget utan en motprestation. Istället blir 

utbetalningen en återbäring på ägarnas investerade kapital. Frågor som också delar ägar- och 

enhetsteorin är hantering av räntor och koncernbidrag. 

 

Syftet med ägarteorin är i huvudsak att tjäna ägarnas intressen och därför ses ägare och 

företag som samma juridiska peson.62 Enligt gällande internationell praxis gäller följande 

balansförhållande i företagsredovisning:63 

 

  Tillgångar = Skulder + Eget kapital 

 

Ägarteorin har dock en annan syn på balansförhållandet. Den menar att företagets egna 

kapital är samma som ägarnas tillgångar. Detta innebär att intäkter alltid leder till en direkt 

ökning av företagets egna kapital och kostnader leder till en direkt minskning. 

Redovisningsekvationen enligt ägarteorin blir följaktligen:64 

   

Tillgångar � Skulder = Eget kapital 

                                                
60 Falkman, Pär et al. (2007). �Koncernredovisning för vem och av vad?� 
61 Bird, Francis et al (1974). Perceptions of external accounting transfers under entity and proprietary theory. 
�Sid.236. 
62 Falkman, Pär (1997). Statlig redovisning enligt bokföringsmässiga grunder. Sid.87. 
63 Schroeder, Richard et al. (2004). Financial accounting theory and analysis. Sid.343. 
64 Ibid. Sid.343. 
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Inom ägarteorin avser den finansiella rapporteringen att rikta sig mot ägare och inte andra 

intressenter såsom kreditgivare. Därför anses denna teori passa bäst in på mindre företag där 

ägaren också är företagets beslutsfattare. Trots detta kan man idag fortfarande finna betydande 

redovisningspolicys som endast kan förklaras genom acceptans av ägarteorin. Det mest kända 

exemplet är nyckeltalet vinst per aktie. Anledningen är att detta mått, som ofta används vid 

finansiell rapportering, endast blir intressant utifrån antagandet att denna förtjänst tillhör 

aktieägarna och används för utdelning.65 Eftersom ägarteorin ser företaget och ägaren som 

samma person, utgör alla transaktioner som direkt påverkar ägarintresset antingen en intäkt 

eller en kostnad. Därav blir kostnadsföringen av bl a utdelning ett problem eftersom det inte 

är en kostnad för företaget och heller inte en intäkt för mottagaren (ägaren) � utan endast ett 

uttag från ägarens egna förmögenhet. Att intäktsföra ägartillskott ligger således heller inte i 

linje med teorin. Räntan blir dock att betrakta som en kostnad eftersom den inte utgör en 

transaktion mellan ägare och företag. Ägarteorins inverkan på innehållet i resultaträkningen 

blir följande:66 

 

 Intäkter 

- Köpta varor och tjänster 

- Löner (dock ej till ägare) 

- Räntekostnader 

- Skatt 

= Resultat enligt ägarteorin 

 

4.3.2 Enhetsteorin 
Den självklara kopplingen mellan ägare och företag som anses finnas enligt ägarteorin har 

ifrågasatts då ägarstrukturen under 1900-talet förändrats. Ägarnas inflytande på företaget har 

minskat och istället har det blivit vanligare att arbetet överförts på en professionell ledning.67 

Detta innebär att synen på företagets kapital är annorlunda. Skulderna anses vara en del av 

företagets tillgångar och tillsammans med det egna kapitalet utgör skulderna företagets 

finansieringsbara kapital. Redovisningsekvationen enligt enhetsteorin blir följaktligen: 

 

Tillgångar = Finansieringskapital 

                                                
65 Ibid. Sid.471. & Hendriksen, Eldon et al. (1995). Accounting Theory. Sid.770. 
66 Falkman, Pär (1997). Statlig redovisning enligt bokföringsmässiga grunder. Sid.88. 
67 Falkman, Pär et al. (2007). �Koncernredovisning för vem och av vad?� 
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Enhetsteorins upphovsman, William Paton,68 ansåg att företagsrevisorer enbart borde fokusera 

på att analysera och bokföra företagets finansiella historia utifrån en enda enhet då det enligt 

lag inte alls var nödvändigt med ett ägarinflytande. Tidigare upprättade revisorer företags 

årsredovisningar enbart för att ägarna skall få en bra överblick av organisationen samt kunna 

se hur stor avkastningen blev. Paton ansåg att företaget således är en enskild enhet som har ett 

eget liv och långt ifrån beroende av hur ägarna har det ställt.69 Ägarna och kreditgivare ses 

därför som företagets finansiärer. Skillnaderna mellan de olika involveringssätten ligger i 

kravet på avkastning. Kreditgivarna har specifika bestämda krav på vad de skall erhålla i 

avkastning som exempelvis ränta på de utlånade pengarna. Ägarna å andra sidan får ta del av 

det som blir över i form av utdelning osv. I balansräkningen som visar enhetens värde och 

kapital menar Paton att resonemanget om enhetsteorin förtydligas.70 Tillgångarna tillhör 

företaget och skulderna är företagets skyldighet och inte ägarnas. Alltså är det redovisade 

egna kapitalet företagets egna kapital och inte finansiärernas. Några krav från ägare och 

kreditgivare på omfördelning av företagets tillgångar och resurser ställs inte, vilket gör att 

företagets kapital tillfaller den egna enheten och garanterar då företagets framtida 

finansiering.71  

 

Den huvudsakliga konflikten mellan dessa två teorier är vilka transaktioner som ska 

klassificeras som kostnad alternativt som vinstdistribution. Enligt enhetsteorin behandlas 

samtliga former av utdelning och räntor som distribution av resultat snarare än som en 

kostnad för verksamheten. Enhetsteorins inverkan på innehållet i resultaträkningen blir 

följande:72  

 Intäkter 

- Köpta varor och tjänster 

- Löner 

- Skatt 

= Resultat enligt enhetsteorin 

 

                                                
68 Goldberg, Louis (1963). The present state of accounting theory. Sid.458. 
69 Kam, Vernon (1990). Accounting Theory. Sid.306. 
70 Ibid. Sid.307. 
71 Hendriksen, Eldon et al. (1995). Accounting Theory. Sid.771-774. 
72 Falkman, Pär (1997). Statlig redovisning enligt bokföringsmässiga grunder. Sid.91. 
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4.4 Sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av standardiseringsteorin i punktform. 

• En standard är en regel som upprättas av en standardiserare och är till för att följas av 

andra. Standardiserare kan exempelvis vara lagstiftare, myndigheter, privata 

standardiseringsorganisationer, grupper av storföretag m.m. 

• Det finns två olika typer av standards, den generella som kännetecknas av att den 

riktar sig till samtliga i varje aktörsgrupp och den mer vanligare, specifika, standarden 

som riktar sig till just specifika mottagargrupper. 

• Som standardiserare är det viktigt att nå de rätta mottagarna men det finns tillfällen då 

standardiseraren inte exakt vet vilka som är mottagare och då måste dessa definieras. 

Många gånger tillämpas standards av såväl färre som fler än standardiseraren tänkt sig. 

• Standarder kan bidra till likriktning vilket många gånger även är standardiserares 

avsikt. Faktorerna som skapar likriktning är information, antalet aktörer, relevans, 

tolkning av standarder, implementering och konkurrens. 

 

För att tydliggöra utgångspunkterna i enhets- och ägarteorin presenteras nedan två figurer. 

Figur 4.2 (enhetsteorin) täcker båda förhållandena i figur 4.1. Eftersom enhetsteorin ser ägare 

som skilt från företaget sker överföringar genom ett tvåvägsförhållande snarare än ett 

envägsflöde.  
                   

 Figur 4.1 Ägarteorin 
Mottagna resurser 

Företag   Ägare 
Givna resurser 

Företag   Ägare 

 Källa: Bird, Francis et al (1974). Perceptions of external accounting[�] Sid.237. 

 

   Figur 4.2 Enhetsteorin 

Mottagna resurser från obligationer 

 
 
 
 
               Givna resurser eller obligationer 
   Källa: Bird, Francis et al (1974). Perceptions of external accounting[�] Sid.237. 

 
Ägare 

 
Företag 



 31

5 Empiri och Resultat 
 

Denna empiriska del kommer att utgöras av två huvudsakliga delar. I den första delen 

kommer vi att presentera resultaten av vår kvantitativa undersökning, där vi kartlagt hur 

onoterade koncernföretag redovisar koncernbidraget. Den andra delen kommer att utgöras 

av presentation av intervjuer som ligger till grund för identifiering av för- och nackdelar med 

de två olika redovisningsmetoderna. 

 

5.1 Redovisning av koncernbidrag hos onoterade moderföretag 

Genom vår undersökning av onoterade företags årsredovisningar har vi erhållit data gällande 

vald normgivare hos respektive företag. Vi har även erhållit information om, och i sådana fall 

på vilket sätt, företagen har valt att redovisa koncernbidrag.  

 

5.1.1 Val av normgivare och koncernbidrag 
De normgivare som de onoterade företagen valt att använda sig av är två stycken, BFN samt 

Redovisningsrådet. Majoriteten, 95 procent, av den undersökta populationen följer BFN:s 

normgivning medan resterande delen, 5 procent, följer Redovisningsrådets normgivning. 

 
Diagram 5.1 Val av normgivare 

Onoterade moderföretags val av normgivare

95%

5%

BFN

Redovisningsrådet

 
Källa: Författarnas undersökning 
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Vidare visar vår undersökning att 60 procent av de onoterade koncernföretagen, oavsett vilken 

normgivare man följer, redovisar koncernbidrag medan 40% inte gör det. 

 
Diagram 5.2 Redovisning av koncernbidrag 

Onoterade moderföretag som redovisar koncernbidrag

60%

40%

Ja

Nej

 
Källa: Författarnas undersökning 

 

5.1.2 Val av redovisningsmetod 
Delar av de företag som följer BFN:s normgivning har inte redovisat koncernbidraget, denna 

andel är enligt vår undersökning 41 procent. Av de företag som följer Redovisningsrådets 

normgivning är andelen som inte redovisar koncernbidrag 33 procent. 

 

Andelen företag som följer BFN och som har redovisat koncernbidrag är 59 procent. Dessa 

har då redovisats enligt de två övergripande sätt som finns, som bokslutsdisposition i 

resultaträkningen eller i enighet med URA 7. Vid redovisning enligt URA 7 kan två olika 

metoder användas: i resultaträkningen likställt med utdelning eller i eget kapital till följd av 

skatteminimerande syfte. Vid redovisning enligt URA 7 skall metodvalet göras efter 

koncernbidragets ekonomiska innebörd. I denna undersökning har alla olika redovisningssätt 

kunnat identifieras. 
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Diagram 5.3 Val av redovisningsmetod 

Onoterade moderföretags sätt att redovisa koncernbidrag

28%

32%

40%
Bokslutsdisposition
URA 7
Inte alls

 
Källa: Författarnas undersökning 

 

Av de onoterade företag som följer BFN:s normgivning och har redovisat koncernbidrag har 

ungefär hälften, 49 procent, redovisat det som bokslutsdisposition medan den andra hälften, 

51 procent, redovisat enligt URA 7:s rekommendationer. 

 
Diagram 5.4 Val av redovisningsmetod - BFN 

Sätt att redovisa koncernbidrag på hos Onoterade moderföretag som följer 
BFN:s normgivning

49%

42%

9%

51%

Bokslutsdisposition

URA 7

i eget kapital enligt URA 7

i resultaträkningen enligt URA 7

 
Källa: Författarnas undersökning 

 

Andelen företag som följer redovisningsrådet och har redovisat koncernbidrag är 67 procent. 

Dessa har enbart redovisat i enlighet med URA 7s rekommendationer.  
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Diagram 5.5 Val av redovisningsmetod - Redovisningsrådet 

Hur onoterade företag som följer Redovisningsrådets normgivning valt att 
redovisa koncernbidrag

33% 67%67%

Bokslutsdisposition

Inte alls

URA 7

I eget kapital enligt URA 7

I resultaträkningen enligt URA 7

 
Källa: Författarnas undersökning 

 

 

5.2 Redovisning och beskattning 

Som redogjorts i tidigare kapitel kan koncernbidraget redovisas enligt två olika metoder. I 

denna del av arbetet kommer dessa två metoder att förklaras genom praktiska exempel med 

hänsyn tagen till skattemässiga konsekvenser. Källor till denna del av empirin är intervjuer 

med Gunnar Rabe och Carl-Gustaf Burén samt en artikel skriven av Sven-Arne Nilsson.  

 

5.2.1 Redovisning och skatt på koncernbidrag i resultaträkningen 
Ett koncernbidrag lämnas oftast i skatteminimerande syfte för att minska bolagets skatt.73 

Detta föranleder att koncernens totala skattekostnad minskar men frågan blir hur detta 

redovisas i koncernföretagen? Enligt BFN redovisas detta enkelt genom ökning respektive 

minskning av skatt direkt i resultaträkningen. För de företag som följer URA 7 blir 

redovisningen lite mer komplex. Vid koncernbidrag lämnat i skatteminimerande syfte 

redovisas det direkt mot eget kapital både hos givare och mottagare. Det är fortfarande det 

givande bolaget som betalar mindre skatt, men detta syns inte i resultaträkningen. Vad som i 

stället händer är att det givande bolaget redovisar samma skattekostnad som innan i 

resultaträkningen men ökar eget kapital som motpost. Detta gör att en fiktiv skatteökning 

uppkommer hos mottagaren och 

                                                
73 Nilsson, Sven-Arne (2001). �Skatt på koncernbidrag i resultaträkningen?� 
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leder därför till en minskning av det mottagande bolagets egna kapital. Motposten blir då en 

minskning av företagets skatt i resultaträkningen (står i tabell 5.1 som positiv skatt i B:s 

resultaträkning). 

 

En illustration visas nedan för att tydliggöra detta. I exemplet har koncernföretag A gjort en 

vinst på 1000kr före skatt och dess systerföretag en förlust på -1000kr. För att minska 

koncernens totala skatt lämnas ett koncernbidrag på 500kr från A till B. 

 
Tabell 5.1 Redovisning i resultaträkningen 
A:s resultaträkning 
               Utan koncernbidrag       Enligt BFN       Enligt URA 7 
Resultat före koncernbidrag            1000                 1000              1000 
Koncernbidrag                   �          � 500                   � 
Skatt              � 280          � 140             � 280 
Årets resultat                 720             360                720 

 

B:s resultaträkning 

               Utan koncernbidrag       Enligt BFN       Enligt URA 7 
Resultat före koncernbidrag         � 1000                � 1000             � 1000 
Koncernbidrag                   �               500                      � 
Skatt                     0                   0                  140 
Årets resultat            � 1000            � 500               � 860 

Källa: Nilsson, Sven-Arne (2001). �Skatt på koncernbidrag i resultaträkningen?� 

 

5.2.2 Redovisning och skatt på koncernbidrag i balansräkningen 
Vad som inte visas i exemplet ovan är motsvarande förändringar av posten �eget kapital�. 

Den väsentliga skillnaden är att vid redovisning enligt URA 7 uppstår en vad Sven-Arne 

Nilsson kallar �fiktiv skatteökning�74 hos det mottagande företaget. Detta får konsekvensen 

att det mottagande företaget får ett förhöjt eget kapital vid användning av URA 7 än vid 

användning av BFN:s kommande rekommendation. På samma sätt får det givande företaget 

en minskning av sitt egna kapital med motsvarande summa. Om man sätter in siffror i raden 

�årets resultat� i nedanstående uppställning påverkas företagens egna kapital olika beroende 

på vald metod. Vid antagandet att eget kapital den 1 januari var 1200kr i företag 

A och 1900kr i företag B kan innehållet i balansposten �eget kapital� beskrivas på följande 

sätt: 

                                                
74 Källa: Nilsson, Sven-Arne (2001). �Skatt på koncernbidrag i resultaträkningen?� 
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Tabell 5.2 Redovisning i balansräkningen 

A:s egna kapital i balansräkningen 
               Utan koncernbidrag       Enligt BFN       Enligt URA 7 
Eget kapital 1/1              1200                 1200              1200 
Koncernbidrag                   �                �             � 500 
Årets resultat                        720             360                720 
Eget kapital 31/12              1920           1560              1420 

 

B:s egna kapital i balansräkningen 

               Utan koncernbidrag       Enligt BFN       Enligt URA 7 
Eget kapital 1/1                1900                   1900                1900 
Koncernbidrag                   �                   �                  500 
Årets resultat                   � 1000            � 500               � 860 
Eget kapital 31/12                900             1400                1540 

 

A+B Eget kapital 31/12                 2820                                  2960                  2960   

Källa: Intervju med Carl-Gustaf Burén 2007-04-25. 

 

Skillnaden i sammanlagt eget kapital efter och före koncernbidrag är alltså 2960 - 2820 = 140, 

vilket just är effekten av den minskade skattebelastningen sammanlagt på de båda bolagen. 

 

 

5.3 För- och nackdelar med de två redovisningsperspektiven 

Bokföringsnämnden har skickat ut två remisser angående den pågående förändringen av 

företag i kategorierna K1, K2 och K3. Den första, som berörde både K1 och K2, remitterades 

under våren 2006 och vissa svar har publicerats på respektive företags hemsida. Nedan 

presenteras de svar vi kunnat finna.  

 

5.3.1 SCB:s synpunkter 
SCB, statistiska centralbyrån, har tillfrågats då de bedömer regeländringars inverkan på 

kvaliteten i den ekonomiska statistiken. Dessa företagsstatistiska undersökningar syftar till att 

beskriva företagssektorns struktur och utveckling samt utgöra viktiga underlag för 

nationalräkenskaperna. Informationen är hämtad enligt källa75 i fotnot. 

 

                                                
75 Statistiska Centralbyrån. http://www.scb.se/Grupp/Omscb/_Dokument/Mindre%20aktiebolagdnr2804.doc. 19 
mars 2007. 
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SCB anser att förslaget om ett enhetligt sätt att redovisa koncernbidraget i grunden är positivt. 

De skriver vidare �[�] att koncernbidraget alltid ska redovisas över resultaträkningen och 

inte längre över fritt eget kapital i balansräkningen vilket ger en mer likvärdig redovisning 

och underlättar för SCB�.  

 

5.3.2 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 
Även SRF ingår i den remisslista som av BFN ombetts kommentera deras förslag till allmänt 

råd om årsredovisning för mindre aktiebolag. SRF är den största branschorganisationen för 

redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige. De skriver att: 76 

 

SRF tillstyrker denna bedömning, och anser att detta dessutom ger en väsentligt bättre 
information till läsaren. SRF anser däremot att redovisningen av koncernbidrag som 
bokslutsdisposition är principiellt felaktig. Bokslutsdispositioner är direkt kopplade till 
resultatplanering genom obeskattade reserver, men detta gäller inte för koncernbidrag 
eftersom bidraget inte motsvaras av någon obeskattad reserv. En obeskattad reserv kan 
återföras genom beslut av det egna företaget men ett koncernbidrag kan enbart 
återföras genom beslut hos ett annat företag.  

Därmed uppfyller inte koncernbidraget de rekvisit som gäller för bokslutsdispositioner, 
och borde följaktligen inte redovisas som en disposition. En mera lämplig placering är 
en egen rad mellan extraordinära poster och bokslutsdispositioner, alternativt som en 
extraordinär post, vilket koncernbidraget kan liknas vid ur företagets egna perspektiv. 

 

5.3.3 Övriga organisationer 
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och företräder cirka 55 000 

direktanslutna företagare och 16 branschförbund. De finns med på BFN:s remisslista och 

svarar att de �anser att Bokföringsnämnden har haft lämpliga utgångspunkter för det allmänna 

rådet�77. Därefter kommenteras inte koncernbidraget specifikt utan endast kostnadsföring av 

forskning, utveckling och marknadsföring diskuteras i syfte att öka mängden riskkapital 

genom s.k. �såddfinansiering�.  

 

Andra organisationer som tillstyrker BFN:s förslag utan att diskutera eller nämna 

koncernbidraget specifikt är Bolagsverket och Finansinspektionen. 

                                                
76 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. http://www.srfkonsult.se/remissvar/060421BFN_K2.htm. 15 mars 
�2007.  
77 Företagarna. http://www.foretagarna.se/FileOrganizer/Foretagarna%20Centralt/Opinion/Remisser/Remisser% 
�202006/RM060419BfnK2.pdf. 7 mars 2007. 
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5.3.4 Intervju med Jörgen Nilsson, KPMG 
Jörgen Nilsson är redovisningskonsult på KPMG i Stockholm på en specialistavdelning. 

Nilsson arbetade framförallt med redovisning av koncernbidrag i samband med tillkomsten av 

URA 7 under början 2000-talet men det förekommer även idag att han måste hantera frågor 

kring det. 

 

5.3.4.1 Koncernbidrag 

Nilsson förklarar att koncernbidraget är en överföring av medel från ett företag till ett annat 

med skattemässiga konsekvenser. Redovisningen av koncernbidraget styrs av vilket syfte man 

har: skatteminimerande, utdelning eller aktieägartillskott. Tidigare redovisades 

koncernbidraget över resultaträkningen både hos mottagare och hos givare medan man idag 

redovisar det över balansräkningen, undantaget då syftet är utdelning där mottagaren 

redovisar över resultaträkningen. 

 

Vad gäller företag som omfattas av BFN kan dessa redovisa enligt såväl det gamla sättet i 

resultaträkningen alternativt enligt URA 7 och balansräkningen. När det gäller företag som 

tillämpar BFN:s regler kan man diskutera redovisning över resultaträkningen men annars är 

det vanligt att företagen söker vägledning från akutgruppens uttalande (URA 7). Noterade 

företag måste följa URA 7 och om ett företag väljer att inte följa dessa bestämmelser bör ett 

tillrättavisande följa. 

 

5.3.4.2 Skattemässig påverkan 

Skillnaden mellan att redovisa en kapitalöverföring som ett koncernbidrag och utdelning är att 

koncernbidraget är skattemässigt avdragsgillt medan utdelning är skattepliktigt. Den 

redovisningsmässiga skillnaden bygger på vad avsikten är och om det legalt sett är ett 

koncernbidrag kan det ges i utdelningssyfte som en avkastning på placeringar i aktier hos ett 

dotterbolag. I det fallet ses det som en utdelning och redovisas således som en intäkt i 

resultaträkningen vilket är skattepliktigt. Skattemässigt hanteras koncernbidraget som en 

avdragsgill post hos givaren medan det ses som en skattepliktig finansiell intäkt hos 

mottagaren. 
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5.3.4.3 Problem och syfte med URA 7 

Nilsson menar att det möjligtvis kan vara svårt att avgöra syftet, vilket i så fall är ett problem. 

Det kan finnas två syften med koncernbidraget hos ett och samma företag och det finns då 

risk för godtycke när företaget ska välja. Nilsson tror att ett skatteminimerande syfte 

dominerar. Det är vanligast att koncerner lämnar bidrag, så länge bolagen finns inom Sverige. 

Det finns en dom (Mark & Spencer) som i vissa fall godkände att koncernbidrag skickades 

inom EU men Nilsson vet inte huruvida detta satt sig än. 

 

Vissa problem beträffande jämförbarheten kan identifieras, i synnerhet om bedömning av 

syftet sker lite slumpartat. Om man tar hem utdelning i form av koncernbidrag är det dock 

rimligt att det hamnar i resultaträkning, eftersom det är en avkastning på investering i 

dotterbolag och det gynnar då jämförbarheten. Går koncernbidraget åt andra hållet hamnar 

koncernbidraget inte i resultaträkningen vilket Nilsson också tycker är fullt rimligt.  

 

På frågan varför URA 7 infördes säger Nilsson att han inte gillar det gamla sättet att redovisa 

koncernbidrag på. Oavsett syfte tycker han att det strider mot vad en resultaträkning är till för. 

Resultaträkningen ska visa på vilka kostnader och intäkter man har och att lämna 

koncernbidraget kan snarare ses som en transaktion från ägarna. Därför hör det inte hemma i 

resultaträkningen och Nilsson jämför det gamla sättet att redovisa med att exempelvis 

redovisa en nyemission i resultaträkningen. 

 

5.3.4.4 Nilssons syn på de två redovisningsmetoderna 

URA7 är betydligt bättre eftersom man slipper redovisning i resultaträkningen - och den har 

till syfte att redovisa företagets resultat. Om exempelvis ett dotterföretag får ett koncernbidrag 

från ett moderbolag är det egentligen ingen intjäning. Fördelen med det gamla systemet är att 

det är enklare att redovisa över resultaträkningen, i synnerhet vid beaktande av 

skattekonsekvenser. Det kan vara svårt att avgöra hur mycket av skatten som är hänförlig till 

koncernbidraget.  

 

På frågan om det finns motiv till att påverka resultaträkningen istället för balansräkningen 

svarar Nilsson att det kan det finnas. Detta eftersom att jämställer man koncernbidraget med 

utdelning får mottagaren ett bättre resultat. Samtidigt kan man anta att placerare är mer 

intresserade av koncernen än själva moderbolaget. (Tilläggas kan att koncernbidrag 

elimineras i koncernredovisningen då det är en inom koncernen intern transaktion.) 
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5.3.5 Intervju med Philip Sörensson, Lindebergs Grand Thornton 

Sörensson är auktoriserad revisor och arbetar mestadels med frågor som rör mindre företags 

redovisning. Sörensson är anställd vid Lindebergs Grant Thornton som är ett revisions- och 

konsultföretag som framförallt fokuserar sin verksamhet på ägarledda företag. 

 

5.3.5.1 Redovisning av koncernbidrag 

Innan uttalandet av Redovisningsrådets akutgrupp angående koncernbidrag var praxis att 

alltid redovisa koncernbidrag över resultaträkningen som bokslutsdisposition. BFN håller idag 

återigen på, gällande K2-företag, att återgå till att redovisa över resultaträkningen då man 

anser att det är enklare. Detta menar Sörensson är synd då de redovisningskonsulter som han 

arbetar med samtliga har applicerat Redovisningsrådets normer och som det är nu har det 

blivit en praxis hos onoterade företag. Sörensson menar att man bör fortsätta använda sig av 

URA 7 då det dels blivit praxis i svenska företag men även då det faktiskt är praxis 

internationellt. Den huvudsakliga anledningen till att Sörensson vill se att URA 7 följs är att 

det ger redovisning av koncernbidrag en mer rättvisande bild när utgångspunkten är 

att bolagen redovisar koncernbidraget utifrån den ekonomiska innebörden, vilket innebär att 

resultaträkningen bättre speglar bolagets verklighet. Att tillämpa BFN:s förslag blir direkt fel 

även om det är enklare än URA 7 som möjligtvis ibland är svårare att förklara för företagare 

och ovana läsare. 

 

5.3.5.2 Val av normgivare 

De flesta onoterade företag följer BFN:s normgivning, men i de fall där BFN inte har något 

regelverk, som exempelvis vid koncernredovisning, bör man följa Redovisningsrådets 

normgivning. Onoterade företag kan, om de vill, välja att göra mer avancerade redovisningar 

och då följa exempelvis Redovisningsrådets normer. Men det är ofta väldigt svårtillämpligt på 

vissa poster, framförallt i mindre företag menar Sörensson. Det är dessutom viktigt att 

företagen så långt som möjligt följer den normgivare som man valt från början. Man får alltså 

inte växla mellan olika normgivare. Att växla från år till år bara för att t.ex. uppnå ett visst 

resultat gör troligtvis att man i slutänden hamnar i onåd med skatteverket. 

 

5.3.5.3 Utdelning och koncernbidrag 

Det är ingen större skillnad mellan utdelning och koncernbidrag. Skillnaden mellan utdelning 

och koncernbidrag är att vid utdelning skattas det i det givande bolaget medan vid 
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koncernbidrag skattas det i det mottagande företaget. Detta beror på att en utdelning redan är 

beskattad innan överföringen.  

 

5.4.4 Intervju med Gunnar Rabe och Carl-Gustaf Burén, Svenskt Näringsliv 

Gunnar Rabe har en mångårig erfarenhet av skattefrågor bl a genom sitt arbete på Svenskt 

Näringsliv, som ordförande i EU:s momskommitté och som författare till boken 

Skattelagstiftning: Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 20xx.78 Rabe 

anser inte att gällande regelverk vad beträffar resultatutjämning mellan koncernföretag är för 

komplicerat. Därav ser han inget behov av förenkling av dessa regler, istället anser han att 

regler kring fusioner och förvärv bör förenklas.  

 

Vidare menar Rabe att redovisning av koncernbidraget hör hemma i resultaträkningen. 

Anledningen är att justeringar av resultat mellan koncernföretag är just en resultatpåverkande 

post. Eftersom förlustutjämning genom dolda koncernbidrag redovisas i resultaträkningen bör 

också öppna koncernbidrag göra det. Dolda koncernbidrag är förlustutjämning som inte sker 

genom redovisning av posten �koncernbidrag�. Istället skickas dessa genom att man 

internfakturerar mellan bolagen i en koncern, men i utbyte mot varor eller tjänster. Detta är 

tillåtet så länge riktiga och marknadsmässiga priser tas ut � men det är illegalt om uppenbara 

överpriser tas ut i skatteminimerande syfte.  

 

Carl-Gustaf Burén har en mångårig erfarenhet av redovisningsfrågor bl a genom sitt arbete på 

Svenskt Näringsliv och som ledamot i BFN. Burén anser att: 

 

�Det är en ändlös diskussion som jag inte har någon annan uppfattning i än att 
redovisning över resultaträkningen historiskt varit den vanligaste varianten. Frågan är 
svensk och fångas inte in av den internationella normgivningen (IASB).� 

 

                                                
78 Rabe, Gunnar (2005). Skattelagstiftning: Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2005. 
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5.5 Sammanfattning 
 
Diagram 5.6 Val av redovisningsmetod - sammanfattning 

 

Källa: Författarnas undersökning 
 

40 procent av de onoterade företagen har inte redovisat något koncernbidrag, 28 procent har 

redovisat som bokslutsdisposition och 32 procent har redovisat i enighet med URA 7. 

 

För att tydligt kunna visa hur de olika expertorganen samt de intervjuade personerna ställer 

sig till de två olika redovisningsperspektiven har vi sammanställt svaren i tabellen nedan. 

 
           Tabell 5.3 Sammanfattning 

                                            Föredraget redovisningsperspektiv 

SCB Bokslutsdisposition  

SRF  Ekonomisk innebörd 

Företagarna Bokslutsdisposition  

J. Nilsson  Ekonomisk innebörd 

P. Sörensson  Ekonomisk innebörd 

G. Rabe Bokslutsdisposition  

C. Burén Bokslutsdisposition  
            Källa: Författarnas egen 

Onoterade moderföretags sätt att redovisa koncernbidrag

28%

32%

40%
Bokslutsdisposition
URA 7
Inte alls
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6 Analys  
 

 Vi kommer i detta kapitel att testa hur väl teorin stämmer överens med de olika sätt som 

koncernbidraget kan redovisas på. De två olika redovisningssätten kommer att matchas mot 

de presenterade teorierna och empirin kommer med utgångspunkt från dessa att analyseras.  

 

6.1 Standardisering av koncernbidragsredovisning 

BFN:s förslag på hur redovisningen av koncernbidrag ska gå till grundar sig i att man vill 

förenkla. Likaså grundar sig standardiseringsteorierna i att saker och ting skall bli enklare. 

Förenkling enligt standardiseringsteorierna innebär en likriktning av redovisningen där alla 

redovisar likadant. Att man har två standardiserare inom redovisningen ökar konkurrensen 

samt försvårar och minskar likriktningen. Samtidigt kan inte Redovisningsrådet och BFN ses 

som konkurrenter då de i grunden har olika mottagargrupper. Teoretiskt sett är det dock 

möjligt att se att de två normgivarna konkurrerar, speciellt gällande koncernbidraget. 

 

6.1.1 Redovisningsrådet kontra BFN 
För att standardiserare skall nå sina mottagare gäller det att försöka övertyga mottagarna om 

att de befinner sig i en passande kategori. Redovisningsrådet har tydliggjort att deras 

rekommendationer riktar sig till noterade företag men samtidigt har man även nått fler 

mottagare än man tänkt sig, vilket enligt standardiseringsteorierna är vanligt. Samtidigt 

påverkas antalet mottagare av hur pass tillgänglig informationen om standarden är samt på 

vilket sätt den marknadsförs. BFN som inte kommit med någon information över huvudtaget 

har ur den aspekten givetvis lidit nederlag gentemot Redovisningsrådet som publicerat sin 

rekommendation, URA 7, i ett flertal offentliga och relevanta forum. Om någon av 

standardiserarna får ett försprång kan det bero på att en av de två har en högre auktoritet vilket 

Redovisningsrådet kan anses ha fått, till stor del beroende på att BFN haft en mycket 

långsammare framtagningsprocess av sina rekommendationer. Detta har gjort att allt fler valt 

att byta från redovisning som bokslutsdisposition till att följa Redovisningsrådets 

rekommendationer med redovisning efter den ekonomiska innebörden. Ytterligare en 

anledning till att de onoterade företagen övergått till redovisning enligt URA 7 kan bero på att 

man anser redovisning av koncernbidrag vara viktigt och då följer man den rekommendation 

som är både vanligast och mest komplett.  
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6.1.2 Frivillig eller tvingande standardisering av koncernbidragsredovisning 
Standarder är i grunden frivilliga och skulle egentligen inte behöva följas. För att de skall 

följas begränsas frivilligheten av olika anledningar. Enligt teorin sker begränsningen genom 

att standardiseringsorganisationer utger expertutlåtanden som ger mottagarna riktlinjer för vad 

som är mest rationellt och på så sätt vinner mottagarnas förtroende. Riktigt så fungerar det 

inte inom redovisningen då begränsningen sker i form av bokföringslagen som innebär att god 

redovisningssed måste följas. God redovisningssed innebär i sin tur att exempelvis BFN:s och 

Redovisningsrådets råd måste följas. På så sätt kan redovisningsrekommendationer och 

standards snarare ses som tvingande. 

 

 

6.2 Enhets- och ägarteorin 

Koncernbidraget kan redovisas enligt två olika vägledningar. Den första är enligt BFN:s 

kommande regler vilket medför redovisning i resultaträkningen som bokslutsdisposition hos 

både givare och mottagare. Den andra vägledningen är URA 7, som säger att det ska vara 

bidragets ekonomiska innebörd som styr var redovisning sker. Det innebär att 

koncernbidraget alltid redovisas direkt mot eget kapital hos givaren och antingen direkt mot 

eget kapital eller som en finansiell intäkt i resultaträkningen hos mottagaren.  

 

Bland de företag vi undersökt redovisade lite drygt hälften att de använde koncernbidrag för 

förlustutjämning. Bland dessa företag var andelen som redovisade koncernbidraget över 

resultaträkningen nästan lika stor som andelen som redovisade direkt mot eget kapital.  

 

6.2.1 Redovisning över balansräkningen 
Enligt ägarteorin kan intäkts- och kostnadskonton nästan lika gärna användas som direkta 

underkonton till eget kapitalkontot.79 Anledningen är att företaget jämställs med ägarna och 

tillgångarna blir deras egna tillgångar och skulderna blir deras skyldigheter. Eftersom 

ägartillskott och transaktioner mellan ägare och företag inte skall intäkts- eller kostnadsföras, 

då de snarare ses som förflyttningar av ägarnas egna kapital, skall tillika koncernbidraget 

redovisas direkt mot eget kapital i balansräkningen. Enligt ägarteorin ska alltså ingen form av 

                                                
79 Falkman, Pär (1997). Statlig redovisning enligt bokföringsmässiga grunder. Sid.87. 
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transaktioner mellan ägare och företag redovisas över resultaträkning utan ses som ett 

kapitaltillskott. 

Ägarteorin passar bäst in på små företag där ägaren är samma person som den som fattar 

avgörande beslut och driver företaget. Det blir då motsägelsefullt att kommande 

rekommendationer säger att små företag (K2) ska redovisa koncernbidraget i 

resultaträkningen, och stora (K3 och K4) i balansräkningen. Om man bortser från teorin kan 

det dock konstateras att det förefaller helt naturligt att små företag redovisar koncernbidraget i 

resultaträkningen och stora i balansräkningen � och anledningen är enkel enligt normgivarna: 

Det är lättare att redovisa över resultaträkningen men ger en mer rättvisande bild i 

balansräkningen. Detta innebär att teorin inte avspeglar verkligheten utifrån hur den ser ut 

idag. 

 

6.2.2 Redovisning över resultaträkningen 
Då enhetsteorin uppkom var det som en konsekvens av att många företag övergick från att 

vara ägarledda till att efter sekelskiftet i allt större utsträckning ledas av professionella 

styrelser. Detta innebar att företaget blev mer skilt från ägarna och företagets transaktioner 

kunde inte längre jämställas med ägarnas egna kapital. Detta har fått konsekvensen att 

koncernbidraget enligt enhetsteorin ska redovisas över resultaträkningen. Då redovisning sker 

i resultaträkningen påverkas årets resultat, vilket illustrerats i tabell 5.1och 5.2, och därigenom 

förändras företagets egna kapital. 

 

Enhetsteorin är mer tillämplig på större företag som leds av en professionell styrelse istället 

för ägarna. På samma sätt som vid tillämpning av ägarteorin blir enhetsteorin väldigt 

motsägelsefull vid jämförelse med vår insamlade empiri eftersom det främst kommer vara 

mindre ägarledda företag som redovisar koncernbidraget över resultaträkningen. Det går dock 

tydligt att se logiken i teorins sätt att se på företags egna kapital och varför teorin förespråkar 

ett omvänt sätt att redovisa bl a koncernbidraget. Vi kan dock konstatera att det är andra 

faktorer som avgör hur redovisningen sker i praktiken. Huvudsyftet med att låta mindre 

företag redovisa koncernbidraget i resultaträkningen är att det är betydligt enklare � det kräver 

helt enkelt mindre arbete av den som sammanställer redovisningen. Huvudsyftet med att låta 

större, och framförallt noterade, företag redovisa enligt URA 7 är att det ger en mer 

rättvisande bild vilket är oerhört viktigt vid aktiehandel på en öppen marknadsplats. 
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7 Slutsats och diskussion 
 

I denna avslutande del av arbetet kommer först våra slutsatser att presenteras i punktform för 

att det ska bli så tydligt som möjligt. Därefter diskuterar vi arbetet i sin helhet, följt av 

självkritik. Sist kommer vi att presentera våra förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

 

7.1 Slutsats 

Vi kan konstatera att det nästan råder maximal spridning vad beträffar sättet på vilket 

onoterade koncernföretag redovisar koncernbidraget, då 49% redovisar det som 

bokslutsdisposition i enighet med BFN:s kommande regler och 51% enligt URA 7. Då 

spridningen är så stor och enhetlighet efterfrågas, kan vi även konstatera att det behövs en 

standard för hur redovisningen av koncernbidrag skall gå till. Bland de företag som redovisar 

enligt URA 7 tar en kraftig majoritet upp koncernbidraget direkt mot eget kapital både hos 

givare och mottagare. 

 

Fördelar med redovisning av koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen: 

• Ger en mer likvärdig redovisning 

• Väsentligt bättre information till läsaren 

• Det är enklare, i synnerhet vid beaktande av skattekonsekvenser 

• Eftersom förlustutjämning genom dolda koncernbidrag redovisas i resultaträkningen 

bör även öppna göra det 

• Historiskt den vanligaste varianten 

• Undviker problem med jämförbarheten då bedömning av syftet kan ske lite slumpartat 

 

Fördelar med redovisning enligt ekonomisk innebörd: 

• Slipper redovisning i resultaträkningen 

• Många har bytt till att redovisa enligt URA 7 och de ogillar att byta igen. 

• Eftersom det är principiellt felaktigt att redovisa det i resultaträkningen då det inte 

uppfyller rekvisitet för bokslutsdipositioner 

• Eftersom redovisning i resultaträkningen strider mot vad den är till för, då den ska visa 

vilka kostnader och intäkter man har. Koncernbidraget kan snarare ses som en 

transaktion från ägarna 
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7.2 Diskussion 

Genomgående för de teorier vi använt är att de grundar sig i vem redovisningen är till för. I 

Sverige har vi ett kontinentalt synsätt på redovisningen, även om vi idag mer och mer går mot 

det anglosaxiska. Detta innebär att redovisningen främst syftar till att ge kredit- och långivare 

en korrekt bild av företaget. Det blev väldigt tydligt att noterade svenska företag allt mer går 

mot det anglosaxiska synsättet i och med införandet av IFRS/IAS som ställer krav på att 

redovisningen ska ge en �mer rättvisande bild�. Frågan vi ställt oss är: Mer rättvisande för 

vem? 

 

Att redovisa koncernbidraget direkt mot eget kapital innebär att man mer renodlar 

resultaträkningen från poster som inte direkt är knutna till företagets intäkter och kostnader 

som uppkommer vid försäljning av varor och tjänster. Å andra sidan blir redovisningen 

mycket mer komplex och det krävs mycket mer kunskap och tid både av dem som upprättar 

den och av alla som vill förstå den. Detta innebär i förlängningen att ett färre antal personer 

erbjuds möjligheten att få insikt i företag, då både en djupare kunskap och mer tid krävs.  

 

För att se vem redovisningen riktar sig till kan man dela upp företag i två övergripande 

grupper: 

 

• Företag noterade vid en allmän handelsplats eller som genom sin storlek 

har ett stort allmänt intresse. 

• Icke-noterade mindre företag 
 

I den första kategorin företag är aktiemarknaden den kanske viktigaste mottagaren av 

finansiell information. Därav kan man notera att den anglosaxiska redovisningsfilosofin blir 

mer dominerande och det blir viktigare att verkliga värden presenteras framför eventuella 

krav på enkelhet.  

 

För mindre onoterade koncerner är det istället främst kreditgivare och låneinstitut samt 

skattemyndigheten som redovisningen riktar sig till. Det viktiga blir då att redovisningen kan 

sammanställas på ett så enkelt sätt som möjligt, och att den kan läsas och förstås på ett så 

enkelt sätt som möjligt. Det blir alltså viktigare att redovisningen ger en bättre information till 

läsaren, än att alla värden ger en så rättvisande bild som möjligt. 
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Vi anser därför att koncernföretag som följer BFN bör redovisa koncernbidraget i 

resultaträkningen med det enkla motivet att det är både lättare för den som upprättar 

redovisningen samt för den som läser den. Vi är dock medvetna om att detta kan bli på 

bekostnad av huruvida redovisningen ger en rättvisande bild. Det vi ser som den främsta 

nackdelen är att posten årets resultat påverkas vid redovisning i resultaträkningen trots att 

koncernbidraget inte är en inkomst eller kostnad som uppstått i utbytte mot en prestation.  

 

Trots detta anser vi alltså att koncernbidraget skall redovisas i resultaträkningen. Vad vi 

däremot motsätter oss i BFN:s Förslag till allmänt råd om årsredovisning för mindre 

aktiebolag är att koncernbidraget i resultaträkningen ska redovisas som en 

bokslutsdisposition. Vi håller på denna punkt med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 

om att det är principiellt fel att redovisa koncernbidraget som bokslutsdisposition, eftersom 

det inte uppfyller rekvisitet för detta. Istället anser vi att det ska redovisas i resultaträkningen, 

men som en egen post � förslagsvis ovanför raden Bokslutsdispositioner.  

 

 

7.3 Kritisk granskning 

I detta avsnitt kommer vi att kritiskt diskutera studiens upplägg och innehåll. Diskussionen 

sker utifrån objektivitet, validitet och tillförlitlighet för att på bästa sätt utröna studiens 

sanningshalt. 

 

Undersökningen hade säkerligen kunnat genomföras på annat vis med ett annat metodval. Vi 

har dock ansett att en kvalitativ metod med intervjuer som huvudsakligt underlag varit 

lämpligast för att svara mot såväl uppsatsens problem som syfte. Möjligtvis hade antalet 

intervjuer kunnat vara fler för att öka tillförlitligheten och validiteten. En naturlig fråga för 

läsaren kan bli varför inte företagsledarna som äger och leder de undersökta företagen 

intervjuats? Svaret är att vi valt att istället intervjua representanter från två av de stora 

revisionsbolagen. Dessa företag granskar en uppsjö redovisningar varje år och torde därmed 

ha bättre insikt i ämnet. Vi är dock medvetna om risken att en viktig del utelämnats. 

 

De intervjuer som ligger till grund för denna uppsats har gjorts med personer som både har 

erfarenhet av problemområdet och som dessutom arbetat lång tid inom sin respektive bransch. 

Detta anser vi tillför undersökningens resultat en förhöjd validitet. Däremot kan ett 
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ifrågasättande av valet av intervjuteknik vara lämpligt då vi i två, av sammanlagt fem, 

intervjuer gjort dem via telefon. Telefonintervjuer försvårar för undersökaren att kontrollera 

svarens uppriktighet.80 Vi anser dock att intervjuobjektens sanningshalt bör vara hög då de 

dels är professionella i sin yrkesutövning och dels därför att vi har svårt att se någon 

anledning för dem att inte vara uppriktiga. 

 

Att vi som utfört studien inte har någon mångårig och direkt praktisk erfarenhet av 

problemområdet kan vara till fördel för uppsatsens tillförlitlighet. Vi har således på ett 

objektivt sätt kommit fram till ett resultat och slutsatser som vilken annan person troligtvis 

också skulle göra om denne gör om undersökningen.  

 

Valet av teori hade kunnat göras annorlunda. Att likt Hallström Tamm undersöka problemet 

ur ett organisatoriskt maktperspektiv hade varit ett alternativ men dock betydligt svårare och 

för oss mindre intressant. Dessutom grundar sig problemet som vi undersökt i 

standardiseringsteorin, vilket gör valet än mer självklart. 

 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom koncerner är att betrakta som en enhet, men bestående av flera enskilda företag, är 

det för oss självklart att likvida medel måste kunna skickas mellan dessa företag. 

Koncernbidraget är ett bra sätt att göra det på eftersom det är avdragsgillt hos givaren och 

därmed får en skattesänkande effekt hos koncernen som helhet om något koncernföretag gjort 

förlust.  

 

7.4.1 Risker med koncernbidraget 
Vad man spontant kanske inte tänker på är vilka betydligt mer långtgående konsekvenser 

koncernbidraget kan ha. En intressant artikel på just detta ämne är �Risk att Falck får 

ambulansmonopol� som publicerades i AnbudsJournalen 2000-02-22.81 Där lyfter Ulf 

Lindskog, VD för en av delägarna i AIVAB-Ambulans i Väst AB, fram problematiken med 

koncernbidrag vid offentliga upphandlingar. Han menar att stora företag har möjligheten att 

skaffa sig en monopolställning på vissa marknader genom prisdumpning, finansierat av 

                                                
80 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. Sid.250. 
81 Anbuds Journalen. http://www.ambulansforum.se/PAM/artiklar/aivab.shtml.16 mars 2007. 
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koncernbidrag från övriga koncernen. Han skriver att �anledningen till ett koncernbidrag för 

att sänka priset i sådan omfattning, måste vara att ta marknadsandelar i så stor omfattning, att 

man minimerar konkurrens och undanröjer möjligheten för mindre entreprenörer att 

konkurrera�.82  

 

Vidare finns en rädsla internationellt sett för förlustutjämning över nationsgränser. Utgången 

av det tidigare nämnda Mark and Spencer -målet kan få konsekvensen att EU-länders 

skattemyndigheter riskerar att förlora flera miljarder i uteblivna skatteintäkter då 

koncernbidrag nu, i vissa fall, kan skickas mellan EU-länder.83 Mot bakgrund av detta anser vi 

att det vore intressant att undersöka vilka samhälleliga effekter koncernbidraget kan ge. 

 

7.4.2 Syftet med koncernbidrag 
Vid redovisning av koncernbidrag enligt URA 7 finns tre olika sätt att redovisa på och valet 

ska styras av syftet. Nackdelen med detta är att det blir i princip omöjligt för en utomstående 

att kontrollera om valet av redovisningssätt verkligen stämmer med det egentliga syftet. Det 

föreligger då en stor risk för godtycke och vi anser det därför vara intressant att ta reda på om 

det kan finnas några bakomliggande faktorer vid val av syfte med ett skickat koncernbidrag.  

                                                
82 Anbuds Journalen. http://www.ambulansforum.se/PAM/artiklar/aivab.shtml.16 mars 2007. 
83 Sveriges Radios Eko-nyheter den 2005-12-31. http://www.sr.se/cgi-
bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?artikel=753853&ProgramID=83. 5 april 2007. 
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Bilaga 1 
UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS 

AKUTGRUPP 
URA 7 KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT 
Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags finansiella rapporter inte 
beskrivas vara i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendationer om de inte uppfyller 
samtliga krav i alla tillämpliga rekommendationer och tillämpliga uttalanden från 
Redovisningsrådets 
Akutgrupp. Akutgruppens uttalanden behöver, i likhet med Redovisningsrådets rekommendationer, 
inte tillämpas på oväsentliga poster. 
 
FRÅGESTÄLLNING 
I detta uttalande behandlas redovisning av dels koncernbidrag, dels aktieägartillskott. 
Aktieägartillskotten 
kan vara antingen villkorade eller ovillkorade. Uttalandet föranleds av att aktieägartillskott och 
koncernbidrag ofta redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Uttalandet syftar 
till en redovisning som återspeglar koncernbidragens och aktieägartillskottens ekonomiska 
innebörd. 
 
REDOVISNING AV KONCERNBIDRAG 
Koncernbidrag är en form av kapitalöverföring mellan företag inom en koncern. I detta 
uttalande förutsätts att koncernbidragen inte utgör vederlag för utförda prestationer. 
Akutgruppens uppfattning är att koncernbidrag i första hand skall redovisas efter sin 
ekonomiska innebörd. Koncernbidrag som lämnas och tas emot i syfte att minimera 
koncernens skatt redovisas som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. På detta 
sätt redovisas även koncernbidrag vars ekonomiska innebörd inte klart framgår. Koncernbidrag 
som kan jämställas med utdelning redovisas som en minskning av eget kapital hos givare och 
som en finansiell intäkt (1) hos mottagare. Ett koncernbidrag som kan jämställas med 
aktieägartillskott redovisas som aktieägartillskott på sätt som framgår nedan. 
  Lämnade koncernbidrag är normalt en skattemässigt avdragsgill kostnad och erhållna 
koncernbidrag normalt en skattepliktig intäkt. Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 
9, Inkomstskatter skall skatt redovisas direkt mot eget kapital när skatten är hänförlig till poster 
som redovisas direkt mot eget kapital. Ett företag som lämnar koncernbidrag skall alltså 
redovisa den skatteminskning som bidraget ger upphov till som ökning i eget kapital. På 
motsvarande sätt skall det företag som mottagit ett koncernbidrag redovisa den tillkommande 
skatten som en minskning av det egna kapitalet. Som en följd av denna redovisning kommer 
endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i 
resultaträkningen. 
 
REDOVISNING AV AKTIEÄGARTILLSKOTT 
Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av posten "Andelar i 
koncernföretag". 
Särskilt om tillskottet avser förlusttäckning bör det därvid prövas om en nedskrivning 
av aktiernas värde är erforderlig. Denna prövning följer normala regler för värdering av 
tillgångsposten. 
Erhållna aktieägartillskott redovisas hos mottagaren direkt mot fritt eget kapital. Om 
emellertid 
aktieägartillskottet lämnats i samband med en nyemission och tillskottet utgör en förutsättning 
för att aktierna skall få tecknas till en fördelaktigt låg kurs skall tillskottet klassificeras som 
bundet eget kapital och tillföras överkursfonden. 
_____________________ 
1) För kreditinstitut och värdepappersföretag samt för försäkringsföretag gäller särskilda regler bl.a. för 
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resultaträkningens uppställning. 
 
Detta uttalande publicerades ursprungligen i september 1998. Det har under år 2001 blivit föremål för 
samma remissprocedur som Redovisningsrådets rekommendationer. Därefter har uttalandet givits ut av 
Redovisningsrådets Akutgrupp i december 2001. I samband med remissproceduren har en fotnot lagts 
till. Där nämns att särskilda regler gäller för kreditinstitut och värdepappersföretag samt för 

försäkringsföretag. 
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Bilaga 2 
 
Kvantitativ undersökning - detaljerat tillvägagångssätt 
 
Företagsarkivet 
 

1. Gå till webbadressen www.affärsdata.se. 
2. Gå till sökfunktionen över företag genom att klicka på �Företag� till vänster. 
3. Välj utökad sökning i övre menyn 
4. Bocka för �aktiebolag�, �koncern� och �år 2005� 
5. Sök 
6. Välj �aktiva AB� och du får upp en lista bestående av 12247 stycken företag med 

början på bokstaven �A� 
7. Klicka på bokstäverna A-Ö och få upp en lista under respektive bokstav. 
8. I varje bokstavslista väljs företag 10 och 11 uppifrån räknat. 
 

Företagen 
 
9. För vardera företag som väljs, titta direkt på �ägarförhållande� och säkerställ att 

företaget är en koncern med dotterbolag ägda till minst 90 procent.* 
10. Välj �årsredovisning 2005� 
 

Årsredovisningen 
 
11. Se i moderbolagets resultaträkning om det finns bokslutsdispositioner alternativt 

finansiella intäkter samt vad dess noter innehåller. 
12. Om inget koncernbidrag hittas, se i moderbolagets balansräkning och fritt eget kapital 

samt vad dessa noter innehåller. Leta efter koncernbidrag. 
13. Avslutningsvis leta upp vilken normgivare företaget säger sig följa. Detta står 

vanligtvis under rubriken �Redovisningsprinciper� 
 
*Om företaget inte har ett korrekt ägarförhållande återgå till listan och välj företag 12 osv. 
Detta behövde göras på företag L11, N10, O10, Q11, S11, V11 och Z10 
  

 


