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“There is no single rule which can be applied to any and all transactions; analysis is a method of 

thinking things out, and not a method of merely applying a set rule. One must have clearly in mind 

the purpose of it all – the preparation of true financial statements – and then see to it that no part of 

his thinking shall lead up to any other kind statement. With the purpose always in mind, he (student) 

must look deeply into and behind the facts in a given case, to the end that their true meaning shall 

be clearly seen, and their real effect upon the elements which make up the statement really 

understood.”  

Ananias Charles Littleton (1920) 
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Titel: Redovisning av koncernbidrag i noterade aktiebolag  
 
Koncernbidrag är en transaktion som syftar till att genom vinstöverföring mellan bolag i en koncern 
jämna ut förluster och därmed minska koncernens totala skatt. Redovisning av koncernbidrag i 
Sverige saknar direkt reglering, utan har utlämnats till praxis och rekommendationer, som visar sig 
vara oeniga om huruvida koncernbidrag ska redovisas över resultaträkningen eller direkt i 
balansräkningen. Från och med 2005 ska alla börsnoterade bolag, i enlighet med EU-lagstiftningen, 
upprätta sina koncernredovisningar enligt International Accounting Standards Board:s föreskrifter. 
Studien visade hur övergången till redovisning enligt IASB:s regler har påverkat de noterade 
bolagen i deras redovisning av koncernbidrag genom att utreda om IASB har några uttalade regler 
för hur koncernbidrag ska redovisas, till vilken kategori i redovisningen koncernbidrag kan 
hänföras, om standard saknas eller om de enligt IASB inte ska ingå i redovisningen 
överhuvudtaget?  
 
Syftet var att kartlägga vilken historisk utveckling regleringen av koncernbidragsredovisning har 
genomgått, vilken redovisningspraxis som finns och hur den förhåller sig till svenska och 
internationella regler. Dessutom skulle ett försök till att framställa ny kunskap om hur 
koncernbidrag ska redovisas om det saknades en standard för detta.  
 
Uppsatsens metod var en blandad kvalitativ utredning, där omfattande tolkning av sekundär data 
utgjorde den kvalitativa studien. Det empiriska materialet hade kvantitativa egenskaper eftersom det 
var en presentation av årsredovisningar av de bolag som är noterade på Stockholmsbörsen och finns 
på Large Cap-listan. Empirin syftade till att ge en bild över praxis och utgjorde inte en statistisk 
undersökning.  
 
Slutsatsen var att koncernbidrag bör redovisas direkt mot eget kapital hos både givare och 
mottagare. Detta motiverades av att det rör sig om en transaktion mellan ett företag och dess ägare 
samt att det är svårt att definiera och därmed erkänna det som en intäkt eller kostnad i enlighet med 
fundamentala redovisningsteorier. Detta sätt att redovisa transaktionen strider varken mot IASB:s 
föreställningsramar eller mot svensk normgivning.  
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ABSTRACT 
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Kristianstad University College, spring of 2010 
 
Authors: Gustaf Hallgren, Olga Levsha 
Supervisor: Stig Westerdahl 
 
Title: Accounting for group contributions in listed companies 
 
Group contributions are transactions with the aim to redistribute losses evenly within a corporate 
group by transferring profits and thereby decreasing the total amount of tax to be paid. In Sweden, 
accounting for group contributions is not directly regulated, but has been left to practice and 
recommendations, that in turn have proven to be in disagreement whether group contributions 
should be accounted for in the income statement or in the balance sheet. Since 2005, all listed 
companies, in accordance with European Union law, shall produce their consolidated financial 
statements according to the guidelines set forth by the International Accounting Standards Board. 
This study showed how the transition to accounting according to the rules of the IASB has affected 
the listed companies in their accounting of group contributions by examining if the IASB have any 
clear rules for how group contributions shall be accounted for, which category in the financial 
statements they can be assigned to, if there is no standard or if they according to the IASB should 
be left out of the financial statements altogether. 
 
The purpose was to survey what historical development the regulation of accounting for group 
contributions have gone through, what practice there is and how it relates to Swedish and 
international rules. Furthermore, an attempt was made to produce more knowledge about how group 
contributions should be accounted for, if a standard was lacking. 
 
The method of the study was a mixed methods research, where the qualitative study consisted of a 
comprehensive interpretation of secondary data. The empirical material had quantitative attributes, 
since it was a presentation of the financial statements by the companies from the Large Cap list of 
the Nasdaq OMX Nordic Stockholm market. The purpose of the empirical study was to present the 
practice and was therefore not a statistical study. 
 
The conclusion was that group contributions should be accounted directly towards equity in the 
giving as well as the receiving company. This was motivated by the fact that it is a transaction 
between a company and its owners and that it is hard to define and thereby acknowledge it as a 
revenue or cost in accordance with fundamental theories of accounting. This way of accounting for 
the transaction is not in violation of either the conceptual framework of the IASB or Swedish 
norms. 
 
Keywords: Group contributions, IASB, financial accounting, accounting theory 
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1. INLEDNING 
Det inledande kapitlet börjar med en redogörelse för uppsatsens bakgrund följt av en diskussion 

kring den problematik som leder fram till formuleringar av arbetets frågeställningar och syfte. 

Vidare presenteras avgränsningar och uppsatsens fortsatta disposition.   

 

1.1 Bakgrund 

Koncernbidrag är en rent skatteteknisk transaktion som är till för att minska beskattningen för en 

koncern som helhet. Eftersom en koncern i sig inte är ett skattemässigt subjekt (beskattning av 

moderbolag som utgår från koncernens resultat existerar dock i andra länder; Wiman, 2002) måste 

koncernens totala skatt minskas genom att företag inom koncernen med överskott delar med sig av 

det till andra företag i koncernen med underskott (skatten blir ju noll oavsett hur stora förluster ett 

företag har). I Sverige gick det inte att genomföra sådana transaktioner före 1965 då det i 

kommunalskattelagen (1928:370) infördes en möjlighet till detta. 

 

En fråga som har diskuterats är huruvida dessa koncernbidrag ska redovisas över resultaträkningen 

(som en avdragsgill kostnad för givaren respektive skattepliktig intäkt för mottagaren) eller direkt i 

balansräkningen (som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital). Då själva 

redovisningen av koncernbidragen inte regleras i lag har detta varit utlämnat till praxis och 

rekommendationer, det som med andra ord kallas ”god redovisningssed”. Problem uppstår då det 

finns rekommendationer som inte bara är rivaliserande utan också är direkt motsägande. 

 

Den 19 juli 2002 kom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (kallad IAS-

förordningen) som innebär att alla börsnoterade bolag inom EU ska upprätta sina 

koncernredovisningar enligt International Accounting Standards Board:s (IASB) föreskrifter 

(IAS/IFRS) samt tolkningar av dessa (IFRIC/SIC) från och med 2005. Förordningen säger också att 

det är upp till medlemsländerna själva om de vill tvinga dels de bolag som upprättar 

koncernredovisning enligt IASB:s föreskrifter att använda samma regler i moderbolagets 

redovisning, dels övriga bolag att använda samma regler. En fördel med denna förordning är att 

skydda investerare genom att alla bolag använder sig av samma grundläggande 

redovisningsprinciper och därmed redovisar en viss sorts transaktion på samma sätt. Däremot kan 

det vara en nackdel att beslut om beskattningsunderlaget för företag överlämnas till IASB. Detta 

blir aktuellt för de länder som har en stark koppling mellan redovisning och beskattning. 
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Med anledning av denna förordning tillsattes den 1 september 2002 en utredning som fick namnet 

IAS-utredningen. Utredningens betänkande publicerades under namnet Internationell redovisning i 

svenska företag (SOU 2003:71). Eftersom svensk redovisning länge varit kopplad till den 

skattelagstiftning som har rått, kom utredningen bland annat fram till att en övergång till de 

föreskrifter som förordades av IASB på många områden skulle leda till en åtskillnad mellan de 

värden som skulle tas upp i redovisningen och de värden som skulle ligga till grund för 

beskattningen, förutsatt att man inte även fortsättningsvis utgick från årsredovisningen som 

taxeringsunderlag.  

 

Utredningen hänvisar vidare till den hemställan som Riksskatteverket gjorde den 8 november 1999 

med anledning av en frikoppling mellan redovisning och beskattning. Här framkommer ytterligare 

en åsikt beträffande redovisningen av koncernbidrag, nämligen att de, eftersom de i sig inte innehar 

någon företagsekonomisk betydelse, inte ska finnas med i redovisningen över huvud taget, utan 

endast tas upp i inkomstdeklarationen. Regeringsrätten, som är högsta instans i skatterättsliga mål, 

har i tre fall (RÅ 1998 ref. 6, RÅ 1999 ref. 74 och RÅ 2001 ref. 79) fastställt att de skattemässiga 

konsekvenserna av koncernbidrag är oberoende av huruvida de tas upp i årsredovisningen eller inte. 

 

Enligt Rådet för finansiell rapportering 2.3 (Redovisning för juridiska personer) punkt 37 (vilket är 

ett tillägg till IAS 18 Intäkter) ska koncernbidrag redovisas som intäkt respektive kostnad hos 

mottagaren och givaren det år som de får skattemässig effekt. Denna hållning går stick i stäv mot 

Skatteverkets och försöker snarare förstärka sambandet mellan redovisning och beskattning. 

 

1.2 Problem 
Tidigare forskning har dels studerat hur onoterade företag har redovisat sina koncernbidrag, dels 

vilken betydelse införandet av IASB:s regler har haft på sambandet mellan redovisning och 

beskattning. Denna uppsats ska med utgångspunkt i dessa två tidigare frågeställningar visa hur 

övergången till redovisning enligt IASB:s regler har påverkat de noterade bolagen, som enligt EG-

förordningen måste följa dessa regler, i deras redovisning av koncernbidrag.  

 

1.3 Frågeställning 

Eftersom koncernbidrag enbart är en svensk skatterättslig konstruktion och IASB framställer 

standarder som är anpassade för en internationell arena, är det oklart om IASB har några uttalade 

regler för hur dessa ska redovisas överhuvudtaget. Om de har det, hur motiveras den ståndpunkten 
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och vilken är den underliggande värderingen? Om det inte finns någon standard som behandlar 

koncernbidrag, till vilken kategori i redovisningen kan koncernbidragen då hänföras eller ska de 

enligt IASB inte ingå i redovisningen alls? 

 

För att kunna ta ställning till hur noterade bolag i Sverige borde redovisa koncernbidrag enligt 

IASB, måste man först ta reda på vilka rekommendationer de följer, hur de redovisar sina 

koncernbidrag samt hur den redovisningsmetod som används förhåller sig till den princip de påstår 

sig följa. 

 

1.4 Syfte 

Arbetets syfte är att vara norm- och praxisbeskrivande samt i slutändan analytiskt. Uppsatsen har 

som målsättning att kartlägga vilken historisk utveckling regleringen av koncernbidragsredovisning 

har genomgått. Med hjälp av en empirisk undersökning ska de redovisningsmetoder som används 

av noterade bolag idag presenteras. Hur dessa förhåller sig till såväl svenska som internationella 

regler ska också undersökas. Detta läggs till grund för uppfyllelse av uppsatsens övergripande syfte, 

nämligen att komma fram till den redovisningsmetodik som bör användas av svenska noterade 

bolag för redovisning av såväl lämnade som mottagna koncernbidrag. 

 

1.5 Avgränsning 
Möjligheten att lämna koncernbidrag till koncernbolag som befinner sig i ett annat land är ett ämne 

som har diskuterats flitigt under den senaste tiden inom såväl forskning som nationell och 

internationell lagstiftning (se bland annat prop. 2009/10:194 Koncernavdrag i vissa fall). Uppsatsen 

kommer dock inte att behandla skattemässiga konsekvenser av koncernbidrag, vare sig över 

gränserna och eller inom Sverige. Redovisning av koncernbidrag i utländska bolag kommer inte 

heller att beröras. I detta arbete undersöks enbart koncernbidrag mellan koncernbolag med hemvist i 

Sverige. 

 

Enligt gällande rätt skall onoterade företag som omfattas av kategorierna K2 och K3 följa BFN:s 

rekommendationer. Det har därför inte varit av intresse att undersöka hur ovannämnda bolag 

redovisar koncernbidrag. Fokus ligger i stället på att analysera hur noterade företag bör redovisa 

koncernbidrag i enlighet med IAS/IFRS.  
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I den mindre omfattande undersökningen av hur noterade företag faktiskt redovisar koncernbidrag, 

utelämnas i analysen de orsaker som kan ligga till grund för val av redovisningsmetod för 

koncernbidrag. 

 

Koncernbidrag kan ske på olika sätt. I detta arbete analyseras endast hur öppna koncernbidrag ska 

redovisas. En avgränsning har skett från diskussion kring dolda koncernbidrag och de frågor som 

kan förknippas med dem. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. Efter det inledande avsnittet presenteras i kapitel 2 den metodik 

som används sig för att uppfylla syftet med arbetet och besvara uppsatsens frågeställning. Där 

beskrivs tillvägagångssättet och datainsamlingsprocessen. Avslutningsvis granskas de källor som 

använts i studien. 

 

Kapitel 3 syftar till att fördjupa förståelsen för ämnet och utgör uppsatsens teoretiska referensram. 

Där presenteras redovisningsteoretiska perspektiv på problemet samt inlägg i den svenska debatten 

kring koncernbidragsredovisning. Referensramen utökas i kapitel 4 med en omfattande tolkning av 

den normativa reglering som gäller för redovisning idag och även dess historiska utveckling; 

kapitlet bildar en ram för analysen av resultat från den empiriska undersökningen. I kapitel 5 

sammanställs resultatet från den empiriska undersökningen, följt av ett analytiskt resonemang kring 

dessa resultat.  

 

I kapitel 6 presenteras den avslutande diskussionen om uppsatsens problematik med syfte att binda 

samman teori, normering och empiri. Kapitlet är uppdelat på två avsnitt som presenterar två 

diskussionsområden inom ämnet. Det avslutande kapitlet utgörs av de slutsatser som författarna 

kommit fram till utifrån föregående diskussion. I kapitlet finns det även förslag på fortsatt forskning 

inom problemområdet. 
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2. METOD 
I föreliggande kapitel redogörs för författarnas tillvägagångssätt och val av forskningsmetod.  

Vidare beskrivs hur datainsamlingen och urvalet har gjorts. Kapitlet avslutas med källkritik. 

  

2.1 Tillvägagångssätt 
 

2.1.1 Studieobjekt och typ av studier 
I föreliggande uppsats studeras vilka bakomliggande värderingar som historiskt legat till grund för 

redovisningen av koncernbidrag och vilka värderingar som rådande är inom normgivningen idag. 

Uppsatsens syfte är att redogöra för hur koncernbidrag bör redovisas i enligheten med IASB:s 

rekommendationer.  

 

För att på bästa sätt uppfylla detta syfte, har tre typer av studier kombinerats. I den förberedande 

fasen var det aktuellt att genomföra en explorativ studie för att få grundläggande kunskaper som 

kan relateras till redovisning av koncernbidrag. Explorativa undersökningar är av förberedande 

karaktär, det vill säga de syftar till problemformulering, precisering av frågeställningar och 

orientering i ämnet. Sedan, vilket enligt Wallén (1996) är vanligt, har deskriptiva studier av hur 

koncernbidrag redovisades/redovisas kontrasterats mot normativa studier av hur de borde redovisas 

för att inte strida mot IASB:s krav på redovisning och god redovisningssed. Deskriptiva 

undersökningar genomförs för att bestämma forskningsobjekts egenskaper genom insamling, 

systematisering och värdering av data. Normativa studier resulterar till norm- eller handlingsförslag, 

då forskaren visar på olika ståndpunkter och dess konsekvenser för det berörda fenomenet (Wallén, 

1996). 

 

Företagens motiv till att redovisa koncernbidrag på ett visst sätt har utelämnats. Inga antagande 

angående orsaker till val av metoder för koncernbidragsredovisning har gjorts, därför att det inte 

finns någon prövning och statistisk analys av detta i uppsatsens empiriska del.  

 

Uppsatsen är skriven utifrån en deduktiv ansats, som är central i nästan all ekonomisk vetenskap 

(Andersen, 1994). Det innebär att man genom att utgå från det material som finns tillgängligt inom 

området och tycks vara relevant för problemet, arbetar sig fram till en slutsats som uppfyller 

uppsatsens syfte. Den valda forskningsmetoden kommer att presenteras i detalj i följande avsnitt.         



14 
 

2.1.2 Forskningsmetod 

Kvalitativa och kvantitativa komponenter kan med fördel kombineras i en undersökning, då 

metodernas starka och svaga sidor kompletterar varandra. Det finns ingen absolut skillnad mellan 

kvantitativa och kvalitativa metoder då de i olika grad använder sig av diverse metodiska principer. 

Den grundläggande skillnaden mellan metoderna ligger i att med kvantitativa metoder omvandlas 

information till siffror och mängder och inom kvalitativa metoder är det forskarens åsikt och 

tolkning av information som står i förgrunden (Holme & Solvang, 1997). 

 

Referensmaterialet kring redovisning av koncernbidrag är ganska begränsat. För att kunna 

genomföra studien har vikten lagts på att hitta och försöka tolka det material som kan vara relevant 

för problemområdet. Forskarens tolkning av referensramarna hör till de kvalitativa metoderna 

(Holme & Solvang, 1997). Det blir dock fel att säga att arbetet bara är av en kvalitativ natur. 

Eftersom en del av undersökningen omfattar analys av ett antal företags årsredovisningar, vilka 

består av kvantitativ data, får undersökningen också inslag av kvantitativa metoder. Analysen av hur 

bolag redovisar koncernbidrag presenteras i form av beskrivningar utan någon omfattande 

jämförande statistik. Analysen innehåller dock mängder. Således kan uppsatsens metod 

sammanfattas som en blandad kvalitativ beskrivning (Lundahl & Skärvad, 1999), eller snarare 

utredning. 

 

Anledning till att en vanlig teknik för en kvalitativ studie som fallstudien, där man med hjälp av 

intervjuer kan ta del av experters kunskap inom området, inte har använts är tvåfaldig. I första hand 

ger en årsredovisning med alla noter en fullständig bild av hur experter ser på problemet. Vidare, för 

att kunna komma fram till vilka bakomliggande värderingar som legat till grund för redovisningen 

av koncernbidrag, har det varit relevant att enbart analysera tryckt data. På dessa grunder utgörs 

uppsatsens faktainsamlingsmetod uteslutande av diverse dokumentstudier.  I nästa avsnitt redogörs 

närmare för hur datainsamlingen har genomförts. 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

I likhet med forskningsmetoden, beror valet av faktainsamlingsteknik på vad som bäst kan besvara 

uppsatsens frågeställning i förhållande till den tid och de medel som står till förfogande (Patel & 

Davidson, 2003). 
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Två huvudinriktningar i datainsamlingsprocessen kan urskiljas. Den första är insamling av sekundär 

data för att bilda en teoretisk referensram och uppsatsens empiriska fält. Den andra är ett urval ur 

populationen av börsnoterade företag för att genomföra den empiriska analysen. Dessa två 

inriktningar presenteras vidare.  

 

2.2.1 Skriftliga källor 

Studien bygger på skriftlig data. Den information som finns dokumenterad om 

koncernbidragsredovisning eller som kan vara relevant för problemområdet, det vill säga sekundär 

data, har varit föremål för undersökningen. De skriftliga källorna har varit böcker, artiklar, lagar och 

regler, rättspraxis samt årsredovisningar.  

 

De böcker som har använts, har för det mesta varit studielitteratur inom ämnet redovisning och 

redovisningsteori. Under arbetet har det funnits ett behov av att gå ner på djupet av vissa 

definitioner. Med hjälp av äldre litteratur inom redovisningsforskning av ”klassiker” såsom Paton 

och Littleton, har dessa definitioner förklarats närmare. Sökningen efter äldre forskning har till stor 

del underlättats av den sökmotor och virtuella boksamling, som finns tillgänglig på GoogleBooks. 

 

De artiklar som det refereras till i avsnittet om den svenska debatten angående redovisning av 

koncernbidrag kommer från tidskriften Balans. Det finns endast ett fåtal forskare som engagerar sig 

i forskning kring koncernbidrag ur redovisningssynpunkt, men däremot finns det gott om material 

som behandlar koncernbidrag ur ett skatterättsligt perspektiv. En brist på referenslitteratur i den 

delen av arbetet kan bidra till att försvaga dess trovärdighet. Denna fråga diskuteras i en senare del 

av detta kapitel. 

 

Uppsatsen innehåller en omfattande analys av allmänna redovisningsregler, gällande rätt och 

rättspraxis inom problemområdet. I sammanställningen av alla rättskällor har det varit aktuellt att 

använda Internet. För att inte trovärdigheten av webbpublicerade källor ska ifrågasättas, har bara 

statliga myndigheternas officiella hemsidor eller webbplatser som administreras av 

branschorganisationer använts. 

 

Som underlag för den empiriska underökningen, har årsredovisningar använts. Detta underlag är av 

kvantitativ karaktär, eftersom det innehåll som analyseras består av sifferavbildande data. Analys 

och tolkning av informationen från utvalda noterade bolags årsredovisningar fördjupar förståelsen 
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för rådande redovisningspraxis. Analysen bidrar även till att hitta de principer för 

koncernbidragsredovisning som kan vara intressanta för den avslutande diskussionen.  I följande 

avsnitt beskrivs urvalsprincipen. 

 

2.2.2 Urval 

Eftersom uppsatsen undersöker lagar och normer som gäller svenska, noterade aktiebolag, måste de 

bolag som ingår i undersökningen uppfylla de krav som dessa ställer. För att visa hur svenska 

noterade koncernföretag redovisar koncernbidrag i praktiken har sammanlagt 42 noterade 

koncernföretag undersökts. De svenska bolag som är noterade på Stockholmsbörsens (Nasdaq 

OMX Stockholm) utgör undersökningens population. Urvalet har systematiserats genom att i 

analysen ta med de största företagen, vilka finns med på Large Cap-listan. På denna lista ingår de 

bolag som har ett marknadsvärde på över en miljard euro. Således blev bolagens storlek den 

avgörande faktorn för urvalet.  

 

Beslutet att undersöka dessa bolag, motiveras med att de har de resurser som krävs för att redovisa i 

enlighet med gällande lagstiftning, normer och god redovisningssed. Resurser gör det möjligt och 

marknadspositionen kräver att de största bolag står i framkanten när det gäller efterföljande av 

redovisningsregler, även internationella. De redovisningsprinciper som används av de största 

bolagen antas därmed utgöra rådande praxis. 

 

En primär undersökning av alla årsredovisningar genomfördes med syfte att söka efter redovisade 

koncernbidrag. De bolag som är förhindrade av lagstiftning eller av andra anledningar har valt att 

inte redovisa koncernbidrag är uteslutna från studien. Med undantag för dessa bolag täcks hela det 

utvalda segmentet, eftersom alla noterade företag som utgör Large Cap-gruppen och som redovisar 

koncernbidrag finns med i analysen. 

 

Bearbetning av materialet har skett genom att sortera bolag efter den redovisningsmetod de har 

använt och de principer som de har hänvisat till för att redovisa koncernbidrag. Slutligen 

analyserades bolagens redovisning av koncernbidrag utifrån gällande lagar och normer. 
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2.3 Källkritik  

Den teoretiska referensramen har byggts upp från för ämnet relevanta böcker och artiklar. 

Källkritiken av dessa utgår från dokumentens ursprungsbestämning för att sedan redogöra för vem 

som står bakom källan och vilka förutsättningar som fanns vid tillfället för dess uppkomst (Holme 

& Solvang, 1997). Studielitteraturen anses i ljuset av detta som högst trovärdig. Referenser till äldre 

internationell forskning, så kallade redovisningsteoretiska klassiker, och relaterat denna forskning 

till vårt problemområde, dessutom bidrar till en högre akademisk nivå på uppsatsen. 

  

Vissa artiklar är inhämtade från facktidskrifter skrivna av yrkesverksamma ekonomer, vilket skulle 

kunna ifrågasätta källornas vetenskaplighet. Källorna är dock högst relevanta för den debatt som 

pågått. Hänsyn bör också tas till att regelverket inom området är under utveckling. Med beaktande 

av de begränsningar som finns i materialet, kan en del av informationen bidra till att förbättra 

tolkningen av och förståelsen för problemet.  

 

Det är av stor betydelse att insamlingen av elektronisk data sker från väletablerade källor. Materialet 

har inhämtats från myndigheters officiella hemsidor samt databaser som står till högskolestudenters 

förfogande. Dessa källor anses vara tillförlitliga. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrunden till valet av uppsatsens teoretiska grunder. 

Därefter presenteras de grundläggande teorier och definitioner som anses vara relevanta för 

diskussionsområdet. Vidare görs en genomgång av den svenska debatten om redovisning av 

koncernbidrag. Kapitlet avslutas med en presentation av IASB:s föreställningsram.        

 

3.1 Inledning 

I det inledande kapitlet, där uppsatsens problem formulerades, uppmärksammades också att den 

tidigare forskningen inom området för koncernbidragsredovisning är mycket begränsad.  

Problematiken som ligger till grund för uppsatsens diskussion är dagsaktuell. Redovisningen av 

koncernbidrag kan belysas med hjälp av de grundliggande definitioner och metoder som har 

utvecklats av redovisningsteoretiker under det senaste århundradet.  

 

Många redovisningsteorier har utvecklats under årens lopp, men ingen som är allmänt accepterad. 

En rimlig förklaring till detta är de olika perspektiv som forskarna har på redovisningens centrala 

roll (Deegan & Unerman, 2006). Många teorier grundar sig på antagandet att företagen först och 

främst är vinstdrivande. Detta perspektiv ledde till utvecklingen av redovisningsprinciper som gör 

resultatredovisningen öppen, mätbar och jämförbar (Greve, 2009). Med utgångspunkten att 

redovisningsteori och normeringsprocessen är starkt sammankopplade (Falkman, 2001) går det att 

använda de grundläggande teoretiska kunskaperna inom redovisningsområdet som en referensram 

för en analys av problematiken kring regleringen av koncernbidragsredovisning.  

 

Den huvudsakliga frågan som diskuteras inom koncernbidragsredovisning är huruvida dessa 

koncernbidrag ska redovisas över resultaträkningen (som en avdragsgill kostnad för givaren 

respektive skattepliktig intäkt för mottagaren) eller direkt i balansräkningen (som en minskning 

respektive ökning av fritt eget kapital). I detta sammanhang tycks en problemanalys med hjälp av 

redovisningens föreställningsramar vara skälig. Föreställningsramarna används för att avgöra vilka 

transaktioner som kan redovisas i en resultat- respektive balansräkning samt definierar intäkter och 

kostnader (Falkman, 2001). 
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De svenska inläggen i koncernbidragsdebatten (Johansson & Rodhe 1978; Blomberg 1979, 1996) 

undersöker fenomenet koncernbidrag utifrån dess ekonomiska innebörd. Genom att jämföra 

koncernbidrag med andra transaktioner (utdelning, tillskott) försöker de komma fram till metodiken 

för redovisning av koncernbidrag.  

 

I de följande avsnitten kommer vi att närmare presentera de huvudsakliga teorierna för redovisning, 

hur koncernbidraget förhåller sig till intäkts- och kostnadsdefinitioner, den svenska debatten kring 

koncernbidragets ekonomiska innebörd samt IASB:s föreställningsram.     

 

3.2 Redovisning ur olika teoretiska perspektiv   
Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder (accrual basis accounting) är en av de principer som 

gäller i svensk och internationell redovisningsdoktrin (se bland annat FAR RedR 1 Årsredovisning i 

aktiebolag). Teorin som ligger till grund för principen fick sin största utveckling under 1900-talet, 

men enligt Littleton (1933; citerad av Goldberg, 1965) kan teorins historik spåras ända till 1500-

talet. 

 

Teorins deduktiva referensram kan användas för en analys av koncernbidragsredovisning, där de så 

kallade equity-teorierna har särskild inverkan. Begreppet equity har en mängd varierande betydelser 

men i allmänhet har det en klang av rättvisa. Med andra ord kan det tolkas som någons skäliga 

andel. Traditionellt menas dock att en ägares rättigheter gentemot det företag man har lånat pengar 

till ligger under detta begrepp (Hendriksen & Breda, 1991). 

 

Inom equity-teorierna urskiljs fyra olika perspektiv för redovisning, nämligen ägar-, enhets-, parts- 

och medelsteorin. Med teorier som underlag kan problematiken runt redovisningen av 

koncernbidrag diskuteras. Koncernbidrag som transaktion kan redovisas enligt nämnda 

föreställningsramar om det utgör en extern affärshändelse, kan definieras som en intäkt eller 

kostnad och slutligen uppfyller redovisningens erkännandekrav (Falkman, 1999). Principer om 

kostnadsdefinition, kostnadserkännande, intäktsdefinition och intäktserkännande kommer att 

presenteras närmare i efterföljande separata avsnitt.  
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3.2.1 Ägarperspektivet 
Externredovisning ska enligt ägarteorin tjäna som ett verktyg betraktat ur ägarnas intressen. Teorin 

härstammar från 1800-talet då företagen var individualiserade och fast förknippade med sina ägare, 

det vill säga företag och ägare utgjorde samma person. Tillgångarna tillhör ägarna och skulderna är 

deras skyldigheter. Det redovisade nettoresultatet tillfaller ägaren. Intäkter och kostnader 

framkommer till följd av transaktioner som förändrar det egna kapitalet (Falkman, 2007). 

Verksamhetens effektivitet är, ur ägarnas syn, det utdelningsbara nettoresultatet (Falkman, 1999). 

 

Enligt teorin kan inte de transaktioner som sker mellan organisationen och ägaren betraktas som 

intäkter eller kostnader eftersom företaget utgörs av ägarna. Problematiken uppstår med hanteringen 

av sådana transaktioner som exempelvis utdelning, ränta och koncernbidrag. Koncernbidrag kan 

anses vara ett uttag från den egna förmögenheten och kan under dessa förutsättningar inte redovisas 

som kostnad hos givande bolag eller som intäkt hos mottagaren. Om mottagaren redovisar bidraget 

som intäkt innebär det att en del av bidraget tillfaller ägaren genom nettoresultatet. Ur detta 

perspektiv ska bidraget behandlas som ett kapitaltillskott från ägarna. Det bör uppmärksammas att 

intäktsförande av kapitaltillskott inte ligger i linje med ägarteorin. Koncernbidrag ska därmed inte 

redovisas över resultaträkningen, eftersom det inte utgör en extern transaktion (Falkman, 1999).  

 

Teorin utgår från ägarnas synpunkt och beskriver följaktligen bara lämnande av bidrag åt ett håll: 

från dotterbolag till moderbolag. Även vid hantering av koncernbidrag går det att se, att vikten 

läggs på den ekonomiska innebörden. 

 

3.2.2 Enhetsperspektivet 
Enhetsteorin utvecklades under 1900-talet som ett svar på de förändringar som skedde i företagens 

ägarstruktur (Falkman, 2001). Amerikanska forskare har bidraget mest till utvecklingen av 

enhetsteorin (Paton, Littleton, Gilman). Redan i början av 1900-talet framhävde Littleton att 

enhetsteorin är väl representerad i bolagiserade företag, eftersom kapitaltillskottet är skilt från 

företagsdrivande i sådana företag, vilket gör att begreppet ”ägande” förlorar sin kraft. Anspråk på 

företagets tillgångar är av så olika karaktär, att olika typer av ”skuldsättare” flyter samman, utan att 

ägarna uttryckligen kan definieras (Littleton, 1933; citerad av Goldberg, 1965). 
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Då företagen växte i storlek, lämnades en stor del av ägarnas arbete över till en professionell 

ledning och därmed upphörde nödvändigheten av ägarnas direkta och omedelbara inflyttande över 

verksamheten. Kopplingen mellan företag och ägare blev mindre självklar. Enligt enhetsteorin är ett 

företag skilt från sina ägare och fungerar som en självständig enhet (Falkman, 2007). Detta 

förhållande mellan organisationen och ägarna ligger till grund för utvecklingen av synsättet på 

ledningens ansvar inför ägarna och gav en ny funktion till redovisningen som ledningens rapport 

om sitt arbete. Dokumentationen av affärshändelser har fått en större betydelse.  

 

Enligt enhetsteorin görs ingen uppdelning mellan skulder och eget kapital, eftersom de båda utgör 

företagets finansieringskapital och inte finansiärernas. Tillgångarna är lika med skulderna.  

Balansekvationen får i enlighet med traditionell enhetsteori följande utseende: 

  

Tillgångar = Finansieringskapital 

 

Eftersom enhetsteorin betraktar utdelningar, räntor och andra former av återbäring till finansiärer 

som externa affärshändelser skall de å ena sidan kostnadsföras över resultaträkningen. Å andra 

sidan förväntas redovisningsenheten agera till nytta för verksamhetens finansiärer (Falkman, 2007). 

Detta tankesätt leder till att utdelning och räntor snarare behandlas som en distribution av 

nettoresultat än som en kostnad. På dessa grunder bör koncernbidrag redovisas som en 

vinstdistribution. Redovisas bidraget över resultaträkningen kommer det att utgöra en del av 

givarens andel i mottagarens tillgångar (Falkman, 1999).          

 

En annorlunda syn på redovisning av koncernbidrag presenteras i en modern tolkning av 

enhetsteorin. Eftersom hela det redovisade egna kapitalet anses vara företagets andel i sig självt, 

tillfaller resultatet enheten själv. Utdelningar och räntor är transaktioner som försäkrar framtida 

finansiering och behandlas därför som en kostnad. Under dessa antaganden ska koncernbidrag 

redovisas över resultaträkningen (Falkman, 1999). 

 

3.2.3 Partsperspektivet 
Partsteorin har i jämförelse med enhetsteorin utvidgat det antal av ett företags intressenter som ska 

betraktas som förmånstagare och andelsinnehavare. Förutom finansiärer skall hänsyn tas till andra 

intressegrupper såsom anställda, kommun och stat. Vikten förflyttas från ledningens ansvar inför 

ägarna till organisationens samhällsansvar (Falkman, 1999). Den vidaste formen av partsteorin kan 

alltså betraktas som en social redovisningsteori (Hendriksen & Breda, 1991). Teorins koncept för 
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redovisning tillämpas för stora korporationer som på senare tid även förväntas att ta ett socialt 

ansvar (Corporate Social Responsibility) och ta hänsyn till de effekter som verksamheten har på 

samhället. 

  

Alla transaktioner mellan företaget och dess förmånstagare betraktas som vinstdistribution. Enligt 

partsteorin ingår även skatter i företagets nettovinst. I likhet med den traditionella enhetsteorin skall 

koncernbidrag inte redovisas i resultaträkningen (Falkman, 1999). 

 

3.2.4 Medelsperspektivet 
Utvecklingen av medelsteorin blev en respons på de svagheter som fanns i ägar- och 

enhetsteorierna. Teorin presenterades av professorn W. J. Vatter 1947. Den bakomliggande tanken 

var att skapa ett ramverk som skulle ge redovisningen ett mer utförligt utryck och en bättre form. 

Detta skulle möjliggöra en bredare tillämpning av vissa redovisningstekniker som hade varit 

begränsade enligt tidigare teorier (Goldberg, 1965).      

 

Teorin heter på engelskan fund theory där ordet ”fund” betyder en självständig skatte- och 

redovisningsenhet som är självbalanserad när det gäller redovisningen av tillgångar och till dem 

relaterade skulder. Tillgångarna och skulderna urskiljs med syfte att bedriva specifika aktiviteter 

eller uppnå vissa mål i enlighet med speciella regler eller begränsningar (Riahi-Belkaoui, 2004). 

Summan av verksamhetens medel är lika med summan av dess ackumulerade tillgångar (Falkman, 

1999). Således är medelsteorin tillgångscentrerad, eftersom den är fokuserad på en korrekt 

användning av företagets tillgångar. Resursredovisningen är det primära målet för den finansiella 

rapporteringen. Teorin tillämpas främst på statliga och icke vinstorienterade organisationer. Teorin 

kan vara relevant för vinstdrivande företag för att redovisa diverse aktiviteter, exempelvis 

konkursredovisning, bransch- eller divisionsredovisning samt separat redovisning av anläggnings- 

och omsättningstillgångar (Riahi-Belkaoui, 2004). 

 

Till skillnad från övriga föreställningsramar syftar medelsteorin till att avpersonifiera 

redovisningen. Det kan tolkas som att det samlade ägarkapitalet utgör enhetens andel i sig själv. 

Intäkter och kostnader utgör transaktioner som ökar respektive frigör den specifika aktivitetens 

servicepotential. Teorin accepterar redovisningen av koncernbidrag i resultaträkningen, men 

resultaträkningen är emellertid inte en given rapport (Falkman, 1999). 
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3.3 Principerna om intäkts- och kostnadsdefinition 
Enligt diskussionen i förgående avsnitt kan koncernbidrag redovisas i resultaträkningen enligt 

medelsteorin och den moderna tolkningen av enhetsteorin. Andra teoretiska komponenter kräver att 

en sådan transaktion även definieras och erkänns som en intäkt eller en kostnad. Tidigare forskning 

som även har utvecklat equity-teorierna förknippar intäkter och kostnader med ökning respektive 

minskning av det egna kapitalet. Paton (1918) ansåg att en intäkt är ett bruttotillägg till det egna 

kapitalet (equities) och en kostnad är en subtraktion från intäkten. Redovisningens viktigaste 

funktion var att trovärdigt visa alla förändringar i ägarkapitalet (Paton, 1918). Det var viktigt att 

kunna definiera och redovisa intäkter och kostnader på rätt sätt. Begreppen förväxlades med det 

som vi kallar nu för inkomst (income). Med tiden har forskningen kommit fram till att det vore 

möjligt att kunna urskilja intäkt och kostnad från nettovinsten (Hendriksen & Breda, 1991). De 

redovisningsprinciper som vi kommer att beskriva härnäst ger utryck för vad som utgör redovisning 

enligt bokföringsmässiga grunder (Falkman, 2001). 

 

3.3.1 Intäktskoncept  
Principen om intäktsdefinition förklarar i grunden att en intäkt utgör en ökning av en 

redovisningsenhets förmögenhet (Falkman, 1999). Intäkter är företagets produkt som mäts i antalet 

tillgångar mottagna från kunder. Intäkt är ett flöde av medel från kunder i utbyte mot företagets 

produkter, tjänster eller råvaror (Littleton & Paton, 1940; citeras av Devine, 1942). Således anses 

intäkter som inflödet av resurser till företaget. Enligt andra synsätt måste produkter lämna företaget 

för att en intäkt ska uppstå (utflöde-koncept; Hendriksen & Breda, 1991). Ur olika perspektiv kan 

intäkter definieras som en successiv upparbetning under en reell produktionsprocess under 

förutsättning att vissa utgifter har lagts in. Den kan också definieras som alla bokförda händelser 

med positiv inverkan på eget kapital (Falkman, 1999). 

 

När det gäller koncernbidrag saknas det utgifter från mottagarens sida för upparbetning av 

koncernbidraget och därför kan transaktionen inte definieras som en intäkt hos mottagaren 

(Falkman, 1999). 

 

Principen om erkännande av intäkter tydliggör att en intäkt inte kan erkännas förrän den har 

definierats (Falkman, 1999). En svårare, om än inte mer fundamental, aspekt av fastställande av 

intäkter är när de nya värdena ska erkännas (Devine, 1942). Traditionellt förknippas erkännandet av 

en intäkt med realisationstillfället. Generellt sätt menas med begreppet realisation rapporteringen av 

en intäkt när den blivit validerad av en försäljning (Hendriksen & Breda, 1991). Hos Devine (1942) 
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citeras Paton & Littleton (1940) som ansåg att validering sker genom förvärvet av de likvida 

tillgångarna och Paton (1922) hävdade att pengar är en tillgångs-excellent. Med detta menade han 

att mottagandet av kontanter för en produkt utgör det ultimata testet för en intäkts förverkligande. 

Detta synsätt används av mer moderna forskare som anser att intäkten måste vara mätbar och likvid 

(Falkman, 1999). 

 

Intäktserkännande har dessutom en stark koppling till produktionsprocessen. En föregående 

produktionsprocess skall vara avklarad och händelsen ska vara verifierad för att bli erkänd 

(Falkman, 2001). Ett annat perspektiv accepterar att intäkten i vissa fall kan erkännas under 

pågående produktion, till exempel vid långtidskontrakt där projekten färdigställs i flera faser (Riahi-

Belkaoui, 2004).     

 

Ett koncernbidrag är mätbart, kan omsättas i likvida medel och det finns även någon form av 

verifikation att tillgå. Det som verkar tveksamt är om någon föregående produktionsprocess är 

avslutad i samband med att bidraget lämnas (Falkman, 1999). 

 

3.3.2 Kostnadskoncept 
Principen om kostnadsdefinition säger att en kostnad medför en minskning av den redovisade 

förmögenheten. I likhet med intäkter, betraktas kostnader utifrån ett flödeskoncept. Kostnader 

uppkommer som ett led i att generera framtida intäkter. Detta synsätt går att se redan hos Littleton 

(1920) då han använder begreppet ”återförbara utlägg” (Recoverable Outlays). Med detta menade 

han pengar som ”lagts ut” eller betalats, innan någon inkomst har uppstått och som ska återfås från 

försäljningen.  

 

Vidare fördelade han utläggen i två klasser, nämligen köp (purchases) och kostnader (expenses). 

Kostnader uppfattas som betalningar för tjänster (arbetare, byggnader, jurister, telefon) och för 

förbrukningsartiklar (papper, kol, bensin). Under köp menas i sin tur artiklar som köps in för vidare 

försäljning (och inte för användning i verksamheten; Littleton, 1920). I modernare tolkning av 

Littletons idéer definieras kostnad som en reell förbrukning av resurser som ett led i 

produktionsprocessen, och i vidare bemärkelse ses det även som inflöde av resurser, som kommer 

verksamheten tillgodo vid inköpstillfället av tillgångar (Falkman, 1999). 
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Slutligen kan en kostnad utifrån från bokföringstekniska grunder definieras som en periodiserad 

utgift. Kostnaden minskar det egna kapitalet i samma mån, som den ökar debetsidan på ett 

kostnadskonto (Falkman, 2001). 

 

Ett koncernbidrag ses inte som en förbrukning av resurser och kan därför inte definieras som en 

kostnad för bidragsgivaren. Ett koncernbidrag kan bara uppfylla kostnadsdefinitionen i det fall att 

det anses vara en periodiserad utgift (Falkman, 1999). 

 

Principen om erkännande av kostnader, i analogi med erkännande av intäkter, ställer krav på att 

även kostnader måste definieras först för att kunna erkännas. En kostnad ska vara mätbar, kunna 

verifieras samtidigt som produktionsprocessen i sin helhet skall vara avklarad.  Ett koncernbidrag 

uppfyller som tidigare nämnts de första två kriterierna. I likhet med erkännande av intäkter tycks 

kriteriet att produktionsprocessen ska vara avklarad vara svårt att uppfylla just i och med att 

bidraget betalas ut (Falkman, 1999). 

 

Diskussionen kan avslutas med slutsatsen att koncernbidrag inte kan redovisas över 

resultaträkningen, varken som intäkt eller kostnad. Enligt de traditionella föreställningsramarna som 

Falkman (1999) grundade sin diskussion på och som visat vägen för mycket av redovisningens 

regleringsarbete under 1900-talet, utgör inte ett koncernbidrag en extern affärshändelse. Inte heller 

uppfyller koncernbidraget kriterierna för erkännande av intäkt respektive kostnad enligt de 

dominerande principerna. Slutsatsen som Falkman drar är att ett koncernbidrag inte kan redovisas i 

resultaträkningen enligt gällande redovisningsteorier (Falkman, 1999). Författaren ger dock inga 

andra alternativa förslag på hur ett koncernbidrag skulle kunna redovisas.  

 

3.4 Inlägg i den svenska debatten angående redovisning av 
koncernbidrag 

3.4.1 Bakgrund 
Ett tidigt inlägg i debatten angående redovisning av koncernbidrag är Johansson & Rodhe (1978). 

Författarna medger att termen koncernbidrag även på den här tiden ibland användes lite väl 

generöst. Ersättningar för faktiska prestationer föll exempelvis under denna rubrik, vilket man 

menade borde hänföras till rörelsens ordinarie kostnader. Vad det egentligen handlade om är det 

som i senare litteratur har kommit att kallas öppna koncernbidrag, det vill säga ersättningar utan 

någon motprestation. Dessa tycker Johansson & Rodhe kunna föras till tre olika rubriker: finansiella 

intäkter och kostnader, extraordinära intäkter och kostnader (artikeln är skriven på en tid då 
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begreppet extraordinär användes tämligen frikostigt och omfattade transaktioner som i dagens 

redovisning skulle ses som högst ordinära, såsom nedskrivningar) samt bokslutsdispositioner. 

 

Den svenska debatten om koncernbidragsredovisning fortsattes av Gunnar Blomberg (1996). 

Anledningen till den diskussion han för om redovisning av koncernbidrag i Sverige var den 

pågående anpassningen av svensk redovisning till EU-regler och hänvisade i samband med detta till 

Redovisningskommitténs förslag om en viss upplösning av sambandet mellan redovisning och 

beskattning. Redovisningskommittén behandlade frågor gällande poster som 

”Bokslutsdispositioner” och ”Obeskattade reserver” i den externa redovisningen. I gällande 

redovisningspraxis förekom koncernbidrag som en resultatpost under rubriken 

”Bokslutsdispositioner” men saknade någon motsvarighet i balansräkningens poster. I detta 

sammanhang ansåg författaren att frågan om redovisning av koncernbidrag var viktig. Även hos 

Blomberg finns en ganska otydlig tolkning av begreppet koncernbidrag. I första hand påstår han 

dock att koncernbidrag som en form av ”vederlagsfria förmögenhetsöverföringar utgör 

vinstutdelning” och därför anser han det rimligt att redovisningen bör vara ”likartad oavsett vilken 

form utdelningen har”. 

 

3.4.2 Redovisning av koncernbidrag 
Anledningen till att koncernbidrag kan förekomma under olika rubriker enligt Johansson & Rodhe 

(1978) är det bakomliggande syftet. Redovisningen ska inte heller behöva vara densamma hos 

givare respektive mottagare. Huvudsaken är att informationen blir så relevant som möjligt för 

intressenten (här förespråkar författarna, medvetet eller omedvetet, en konflikt mellan jämförbarhet 

och relevans). En annan grundläggande egenskap hos redovisningen, ”substance over form” 

tillgodoses dock med detta resonemang. De menar även att alltför detaljerade föreskrifter skulle 

hindra anpassningar till olika internationella regler. Johansson & Rodhe (1978) ger inga direkta 

föreskrifter men vill ända föreslå några principer att följa i redovisningen av koncernbidrag.  

 

Ett koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag kan vara att likställa med en vinstutdelning och 

därmed tas upp bland finansiella intäkter. Detta synsätt stämmer överens med Blombergs (1996) 

uppfattning, då han tycker att koncernbidrag utgivna från dotterbolag är en form av 

aktiebolagsrättslig vinstutdelning. Till denna kategori bör även olika slags förtäckta 

förmögenhetsöverföringar tillhöra, bland annat dolt koncernbidrag. Här anser Blomberg att alla 

koncernbidrag ska redovisas, även de dolda (Blomberg, 1979). Han tydliggör även att 

koncernbidragsbeloppet ska redovisas som nettointäkt hos mottagande moderbolag samtidigt som 
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en skatteskuld bokförs. Eftersom bidraget inte anses vara en kostnadspost ska det inte redovisas i 

resultaträkningen. I stället ska det avräknas direkt mot fritt eget kapital (Blomberg, 1996). 

 

Ett koncernbidrag som lämnas av moderbolag för att täcka förlust bör jämställas med nedskrivning 

av aktierna i dotterbolaget, vilket anses vara en extraordinär kostnad (Johansson & Rodhe, 1978). 

Ett alternativ till nedskrivning av aktierna i dotterbolaget presenteras av Blomberg (1996). Om 

bidraget inte har påverkat aktiernas värde, det vill säga att värdet inte har gått under det tidigare 

bokförda värdet, bör bidragsbeloppet balanseras som en ökning av aktievärdet. Detta alternativ 

strider i nuläget mot reglerna som stadgas i 4 kap. 14 b § punkt 3 ÅRL där det står att andelar i 

dotterbolag inte får värderas till verkligt värde.  

 

Koncernbidrag utgivna av moderbolag bör likställas med och redovisas på samma sätt som tillskott 

till dotterbolagets eget kapital, det vill säga direkt i balansräkningen. Den enda skillnaden mellan 

koncernbidrag och tillskott är de skatteeffekter som medförs av bidrag. I slutändan, när 

skatteavdraget på bidraget har verkställts, får dock de två transaktionerna samma effekter. I detta 

sammanhang exemplifierar Blomberg den typ av koncernbidrag som kallas soliditetstillskott vilket 

ökar det egna kapitalet och kan vara ett alternativ till nyemission (Blomberg, 1996). 

 

Ytterligare en åsikt som lyfts fram är att redovisningen hos moderbolaget inte spelar någon större 

roll, då resultatet i dotterbolaget alltid tillfaller moderbolaget i slutändan. Viktigare är det då att 

koncernbidraget ligger så nära sista raden i dotterbolagets redovisning som möjligt och att man 

möjliggör ett Resultat före koncernbidrag, för att på så sätt visa dotterbolaget egna, självständiga 

prestationer (Johansson & Rodhe, 1978).  

 

Slutligen tycker Johansson & Rodhe att koncernbidrag som lämnas från ett dotterbolag till ett annat 

ska anses som lämnat via moderbolaget, även om så inte behöver redovisas (1978). Blomberg 

(1996) har en annorlunda uppfattning gällande redovisning av koncernbidrag mellan systerbolag. 

Han tycker att moderbolaget ska anses som mottagare och sedan utgivare av koncernbidraget och 

tillägger att denna transaktion skall redovisas hos alla inblandade företag. Det innebär att 

överföringen av ett koncernbidrag ska gå igenom två redovisningsstadier hos moderbolaget. Först 

redovisas det som en mottagen vinstutdelning och sedan som ett utgivet tillskott.    

  

I dagens BAS-kontoplan skulle det synsätt som presenteras av Johansson & Rodhe (1978) leda till 

att båda ovanstående transaktioner bör finnas med under rubriken Resultat från andelar i 

koncernföretag. För vinstutdelningar finns det dock vissa formella krav enligt ABL, bland annat om 
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beslut på bolagsstämma, vilket inte kan ske förrän året efter det inkomstår som koncernbidraget 

sker. Detta innebär att koncernbidragen formellt sett inte är någon vinstutdelning. Betänkande kring 

detta kommer att presenteras i nästa avsnitt. Om bidraget å andra sidan syftar till att ge koncernen 

positiva skattekonsekvenser anser Johansson & Rodhe (1978) att det ska ses som en 

bokslutsdisposition.  

 

3.4.3 Typer av koncernbidrag 
Ett försök att klassificera olika typer av koncernbidrag görs av Gunnar Blomberg (1996). Han 

urskiljer följande typer av koncernbidrag:  

i) beroende av redovisningsform finns det dolt eller öppet koncernbidrag; 

ii) koncernbidraget kan ges ut både från och till moderbolag och mellan dotterbolag; 

iii) det lämnade bidraget kan ha olika ändamål: förlusttäckning, skatteminimering, 

vinstutdelning, soliditetstillskott m.m.; 

iv) koncernbidrag kan vara anteciperade eller definitiva. 

  

Blomberg ger en närmare förklaring av den sistnämnda uppdelningen. Anteciperade koncernbidrag 

fungerar som förslag till vinstutdelning och framkommer i samband med bokslutsarbetet. Till 

skillnad från Rodhe (1995) betraktar inte Blomberg (1996) anteciperade koncernbidrag som en 

”affärshändelse på räkenskapsårets sista dag” eftersom det preliminärt beräknade koncernbidraget 

ska godkännas av bolagsstämman. Trots att antecipering bokförs som en skuld i givarens 

balansräkning kan det inte bokföras på motsvarande sätt som en fordran hos mottagaren förrän 

stämman har beslutat detta (Blomberg, 1996). 

 

Koncernbidrag anses som definitiva då beslut om bidragslämnande har verkställts. Ett sådant beslut 

ger bidragsmottagaren en fordringsrätt. Även här skiljer författaren på så kallade ”äkta” och 

”villkorade” definitiva koncernbidrag. De förstnämnda ryms inom fritt kapital. De andra ges av 

löpande årsvinst och är därför villkorade av efterkommande godkännande på stämman (Blomberg, 

1996). 
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Författaren resonerar sedan kring vid vilken tidpunkt anteciperade respektive definitiva bidrag skall 

bokföras. Slutsatser dras på ett traditionellt sätt, det vill säga med utgångspunkt från 

företagsbeskattningen och avdragsrätten. Som argument för bokföring av definitiva bidrag under 

samma år som ”avdragsåret” lägger författaren fram den faktiska förmögenhetsöverföringen, som 

alltid förknippas med definitiva bidrag. Anteciperade bidrag som inte föranleder skuld/fordran-

förhållande och blir giltiga först efter bolagsstämmans beslut kan bokföras året efter ”avdragsåret” 

(Blomberg, 1996).  

 

Trots att diskussionen har en mer vilseledande än förklarande karaktär och det är svårt att dra en 

urskiljande linje mellan anteciperade koncernbidrag och vinstutdelning, är idén om definitiva 

koncernbidrag av intresse för diskussionen kring redovisning av koncernbidrag. 

       

3.5 IASB:s föreställningsram 
Föreställningsramen utgår från att den information som är till gagn för investerarna indirekt gynnar 

även andra intressenter eftersom det är investerarnas kapital som ger företagen livskraft. 

Informationen ska också vara tillförlitlig. Med detta menas bland annat att redovisningen ska ge en 

korrekt bild av transaktionen. Dessutom ska transaktioner redovisas efter sin ekonomiska innebörd 

snarare än efter sin juridiska form (”substance over form”).  

 

Under föreställningsramens definition av eget kapital, anges att avsättningar till reservposter som 

innebär en minskning eller befrielse från skatt snarare utgör en disposition av vinstmedel än en 

kostnad. 

 

Intäkter och kostnader definieras enligt föreställningsramen på följande vis. En intäkt är en 

inbetalning, en ökning av tillgångarnas värde eller en minskning skuldernas värde som leder till en 

ökning av det egna kapitalet under en redovisningsperiod. Tillskott från ägarna som ökar eget 

kapital räknas dock inte som intäkt. En kostnad är det exakt motsatta. Det kan vara en utbetalning, 

en minskning av tillgångarnas värde eller en ökning av skuldernas värde med följden att det egna 

kapitalet minskar. Även här gäller att överföringar till ägarna som minskar det egna kapitalet inte 

kan vara en kostnad. 
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4. DET EMPIRISKA FÄLTET 

Detta kapitel erbjuder en genomgång av de lagar, förordningar, utredningar, rättsfall och normer 

som ligger till grund, dels för redovisning i allmänhet, dels för redovisning av (och i viss mån 

förutsättningar för) koncernbidrag. 

 

Den första delen börjar med en redogörelse för de lagar och förordningar som reglerar 

redovisningen i allmänhet för noterade, svenska aktiebolag. Därefter följer en presentation av det 

organ som beslutar om dessa regler och slutligen varför det är just detta organ som har fått ett 

sådant inflytande. 

 

Den andra delen tar upp den gällande rätten samt normer och praxis för koncernbidrag i allmänhet 

och redovisning av dem i synnerhet. Såväl reglerna i sig som historien bakom deras tillkommande 

presenteras. 

 

Slutligen förs dessa delar samman och en redogörelse görs för de standarder från IASB som har 

betydelse för redovisningen av koncernbidrag i enlighet med IAS/IFRS. 

 

4.1 Allmänna redovisningsregler 

Under denna rubrik har vi för avsikt att klargöra vilken lagstiftning som ligger till grund för 

redovisningen i svenska, noterade bolag och historien bakom denna lagstiftning. Vissa 

grundläggande normer och värderingar bakom denna lagstiftning ingår också i översikten. 

 

4.1.1 Gällande rätt 
Enligt 6 kap. 1 § punkt 1 bokföringslagen (1999:1078) måste aktiebolag varje år avsluta 

bokföringen med en årsredovisning. Årsredovisningen regleras å sin sida i årsredovisningslagen 

(1995:1554). Däri stadgas i 7 kap. 32 § att företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (IAS-förordningen) ska upprätta sin koncernredovisning 

enligt 7 kap. ÅRL bara i vissa avseenden. Enligt förordningens fjärde artikel ska företag noterade på 

en värdepappersmarknad och som är underställda ett medlemslands lagstiftning upprätta sin 
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koncernredovisning i enlighet med internationella standarder. Internationella standarder definieras i 

förordningens andra artikel som IAS/IFRS-standarder samt tillhörande SIC/IFRIC-tolkningar 

utgivna av IASB.  

 

I föregående stycke konstaterar vi dels att det endast är koncernredovisningen som enligt lag måste 

anpassas till IAS/IFRS, dels att europeisk redovisningslagstiftning överlämnas till en privat 

organisation. Härnäst beskriver vi anslutning till dessa två konstateranden för det första vissa 

begränsningar i antagandet av nya standarder och för det andra hur reglernas tillämpningsområde 

vidgas för att även gälla de noterade moderbolagen.  

 

Antagandet av nya standarder 

Den europeiska lagstiftaren har valt att inte svälja hela IASB:s normgivning med hull och hår och 

enligt förordningens artikel 3.2 får redovisningsstandarderna endast antas om de inte strider mot 

den princip som fastställts i artikel 2.3 i direktiv 78/660/EEG samt artikel 16.3 i direktiv 

83/349/EEG, nämligen att ”ge en rättvisande bild av tillgångar, skulder, ekonomisk ställning och 

resultat”. För att kommissionen ska kunna avgöra om en standard uppfyller dessa kriterier och 

därmed får antas, finns det en redovisningsteknisk kommitté kallad European Financial Reporting 

Agency (EFRAG) som bidrar med sin expertis inom detta område. Denna kommitté har dock ingen 

beslutsfattande roll. Det har däremot den föreskrivande kommittén, Accounting Regulatory 

Committee (ARC), till vilken kommissionen lämnar sina förslag angående antagandet av en ny 

redovisningsstandard (Westermark, 2005). Om den föreskrivande kommittén inte godkänner 

förslaget, måste kommissionen hänskjuta förslaget till rådet. Rådet kan då i sin tur godkänna 

kommissionens förslag eller skicka tillbaks för ändring (detta skickande fram och tillbaka är inte 

något för redovisningsstandarderna unikt förfarande, utan är det sätt som kommissionen genomför 

sina beslut på i allmänhet). 

 

Denna genomgång gällde begränsningen i antagandet av nya standarder från IASB som gällande 

rätt inom redovisningsområdet för noterade, europeiska bolag. Härnäst följer hur de standarder som 

är antagna som lag gäller moderbolagens årsredovisning utöver deras koncernredovisning. 

 

Moderbolagens årsredovisning 

Enligt artikel 4 är endast koncernredovisningen underställd EU:s lagstiftning. Det är, enligt artikel 

5, upp till varje land att själva tillåta eller kräva att de företag som berörs av artikel 4 också 
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upprättar sin årsredovisning i enlighet med internationella redovisningsstandarder. 

Medlemsländerna kan också tillåta eller kräva att onoterade företag upprättar såväl koncern- som 

årsredovisning enligt sagda standarder. Hur dessa artiklar påverkar svenska bolag i praktiken 

kommer att presenteras senare. 

 

Svensk redovisningslagstiftning är, via EU-rätten, under vissa omständigheter underställd de 

standarder som ges ut av IASB. Vad IASB är och vad syftet med EU-lagstiftningen förklaras 

närmare i nästa avsnitt. 

 

4.1.2 IASB 
International Accounting Standards Board, IASB, är en privat organisation med säte i London. Den 

bildades 2001 (dess föregångare International Accounting Standards Committee, IASC, bildades 

dock redan 1973) med syftet att harmonisera de olika redovisningsprinciper som är rådande i 

världen idag (Westermark, 2005). 

 

Organisationen publicerar standarder för finansiell redovisning och har per den 1 januari 2010 

publicerat nio sådana rekommendationer med beteckningen International Financial Reporting 

Standards (IFRS). Föregångaren IASC publicerade 41 stycken International Accounting Standards 

(IAS) av vilka flertalet fortfarande är gällande. Till dessa standarder tillkommer tolkningar från en 

särskild kommitté med namnet International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC. 

Dess motsvarighet under IASC bar namnet Standing Interpretations Committee, SIC. 

 

Dessa standarder, och deras tillhörande tolkningar, utgör, med några undantag, EU:s 

redovisningslagstiftning. Hur dessa tillämpas i svenska, noterade bolag antingen direkt via svensk 

lagstiftning eller indirekt via EU, redovisas i följande avsnitt. 

 

4.1.3 IAS/IFRS i svensk lagstiftning 
Trots att det först fr.o.m. den 1 januari 2005 blev lagstadgat att svenska, noterade aktiebolag ska 

upprätta sin koncernredovisning enligt de standarder som IASB ger ut, hade det redan tidigare 

funnits hänvisningar till dessa standarder i svensk lagstiftning. I förarbetena till ÅRL (prop. 

1995/96:10) nämndes dåvarande IASC:s standarder på ett flertal platser. 
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Med anledning av IAS-förordningen tillsatte regeringen en utredning (dir. 2002:106). Dess uppgift 

var att undersöka om IAS/IFRS skulle kunna tillämpas även på andra företags 

koncernredovisningar, än de som förordningen nämner. Dessutom ville man veta om standarderna 

kunde tillämpas även årsredovisningen. Bland utredningens övriga uppgifter ville man även ta reda 

på vilka effekter förordningen skulle kunna få på svensk normgivning inom redovisning. 

Utredningen antog namnet IAS-utredningen. 

 

Utredningens betänkande publicerades som Internationell redovisning i svenska företag (SOU 

2003:71). Här var åsikten, att ett företag som upprättar en koncernredovisning enligt en viss 

redovisningsstandard, rimligtvis bör använda samma standard i sin årsredovisning. Även om 

utredningen inte förordade en tvingande lagstiftning för dessa företag, föreslog man att artikel 5 i 

IAS-förordningen skulle utnyttjas för att noterade företag en möjlighet att upprättas sin 

årsredovisning enligt IAS/IFRS. 

 

Den proposition (prop. 2004/05:24), som föregick lagändringarna (SFS 2004:1173) till följd av 

IAS-förordningen, menade däremot att det skulle medföra alltför stora (framför allt) skatterättsliga 

konsekvenser, på grund av det samband som föreligger mellan redovisning och beskattning, att ens 

möjliggöra upprättandet av årsredovisningar enligt IAS/IFRS för noterade, svenska bolag. 

Sambandet mellan redovisning och beskattning skulle också leda till att ett fullständigt antagande 

av IAS/IFRS i årsredovisningen hos dessa företag medförde att en privat, utländsk organisation 

indirekt dikterade underlaget för beskattningen av svenska företag. Man höll dock med utredningen 

att en skillnad i redovisningsprinciper mellan koncern- och årsredovisning endast kunde tillåtas om 

synnerligen starka skäl talade för det, vilket beskattningskonsekvenser väl ansågs vara. 

 

Även om propositionen inte tillät redovisning enligt IAS/IFRS rakt av, innebar den en hel del 

ändringar av ÅRL för att anpassa svensk lagstiftning efter dessa standarder. Detta motiverades av att 

man inte ville att skillnaden mellan koncern- och årsredovisningen för noterade företag skulle vara 

alltför stor.  

 

Rådet för finansiell rapportering (RFR) har i sin rekommendation 2.3 Redovisning för juridiska 

personer antagit ståndpunkten att den finansiella rapporteringen för moderföretag ska hålla samma 

kvalitet som för koncerner. Rekommendationen ska därför tillämpas på årsredovisningen för de 

företag som anges i artikel 4 i IAS-förordningen. Huvudregeln enligt rekommendationen är att 

dessa företag ska tillämpa de redovisningsstandarder i sin årsredovisning som tillämpas i 
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koncernredovisningen, med undantag för om det bryter mot svensk lagstiftning, om det leder till en 

annan beskattning än vad som gäller andra företag samt om Rådet för finansiell rapportering finner 

andra tungt vägande skäl.  

 

4.1.4 Sammanfattning av redovisningsreglerna 
Svensk redovisningslagstiftning, och därmed i viss mån även skattelagstiftningen, är direkt 

underställd EU-kommissionen och indirekt IASB. Även om det bara är koncernredovisning som är 

tvingad att följa den av EU förordnade standarden har såväl svensk lagstiftning som norm anpassat 

sig till IAS/IFRS, så att även noterade moderbolag, som upprättar koncernredovisning, också följer 

internationell standard i sina årsredovisningar. 

 

4.2 Regler gällande redovisning av koncernbidrag 
I detta avsnitt redogör vi för hur redovisningen av koncernbidrag behandlas i lagstiftning (inkl. för 

denna grundläggande utredningar och förarbeten), rättsfall och uttalanden från normgivande organ. 

Även om frågan rör redovisning är det tvunget att främst se till skatte- och associationsrättsliga 

källor, för att kunna förstå de bakomliggande syftena till varför man ger koncernbidrag och varför 

koncernbidrag har redovisats och fortfarande redovisas på olika sätt. 

 

4.2.1 Gällande rätt 
Förutsättningarna för att kunna lämna och ta emot koncernbidrag regleras i 35 kap. 

Inkomstskattelagen (1999:1229). Att beskriva dessa ligger utanför ramen för denna uppsats och vi 

kommer istället att sikta in oss på de delar av lagen som reglerar redovisningen av koncernbidrag. 

Enligt 1 § ska bidraget dras av hos givaren och tas upp hos mottagaren. Koncernbidrag är inte en 

ersättning som hos givaren är en utgift för att bibehålla inkomster. Vad gäller redovisning av 

koncernbidraget ska enligt IL, förutom vad som står i ovannämnda paragraf, bidraget redovisas 

öppet av både givare och mottagare i självdeklaration vid samma års taxering (3 § punkt 2). Enligt 

3 § punkt 6 får inte både utdelning tas upp hos och koncernbidrag tas emot av ett moderföretag från 

samma dotterföretag under ett och samma år. Den nu gällande lagstiftningen kring koncernbidrag 

behandlar alltså inte hur de ska tas upp i årsredovisningen, utan endast i inkomstdeklarationen. 

Motivet till att lagstiftningen inte reglerar koncernbidragen i årsredovisningen går att finna i 

förarbetena till den ursprungliga lagtexten. 
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Ursprunglig lagstiftning 

Reglerna om koncernbidrag infördes i 43 § mom. 3 kommunalskattelagen (1928:370) och började 

gälla vid 1966 års taxering. Ursprunget till denna lagstiftning finns i utredningen SOU 1964:29 

(Skatteutredningens angående ackumulerad inkomst m.m. betänkande Koncernbidrag m.m.). 

Utredningens uppdrag var bland annat att utreda skattereglerna samt den skattemässiga 

behandlingen av så kallade koncernbidrag. De regler gällande vinstöverflyttningar mellan 

koncernbolag som fanns vid tiden för utredningen gällde främst utdelning på andelar samt 

prissättning. Direkta bidrag fanns inte reglerade. Utredningen kom till den slutsatsen att lagstiftaren 

inte hade haft för avsikt att låta sådana bidrag vara avdragsgilla kostnader. Trots detta fann 

utredningen ett fåtal fall där koncernbidrag tillåtits med avdragsrätt för givaren, där det i egentlig 

mening hade rört sig om bidrag trots att rubriceringen må ha varit en annan. Avdragsrätten hade i 

dessa fall inte varit beroende av bidragets riktning. Bidragen hade gått från moderbolag till 

dotterbolag, från dotterbolag till moderbolag samt mellan systerbolag. Ägarförhållanden hade inte 

heller, vad utredningen kunde urskilja, varit orsak till skillnader i bedömningen av de bidrag som 

medgivits avdrag och de som inte har godkänts. I samtliga fall rörde det sig om helägda dotterbolag. 

Det var istället de gemensamma intressena och graden av sammanhang mellan bolagens rörelser 

som hade varit avgörande i målen. Denna något svårtolkade praxis var ett av skälen till att 

utredningen tillsattes från början. I direktiven angavs att man önskade få reglerat i lag när dessa 

överföringar skulle vara avdragsgilla. 

 

Utredningen föreslog att koncernbolag skulle kunna överföra vinstmedel med avdragsrätt för 

givaren och skattskyldighet för mottagaren, förutsatt att vissa kriterier var uppfyllda. Till skillnad 

från rådande praxis skulle inte givaren vara tvungen att redovisa ett öppet koncernbidrag som en 

driftskostnad. 

 

Utredningen behandlade närmare redovisningen av öppna koncernbidrag. Ur en rent skattemässig 

synpunkt skulle det spela mindre roll hur man valde att redovisa bidragen i bokföringen. Företagen 

skulle kunna välja att rubricera bidragen som rabatt eller pristillägg. För taxeringen skulle det räcka 

att bidragen tas upp i företagens inkomstdeklaration. Togs däremot bidraget upp i räkenskaperna 

och dessa bifogades till deklarationen, skulle detta anses som om det tagits upp i den sistnämnda. 

Det kunde dock, menade utredningen, finnas civilrättsliga krav på att bidragen skulle redovisas 

öppet. Utredningen påpekade också att koncernbidragen skulle motsvara en överföring av tillgångar 

från givaren till mottagaren. Detta skulle kunna ske i form av kontanter eller ett skuldebrev. Andra 

tillgångar skulle också gå bra, men risken skulle då vara att det kunde uppstå värderingsproblem om 
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man lämnade koncernbidrag i form av t.ex. fastigheter, aktier eller obligationer. Även ett 

efterskänkande av en fordran som givaren hade på mottagaren kunde vara formen för ett 

koncernbidrag. Detta gällde i de fall som gäldenären inte var insolvent, eftersom förlusten av en 

förlorad fordran vid konkurs, ändå skulle vara avdragsgill hos borgenären. 

 

Förarbeten till gällande lagstiftning 

Åtskillnaden mellan redovisning och beskattning vad gäller koncernbidrag finns kvar i förarbetena 

till den nuvarande skattelagstiftningen (prop. 1999/2000:2) där det i genomgången av 14 kap. 

(Beräkning av resultatet av näringsverksamhet) 4 § (Räkenskaper) IL anges att bokföringen saknar 

materiell betydelse för beskattningen. Detta avgörs helt av de skatterättsliga reglerna oavsett om 

intäkt respektive kostnad tagits upp i redovisningen. Denna uppfattning ansluter till rättsfallet RÅ 

1998 ref. 6 (målnr. 3930-1997). Den normgivning för koncernbidragsredovisning som detta fall 

medförde är gällande än idag. Detta och ett annat, för redovisningen av koncernbidrag, centralt 

rättsfall ska beskrivas närmare. 

 

Två rättsfall 

Det första rättsfallet som tas upp behandlar huruvida koncernbidrag måste redovisas i 

resultaträkningen eller ej för att räknas som avdragsgill kostnad respektive skattepliktig intäkt. Det 

andra tar upp frågan om det går att nettoredovisa koncernbidragen, eller snarare återföra den del av 

koncernbidraget som inte utgör skatteeffekten utan vidare konsekvenser för beskattningen. 

 

Även om båda dessa rättsfall berör skatterättsliga frågor blir de centrala för redovisningen av 

koncernbidrag, eftersom själva konstruktionen koncernbidrag endast existerar i skattelagstiftningen. 

Därmed är det i skattelagstiftningen och dess tillämpning som reglerna för redovisning av 

koncernbidrag måste finnas, om det överhuvudtaget skulle finnas några (svenska) rättsliga regler för 

denna redovisning. 

 

RÅ 1998 ref. 6 

Reglerna för koncernbidrag hade vid tiden för detta rättsfall flyttats från KL till 2 § 3 mom. lagen 

om statlig inkomstskatt (SIL), men var i huvudsak desamma. Fallet tog upp den då gällande 

bokföringsmässiga behandlingen av koncernbidrag. Praxis var enligt ansökan nämligen att bokföra 

koncernbidrag som en bokslutsdisposition. De klagande bolagen påpekade dock att till skillnad från 

övriga bokslutsdispositioner (avsättning till periodiseringsfond och överavskrivningar) var 
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koncernbidraget en faktisk förmögenhetsöverföring mellan två företag och inte en ren 

bokföringsåtgärd i ett enskilt företag. Det kunde också förekomma att koncernbidragen redovisades 

som en extraordinär intäkt respektive kostnad. Enligt ansökan borde en sådan rubricering kräva en 

motprestation från den som mottog ett koncernbidrag om det skulle utgöra en intäkt.  

 

Eftersom själva begreppet koncernbidrag inte förekom inom associationsrätten, försökte klaganden 

att finna likvärdiga företeelser. I dåvarande aktiebolagslagens 12 kap. fanns regler om 

vinstutdelning. Enligt ansökan omfattade dessa regler även koncernbidrag som lämnats i 

skattemässigt syfte från dotterbolag till moderbolag. Detta innebar att koncernbidrag endast kunde 

lämnas om det fanns utrymme i givarens fria egna kapital.  

 

Om bidraget å andra sidan lämnats från moderbolaget till dotterbolaget i form av ett 

aktieägartillskott ansåg ombudet att det inte behövde finnas en begränsning i storleken på fritt på 

eget kapital, eftersom värdet på aktieinnehavet i dotterbolaget borde öka med samma belopp som 

bidraget utgjorde. Denna ökning skulle i så fall motsvara den motprestation som krävdes för att 

redovisa bidraget som en intäkt respektive kostnad och rätten hänvisade till FAR:s 

Redovisningskommittés uttalande nr. 10, Vissa problem i samband med villkorligt aktieägartillskott 

och villkorade skulder (vilket senare ersattes av URA 7, med anledning av just detta rättsfall; se 

nedan), som stödde detta, då värdet av aktierna skulle ha varit föremål för en nedskrivning i det fall 

att dotterbolaget hade gått med förlust. 

 

Om bidraget inte hade varit avsett att täcka en förlust i dotterbolaget, kunde det hos givaren i stället 

bokföras som en ökning av anskaffningsvärdet på aktierna i dotterbolaget. Ett sådant koncernbidrag 

behandlades som en nyemission och skulle därmed inte redovisas över resultaträkningen. 

Mottagaren redovisade å sin sida bidraget som en ökning av fritt eget kapital.  

 

Klagandebolagen anförde att ett koncernbidrag sällan borde redovisas över resultaträkningen om 

det inte är fråga om en direkt rörelsekostnad, vilket i så fall skulle innebära att det inte utgör ett 

öppet koncernbidrag, som saknar krav på motprestation. Lagens förarbeten hade inte heller ansett 

att det fanns något direkt behov av ett samband mellan redovisning och beskattning gällande 

koncernbidrag.  Riksskatteverket hade dock i det här fallet varit av en motsatt åsikt och ansåg att en 

avdragsgill kostnad måste redovisas över resultaträkningen för att medföra skatteavdrag.  

 

I detta fall rörde det sig om tre olika transaktioner: ett från dotterbolag till moderbolag och två från 

moderbolag till dotterbolag. Dotterbolaget hade för avsikt att redovisa sitt bidrag som en minskning 
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av fritt eget kapital (en utdelning) och moderbolaget som en finansiell intäkt. Moderbolaget ämnade 

redovisa det första av sina koncernbidrag som en ökning av aktiernas värde (över balansräkningens 

tillgångssida) och dotterbolaget som en ökning av eget kapital. Det andra koncernbidraget var tänkt 

att täcka en förlust hos dotterbolaget och moderbolaget skulle redovisa detta som en kostnad i 

resultaträkningen. Dotterbolaget skulle på motsvarande sätt redovisa detta som en intäkt alternativt 

som en ökning av eget kapital.  

 

Skatterättsnämnden ansåg i de två första fallen att det inte rörde sig om koncernbidrag, men att det 

gjorde det i det tredje, men bara om dotterbolaget redovisade bidraget som en intäkt, eftersom det 

redovisats i resultaträkningen hos såväl givare som mottagare. Bl.a. angav man Per Thorells uppsats 

Skattefrågor vid villkorade tillskott (1988) som grund för sitt uttalande. Thorell menar att 

koncernbidrag bör redovisas över resultaträkningen för att särskilja dem från övriga 

aktieägartillskott. Dessutom hänvisade man till SOU 1964:29 som också angav att man var tvungen 

att särskilja koncernbidragen från såväl utdelningar som ägartillskott (vilka redovisas direkt mot 

eget kapital). Slutligen tog nämnden även upp Johanssons och Rodhes artikel (1978) samt FAR:s 

Redovisningskommittés uttalande.  Nämnden ansåg alltså att om man redovisar koncernbidrag som 

utdelning eller aktieägartillskott ska bidraget behandlas som sådana även skattemässigt oavsett om 

förutsättning för koncernbidrag föreligger eller inte.  

 

Ärendet överklagades och togs upp i Regeringsrätten, som dömde i klagandebolagens favör. Precis 

som Skatterättsnämnden, hänvisade rätten till SOU 1964:29, men angav att denna utredning inte 

förordat något särskilt förfarande gällande redovisningen av koncernbidrag, utan istället lämnat det 

åt de civilrättsliga redovisningsreglerna att bestämma hur koncernbidragen skulle behandlas. Något 

som enligt rätten ännu inte hade skett. Därmed ansåg Regeringsrätten att redovisningen av 

koncernbidragen inte hade någon betydelse för avdragsrätten så länge som det togs upp i 

inkomstdeklarationen. 

 

Detta domslut fastställde inte hur koncernbidragen skulle redovisas, utan visade tvärtom att det inte 

fanns några regler för redovisningen och att detta inte heller hade någon betydelse i skatterättsligt 

hänseende. Som nämnts tidigare hade det dock stor betydelse för normgivningen. 

 

Ett annat rättsfall som tar upp redovisningens betydelse för skatterätten är RÅ 1999 ref. 74 (målnr. 

2221-1999). Detta fall berörde nettoredovisning av koncernbidrag.  
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RÅ 1999 ref. 74 

En koncern hade för avsikt att utnyttja möjligheten till koncernbidrag för att minska den totala 

skattekostnaden. Samtidigt var man intresserad av att undvika kapitalförflyttningar mellan 

företagen. Det var med andra ord endast den skatteeffekt som koncernbidragen hade som man ville 

flytta från företag med vinst till företag som gick med förlust. Detta problem kan belysas med ett 

exempel.  

 

I dagsläget är skatten för juridiska personer 26,3 % i Sverige. För få en skattevinst på 263 kr måste 

man alltså ge ett koncernbidrag på 1 000 kr från ett bolag till ett annat. Vad koncernen var ute efter 

var att endast flytta de 263 kr som utgjorde själva skatteeffekten av koncernbidraget. 

 

De frågor som koncernen ställt till Skatterättsnämnden gällde alltså för det första om man kunde 

föra tillbaka nettoresultatet av koncernbidragen till de givande företagen utan 

beskattningskonsekvenser, för det andra om man därmed kunde nettoredovisa transaktionen under 

en egen rubrik, ”Intern skatt”. 

 

Den andra frågan ställde man med anledning av RÅ 1998 ref. 6, där Regeringsrätten fastslagit att 

det inte fanns några bestämda redovisningsregler för koncernbidrag. En delfråga var om det spelade 

någon roll om moderbolaget i hela koncernen var en del av alla transaktioner, det vill säga att inga 

transaktioner skedde mellan systerbolag. Man undrade även i vilken mån företagen blev 

skattskyldiga ifall det återförda beloppet översteg nettobeloppet av koncernbidraget efter 

skatteavdrag. I exemplet ovan är nettobeloppet 737 kr. Om bolaget som tog emot koncernbidraget 

skulle återföra 740 kr, skulle bolaget som ursprungligen lämnat koncernbidraget, och nu återfick 

nettobeloppet, bli skattskyldigt för de 3 kr? 

 

Skatterättsnämnden hänvisade till tidigare beslut gällande koncernens interna koncernbidragssystem 

och ansåg att den del som benämndes koncernbidrag i inkomstdeklarationen skulle ge avdragsrätt 

för givaren respektive skatteplikt för mottagaren. Det återförda beloppet skulle inte medföra 

beskattningskonsekvenser eftersom det endast rörde sig om förmögenhetsställningen hos företag 

inom koncernen. När det gällde redovisningen i räkenskaperna ansåg inte nämnden att den var 

avgörande för de skattemässiga konsekvenserna.  

 

Tre ledamöter var skiljaktiga. De menade att det var de överförda nettobeloppen som utgjorde 

koncernbidrag. Riksskatteverket överklagade beslutet och fallet togs upp i Regeringsrätten. 

Yrkandet var att endast det faktiskt överförda beloppet skulle anses som koncernbidrag och att den 
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föreslagna redovisningen (med rubriken ”Intern skatt”) skulle ogillas. I sitt yrkande hänvisade man 

till de skiljaktiga ledamöterna i Skatterättsnämnden. Koncernen motsatte sig detta och ansåg att den 

återförda delen av koncernbidraget var att likställa med ett aktieägartillskott respektive 

vinstutdelning.  

 

Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens besked. Så länge som koncernbidragen redovisas i 

inkomstdeklarationen och en förmögenhetsöverföring sker med samma belopp spelar det ingen roll 

hur detta redovisas i räkenskaperna. En nettoredovisning av koncernbidrag är alltså tillåten enligt 

Regeringsrättens beslut. 

 

Associationsrättsliga regler 

Apropå nettoredovisning är det särskilda yttrandet av den auktoriserade revisorn Sven Ekholm i 

SOU 1997:168 (Aktiebolagskommitténs (dir 1990:46) delbetänkande Vinstutdelning i aktiebolag) 

av intresse. Yttrandet innehåller ett förslag till särskild redovisning av de koncernbidrag som lämnas 

till moder- och systerbolag (men inte till dotterbolag) i samband med föreslagen utdelning. 

Koncernbidragen (och dess skatteeffekter) ska alltså enligt Ekholm tas upp i det fria kapitalet. 

Syftet är att visa verkliga utdelningsbara belopp.  

 

Vidare påpekar Ekholm att kommitténs förslag (se nedan) gör det omöjligt att lämna koncernbidrag 

innan bolagsstämman beslutat om detta. Han menar dock att detta kan åtgärdas genom ett 

koncerninternt lån, men (och här får man förmoda att Ekholm redogör för den vid tiden rådande 

praxis) eftersom koncernbidrag måste redovisas över resultaträkningen för att ge skatteeffekter och 

lån redovisas över balansräkningen är detta inte en lösning på problemet (kom ihåg att detta var 

innan URA 7 kom ut). Lösningen är istället att tillåta förskottsutdelning, men bara mellan 

koncernföretag, som sedan justeras i bokslutet för skatteeffekt (vilket resulterar i nettoredovisning). 

 

Aktiebolagskommittén ansåg inte att de associationsrättsliga reglerna behövde innehålla några 

särskilda bestämmelser för koncernbidrag, utan nöjde sig med att hänvisa till de regler som reglerar 

värdeöverföringar till och från aktiebolag generellt. Hur dessa ska tillämpas på koncernbidrag ansåg 

kommittén följa efter omständigheterna kring koncernbidragen, vilka kunde urskiljas till fyra 

situationer: koncernbidrag från helägt dotterbolag till moderbolag, från majoritetsägt dotterbolag till 

moderbolag, från moderbolag till dotterbolag, från ett dotterbolag till ett annat dotterbolag.  
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I det förstnämnda fallet ska koncernbidrag fastställas på bolagsstämman. I det andra fallet begränsar 

de associationsrättsliga reglerna koncernbidraget på så sätt att en vinstöverföring måste göras med 

samma belopp till samtliga aktier, om inte alla aktieägare tillsammans beslutar något annat. När det 

gäller det tredje fallet var kommitténs åsikt att det rör sig om ett ägartillskott för dotterbolaget. För 

moderbolaget kan det röra sig om en vanlig affärstransaktion i syfte att höja värdet på aktierna i 

dotterbolaget (i vilket fall reglerna om borgenärsskydd inte är tillämpliga). Om dotterbolaget inte är 

solvent, skulle det kunna röra sig om en värdeöverföring till utomstående, i vilket fall 

borgenärsskyddsreglerna blir tillämpliga. När koncernbidrag ska lämnas mellan två dotterbolag 

måste alla ägarna (om det givande bolaget endast är majoritetsägt) godkänna överföring, eftersom 

det kan ses som en värdeöverföring till utomstående. 

 

Utredningens förslag låg till grund för den proposition (prop. 2004/05:85), som ledde till den nu 

rådande Aktiebolagslagen (2005:551). 

 

4.2.2 Normgivning 
Regeringsrättens dom i fallet RÅ 1998 ref. 6 ledde fram till uttalandet från Redovisningsrådets 

akutgrupp Koncernbidrag och aktieägartillskott (URA 7; detta har senare tagits över av Rådet för 

finansiell rapportering och fått beteckningen UFR 2). Uttalandet gör gällande att koncernbidrag ska 

redovisas efter sin innebörd, vilket är ett exempel på ”substance over form” (jämför Johansson & 

Rodhe 1978). 

 

Koncernbidraget ska redovisas direkt över balansräkningen som minskat fritt eget kapital hos 

givaren respektive ökat hos mottagaren om syftet är att minska koncernens skatt.  

 

Om ett koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag kan jämställas med utdelning ska givaren 

redovisa direkt över balansräkningen som ovan medan mottagaren tar upp bidraget som finansiell 

intäkt. 

 

Ett koncernbidrag från moderbolag till dotterbolag som kan jämställas med aktieägartillskott ska 

också redovisas som ett sådant, det vill säga att givaren redovisar en ökning av andelar i 

koncernföretag och mottagaren redovisar koncernbidraget direkt mot fritt eget kapital.  

 

Om den ekonomiska innebörden av ett koncernbidrag inte tydligt framgår, ska det enligt uttalandet 

redovisas på samma sätt som om syftet var att minska skatten enligt ovan. 



42 
 

4.2.3 Sammanfattning av reglerna gällande redovisning av koncernbidrag 
Redovisningslagstiftningen anger inga uttalade regler för hur koncernbidrag ska redovisas. Om man 

istället vänder sig till skatte- och associationsrättslig lagstiftning finns ej heller där, varken i 

förarbeten eller i praxis, någon annan vägledning än att vända sig till rådande redovisningsnormer.  

 

Enligt svensk norm är det inte den juridiska formen som är bestämmande för redovisningen av 

koncernbidrag, utan syftet. Detta syfte finner man främst om man utgår från antingen ett 

skatterättsligt eller ett associationsrättsligt sammanhang.  

 

I ett skatterättsligt sammanhang kan ett koncernbidrag vara ett sätt att sänka den totala 

skattekostnaden för en koncern. Är koncernbidraget istället att betrakta som utdelning till ägarna 

eller tillskott från dessa måste man lägga ett mer associationsrättsligt perspektiv på bidraget. 

 

Efter att först ha gått igenom redovisning i allmänhet med fokus på IAS/IFRS och sedan de 

redovisnings-, skatte- och associationsrättsliga reglerna för koncernbidrag ska sist i detta kapitel 

dessa områden föras samman och en undersökning av hur koncernbidrag ska redovisas i enlighet 

med IAS/IFRS genomföras. 

 

4.3 Redovisning av koncernbidrag enligt IAS/IFRS 
Någon direkt vägledning till hur koncernbidrag ska redovisas ges inte av IASB. Några av 

standarderna kan dock ge vissa indikationer på hur en redovisning av koncernbidrag i linje med 

IAS/IFRS ska vara utformad. 

 

IAS 1 föreskriver hur de finansiella rapporterna ska utformas. Enligt denna standard ska (fr.o.m. 1 

januari 2009) alla ändringar av eget kapital som är hänförliga till transaktioner mellan företaget och 

dess ägare presenteras i en rapport över förändringen av eget kapital. De förändringar som inte är 

hänförliga till ägarna ska presenteras antingen i en rapport över totalresultatet eller i två rapporter 

med resultaträkningen specificerad från totalresultatet. Av dessa definieras i standarden de 

förändringar som inte räknas till intäkter och kostnader som tillhörande övrigt totalresultat. 

Skatteeffekten av de poster som redovisas under övrigt totalresultat ska redovisas separat. Detta kan 

dock ske i noterna (punkt 90). Det övriga totalresultatets komponenter får inte presenteras i 

förändringar av eget kapital. Ökningar och minskningar av eget kapital som sker till följd av 

transaktioner mellan ägare och företag ska redovisas separat. 
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IAS 12 behandlar redovisning av inkomstskatter. Den koppling denna standard skulle kunna ha till 

redovisning av koncernbidrag är den bestämmelsen att skatt (vare sig den är aktuell eller 

uppskjuten) som hänger ihop med en post, vilken redovisas direkt mot eget kapital, också ska 

redovisas över eget kapital. Detta får alltså betydelse för redovisningen av koncernbidragens 

skatteeffekt, i det fall att koncernbidragen ska redovisas direkt mot eget kapital. 

 

IAS 18 tar upp intäktsredovisning. För att denna standard ska ha någon betydelse för redovisningen 

av koncernbidrag, måste bidraget i sig anses vara en intäkt. Till intäkter hör, enligt standarden, även 

utdelningar. Vissa yttranden har gjort gällande att ett koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag 

inte är något annat än just utdelning. Även koncernbidrag mellan systerbolag kan med samma 

utgångspunkt anses vara utdelningar, ifall att man anser att alla koncernbidrag går via 

moderbolaget. 

 

I IAS-utredningen behandlas koncernbidragen i en särskild bilaga som utreder de områden där en 

redovisning enligt IAS kan få vissa effekter vid beskattning. Enligt utredningen är koncernbidrag ett 

av de områden där svenska skatteregler verkar hämmande på god redovisningssed. Utredningen 

klargör att koncernbidrag utgör en verklig förmögenhetsöverföring och resultatutjämning mellan två 

företag inom samma koncern. Avdragsrätten för koncernbidrag är oberoende av dess redovisning i 

bokföringen. Man påpekar också att regler för koncernbidrag saknas i ÅRL.  

 

Praxis var vid tiden för utredningens publicering att behandla koncernbidrag som en 

bokslutsdisposition. Utredningen ifrågasätter detta förfarande eftersom koncernbidrag till skillnad 

från övriga bokslutsdispositioner utgör en faktisk förmögenhetsöverföring. Denna praxis föranledde 

enligt utredningen uttalandet från Redovisningsrådets akutgrupp URA 7 (numera UFR 2; detta 

behandlas på annan plats i uppsatsen). I anslutning till detta uttalande upplyser utredningen även om 

att IAS i likhet med ÅRL saknar bestämmelser om koncernbidrag. Avslutningsvis hänvisar 

utredningen till den hemställan som Riksskatteverket framförde den 8 november 1999 angående 

frikoppling mellan redovisning och beskattning. Riksskatteverket föreslog i den skrivelsen att ett 

formellt samband mellan redovisning och beskattning bör tas bort inom ett par områden, däribland 

koncernbidrag. 

 

Rådet för finansiell rapportering (RFR) 2.3 Redovisning för juridiska personer punkt 37, som är ett 

tillägg till IAS 18 Intäkter, behandlar koncernbidrag. Rådet anser att koncernbidrag i viss mån är att 

likställa med utdelning från dotterbolag och därför borde redovisningen av dem två vara utformad 

på ett likartat sätt. Rekommendationen ger dock ingen närmare förklaring till hur denna redovisning 
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ska se ut. Vidare påstår rekommendationen att koncernbidrag och utdelning kan användas i 

kombination för att överföra vinstmedel från dotterföretag till moderföretag, vilket inte borde vara 

tillåtet enligt 35 kap. 3 § punkt 6 IL.  

 

4.4 Sammanfattning av det empiriska fältet 
I detta kapitel har de redovisningsregler som gäller för noterade, svenska aktiebolag presenterats 

och en genomgång har gjorts av hur dessa regler har anpassats efter de standarder som IASB 

publicerar, via EU-lagstiftningen. 

 

Vidare har en presentation gjorts av hur koncernbidrag ska redovisas enligt svenska lagar och 

normer samt historien bakom dessa. Även sammanhanget mellan beskattning och redovisning har i 

viss mån förklarats. 

 

Slutligen har, med hjälp av några av IASB:s standarder, några hypoteser lagts fram för hur 

koncernbidrag borde redovisas i enlighet med IAS/IFRS om det enligt dessa standarder hade funnits 

någon uttalad norm. 
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5. EMPIRI 

I föreliggande kapitel presenteras resultat från den empiriska undersökningen med efterföljande 

analysavsnitt. Undersökningens resultat uppvisas genom att sortera urvalsgruppen efter det sätt de 

olika företagen redovisar koncernbidrag på. I analysen förs några resonemang kring vilka 

normativa grunder de redovisningsmetoder, som utgör praxis för koncernbidragsredovisning, 

stödjer sig på. 

 

5.1 Undersökning av redovisningspraxis 

De undersökta bolagen följer alla ÅRL (förutom bankerna som följer ÅRKL) samt RFR 2 (de flesta 

anger versionen 2.2, medan ett fåtal anger att de följer 2.3 i förtid på uppmaning av Rådet för 

finansiell rapportering). När det gäller koncernbidrag hänvisar de allra flesta till UFR 2. Ett par har 

hänvisat till URA 7 (vilket är exakt samma uttalande, dock med en tidigare benämning). Några har 

inte hänvisat till någon särskild normgivning men anger de som principer föreskrivs i UFR 2. Ett 

litet fåtal av bolagen har inte redovisat någon särskild princip för redovisning av koncernbidrag över 

huvud taget. 

 

Fem bolag (Alfa Laval, Atlas Copco, Lindab, SAAB och Swedish Match) redovisar mottagna 

koncernbidrag som finansiell intäkt, eftersom de med hänvisning till UFR 2 (URA 7), jämställt 

koncernbidraget med utdelning. Skanska och TeliaSonera redovisar också koncernbidragen som 

finansiell intäkt men ger ingen hänvisning till någon redovisningsprincip för detta.  

 

Hakon Invest, Hufvudstaden och SAAB har, med hänvisning till UFR 2, redovisat koncernbidrag 

direkt mot eget kapital med skatteeffekten för sig, eftersom syftet varit att minska skatten.  

 

Trots att de flesta bolagen hänvisar till UFR 2 (alternativt URA 7), överensstämmer inte alltid de 

principer som presenteras med dem som föreskrivs i uttalandet. Ett antal bolag (Assa Abloy, 

Axfood, Ericsson, Holmen, Husqvarna, Sandvik, Scania, SEB och Trelleborg) anger att 

koncernbidrag som lämnas i syfte att minimera koncernens totala skattekostnad ska redovisas direkt 

mot eget kapital för såväl givare som mottagare med avdrag för skatteeffekt. Det sistnämnda anges 

inte i uttalandet, där det istället står att företag som lämnar eller tar emot koncernbidrag ska 
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redovisa skatteeffekten som ökning respektive minskning av eget kapital. Samtliga dessa bolag 

(förutom Holmen) har också, i motsats till sin redogörelse av redovisningsprincip, redovisat 

koncernbidrag och skatteeffekt var för sig. 

 

Lundbergs, Meda och MTG har redovisat koncernbidragen netto direkt mot eget kapital eftersom 

syftet har varit att minska skatten, med hänvisning till UFR 2. De har dock redovisat skatteeffekten i 

en not gällande skatter (MTG har gjort tillägget att koncernbidragen inte utgör vederlag för utförd 

prestation och därmed redovisas direkt mot eget kapital). Även Handelsbanken har redovisat 

lämnade koncernbidrag netto direkt mot eget kapital eftersom syftet har varit att minska skatten. 

Handelsbanken har å sin sida inte redovisat skatteeffekten i någon not. 

 

NCC har redovisat koncernbidrag netto direkt mot eget kapital med hänvisning till UFR 2. Vilken 

avsikt man har haft med koncernbidragen, anges dock inte. Skatteeffekten har redovisats i en not 

gällande skatter. 

 

Nordea, Atlas Copco och Tele 2 redovisar koncernbidrag (Nordea erhållna, de andra två lämnade) 

och dess skatteeffekter i övrigt totalresultat istället för direkt mot eget kapital som man anger 

(Nordea med hänvisning till UFR 2).  

 

Fabege anger att man i enlighet med UFR 2 redovisar koncernbidrag som en kapitalöverföring och 

nettoredovisar erhållna koncernbidrag direkt mot eget kapital. I uttalandet står det dock att 

koncernbidrag är en kapitalöverföring, inte att det ska redovisas som en sådan. 

 

Castellum, Electrolux och Hexagon redovisar såväl mottagna som lämnade koncernbidrag netto 

efter skatt i en gemensam post, direkt mot eget kapital utan hänvisning till standard för redovisning 

av koncernbidrag. Inte heller Kinnevik, SCA och SECO hänvisar till någon standard men redovisar 

koncernbidrag och skatteeffekt för sig direkt mot eget kapital. 

 

SKF redovisar koncernbidrag enligt UFR 2 som eget kapital. Uttalandet säger dock att 

koncernbidrag kan redovisas som minskning eller ökning av eget kapital. Lämnade och erhållna 

koncernbidrag redovisas således separat som minskning respektive ökning av eget kapital medan 

den totala skatteeffekten redovisas på en rad. 

 

Volvo redovisar som resultat från andelar i koncernföretag (vilket för dem ingår i rörelseresultat) 

koncernbidrag som en kostnad, med hänvisning till UFR 2. 
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Getinge hänvisar till URA 7 utan närmare precisering. Nettobeloppet redovisas direkt mot eget 

kapital, men skatteeffekt redovisas i den not som behandlar skatter. 

 

H&M och SSAB hänvisar inte till någon standard och redovisar koncernbidrag och skatteeffekten 

var för sig direkt mot eget kapital. 

 

Handelsbanken anger att mottagna koncernbidrag som kan jämställas med utdelning ska redovisas 

som bokslutsdisposition vilket man också har gjort. Denna redovisning har inget stöd i UFR 2, men 

å andra sidan hänvisar man inte heller till denna standard.  

 

SEB redovisar koncernbidragen både netto som intäkt i övrigt totalresultat och brutto mot eget 

kapital. 

 

Swedbank redovisar lämnade koncernbidrag brutto som kostnad i övrigt totalresultat (skatteeffekt 

av detta finns i not). Erhållna koncernbidrag redovisas dels som finansiell intäkt, dels som övrig 

tillgång. 

 
Tabell 1: Redovisning av koncernbidrag i undersökta bolag 

Netto Brutto Rörelseintäkt Finansiell intäkt Bokslutsdisposition Övrigt totalresultat
Electrolux Axfood - Alfa Laval Handelsbanken Nordea
Fabege Hakon Invest Atlas Copco SEB (netto)*
Getinge Hufvudstaden Lindab
Hexagon Kinnevik SAAB
Holmen Sandvik Skanska
Lundbergs SCA Swedbank
Meda SEB* Swedish Match
MTG SKF TeliaSonera
NCC Trelleborg

*Mottagna koncernbidrag redovisas både mot eget kapital och i resultaträkningen

Netto Brutto Rörelsekostnad Finansiell kostnad Bokslutsdisposition Övrigt totalresultat
Castellum Assa Abloy Volvo - - Atlas Copco
Getinge Ericsson Nordea
Hexagon H&M Swedbank
Lundbergs Hakon Invest Tele2
MTG Husqvarna
NCC SAAB
Handelsbanken Scania

SECO Tools
SKF
SSAB

Mottagna koncernbidrag
Mot eget kapital I resultaträkningen

Lämnade koncernbidrag
Mot eget kapital I resultaträkningen
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5.2 Redovisningspraxis i förhållande till lagar och normer 

Som undersökningen visar, skiljer sig redovisningen av koncernbidrag åt mellan bolagen på en rad 

punkter. Analysen syftar till att visa hur väl redovisningen följer rådande lagar och normer. I de fall 

redovisningen inte följer dessa, har analysen ett sekundärt syfte, nämligen att finna stöd för denna 

avvikande redovisning.  

 

Utdelning är enligt IAS 18 en intäkt som ska redovisas när ägarna har rätt att ta del av den. I de fall 

där bolagen har redovisat erhållna koncernbidrag som en finansiell intäkt är detta förfarande helt i 

linje med IAS/IFRS om de också har jämställt koncernbidraget med utdelning. Ett bolag har 

redovisat koncernbidrag som finansiell intäkt utan att uttalat jämställa det med utdelning medan ett 

annat har jämställt det med utdelning men å andra sidan redovisat det som en bokslutsdisposition. 

Det sistnämnda förfarandet har inget stöd i UFR 2, men har förekommit inom svensk 

redovisningspraxis tidigare, då syftet med koncernbidraget varit att minska koncernens totala skatt 

(Johansson & Rodhe). En bokslutsdisposition ger i sin tur upphov till en ökning eller minskning av 

obeskattade reserver. Obeskattade reserver redovisas i balansräkningen vanligtvis utan skatteeffekt. 

Enligt IAS 12 ska en skillnad mellan redovisningsmässigt och skattemässigt värde på en post i 

balansräkningen redovisas som en skattefordran eller skatteskuld. RFR 2 godkänner dock att en 

sådan post redovisas brutto utan skatteeffekt med anledning av det rådande sambandet mellan 

redovisning och beskattning. Bokslutsdispositioner i resultaträkningen är förenliga med såväl 

svensk lagstiftning som praxis, men (troligen) inte med IAS/IFRS. Att jämställa koncernbidrag med 

utdelning och sedan redovisa det som en bokslutsdisposition är inte förenligt med vare sig svensk 

eller internationell lagstiftning och praxis. 

 

De bolag som har lämnat och/eller tagit emot koncernbidrag i syfte att minska koncernens totala 

skatt och sedan valt att redovisa koncernbidrag och dess skatteeffekt direkt mot eget kapital med 

hänvisning till UFR 2, har handlat helt linje med svensk lagstiftning och normgivning. Då man har 

redovisat skatteeffekten direkt mot eget kapital i en egen post har man även följt IAS 12.  

 

De företag som förespråkar att koncernbidragen ska redovisas netto med hänvisning till UFR 2, har 

i troligen misstolkat uttalandet, där det står att uttryckligen att skatteeffekten av koncernbidraget ska 

redovisas som en ökning eller minskning av eget kapital. De flesta av dessa bolag redovisar dock 

skatteeffekten för sig i förändring av eget kapital, varför det blir en fråga om huruvida de följer de 

redovisningsprinciper som de har uppgivit. Detta faller dock utanför ramen för denna uppsats att 

undersöka.  
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De bolag som har valt att inte redovisa skatteeffekten av koncernbidrag, vare sig som en egen post i 

förändring av eget kapital eller i noterna, följer varken UFR 2 eller IAS 12. Några bolag, som har 

redovisat koncernbidrag netto direkt mot eget kapital, har redovisat skatteeffekten i noterna. Detta 

får nog anses vara i linje med IAS 12. Där anges det att skatteeffekten av transaktioner som 

redovisas direkt mot eget kapital också ska redovisas direkt mot eget kapital, och skatteeffekten 

hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat ska redovisas i övrigt totalresultat.  

 

Om en skatteeffekt som ska redovisas direkt mot eget kapital kan redovisas som ett nettobelopp 

tillsammans med den transaktion den är hänförlig och sedan specificeras i noterna står inte 

uttryckligen i IAS 1. I analogi med vad som gäller för skatteeffekterna för komponenter i övrigt 

totalresultat skulle dock detta kunna vara möjligt. 

 

Bolag som inte har angivit vilket syfte man har haft med koncernbidragen borde i enlighet med 

UFR 2 redovisa såväl erhållna som lämnade koncernbidrag direkt mot eget kapital, vilket, enligt 

uttalandet, är det förfarande man skall använda då syftet inte tydligt framgår. 

 

Bland de bolag som har redovisat både erhållna och lämnade koncernbidrag direkt mot eget kapital 

förekommer det några olika tillvägagångssätt. Antingen redovisas summan av erhållna och lämnade 

koncernbidrag som en post (vilken i vissa fall benämns erhållna koncernbidrag om saldot blir en 

ökning av eget kapital eller lämnad koncernbidrag om det blir en minskning), eller var för sig som 

en ökning respektive minskning av eget kapital. Det sistnämna alternativet förekommer bara hos ett 

av de undersökta bolagen. I motsats till separationen i redovisningen av erhållna och lämnade 

koncernbidrag, har den totala skatteeffekten redovisats som en post. Det första alternativet har även 

två varianter. Skatteeffekten kan antingen redovisas separat eller i samma post som 

koncernbidraget, vilket leder till nettoredovisning. 

 

Några bolag har redovisat koncernbidrag som en komponent i övrigt totalresultat (ett med 

hänvisning till UFR 2). Ett par av dessa påstår sig trots detta redovisa koncernbidrag direkt mot eget 

kapital. Återigen rör det sig om företag som anger en redovisningsprincip men följer en annan. 

Komponenter i övrigt rörelseresultat är sådana förändringar av eget kapital som varken räknas till 

intäkter och kostnader (som redovisas resultaträkningen) eller transaktioner med ägarna (vilka 

redovisas direkt mot eget kapital). De bolag som har valt att redovisa koncernbidrag som en 

komponent i övrigt totalresultat måste således anse att koncernbidrag inte är en transaktion mellan 

företag och ägarna (och inte heller en intäkt eller kostnad).  



50 
 

 

Ett bolag (en av bankerna) redovisar koncernbidrag på två olika, motsägelsefulla sätt. Dels ingår 

koncernbidrag, netto som en komponent i övrigt totalresultat, dels som en del av fritt eget kapital 

(brutto med skatteeffekten redovisad för sig). Däremot ingår det inte i förändring av eget kapital 

med hänvisning till att det redovisas direkt över eget kapital. I förändringen av eget kapital ingår i 

stället koncernbidragen i posten övrigt totalresultat. Denna redovisning är något motsägelsefull. 

Bolaget erkänner koncernbidrag som en del av fritt eget kapital, att jämställa med balanserad vinst 

och årets resultat. Däremot redovisas koncernbidragen som en del av totalresultatet i stället för att 

redovisa förändringen av storleken på koncernbidragen. I redovisningsprinciperna anges att 

koncernbidrag har redovisats direkt mot eget kapital i syfte att minska koncernens totala 

skattekostnad. 

 

En intressant redovisning av koncernbidrag finns hos det bolag som har redovisat dem som resultat 

från andelar i koncernföretag (vilket i resultaträkningen ingår i rörelseresultatet, som i sig är en 

avvikelse från ÅRL). Koncernbidragen ingår i en post tillsammans med transferprisjusteringar, 

varför det inte går att utläsa det belopp som koncernbidragen faktiskt uppgår till. Posten visar dock 

ett negativt belopp, vilket får jämställas med en finansiell kostnad (trots att det i denna redovisning 

ingår i rörelseresultatet). Denna redovisning är vald med hänvisning till UFR 2, vilket skulle kunna 

rättfärdigas om koncernbidragens andel i posten uppgår till ett positivt belopp och man jämställer 

det med en utdelning. För att kunna utläsa om det förhåller sig så borde en upplysning i noterna ha 

varit på sin plats. Nu är så inte fallet varför en redovisning i enlighet med UFR 2, som bolaget 

hänvisar till, borde föranleda att koncernbidragen redovisas direkt mot eget kapital tillsammans med 

skatteeffekten (som nu redovisas i resultaträkningen). 

 



51 
 

6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I kapitlet presenteras uppsatsens avslutande diskussion med syfte att binda samman teori, 

normering och empiri. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt som presenterar två diskussionsområden 

inom ämnet: å ena sidan redovisning utifrån transaktionens syfte och å andra sidan redovisning 

enligt vissa teoretiska perspektiv samt IASB:s föreställningsram. 

 

När det gäller att hitta en plats för koncernbidrag i årsredovisningen måste det först utredas vad som 

utgör en transaktion för ett företag och sedan vilken sorts transaktion ett koncernbidrag är. Utifrån 

tolkningen av den normativa regleringen och den empiriska analysen som bygger på det teoretiska 

fundamentet kan problematiken kring koncernbidragsredovisning diskuteras i två huvudriktningar. 

 

Ett diskussionsområde för redovisning av koncernbidrag som har lyfts fram i såväl svensk 

normgivning som debatt, har utgångspunkt i det syfte som ligger bakom transaktionerna. Från ett 

internationellt perspektiv kan ett resonemang med en starkare teoretisk prägel föras runt den 

problematiken som behandlar hur IASB:s reglering förhåller sig till vissa redovisningsteoretiska 

perspektiv, nämligen equity-teorierna. Analys av dessa diskussionsområden kommer att presenteras 

i följande avsnitt.   

 

6.1 Redovisningen utifrån transaktionens syfte    

Johansson & Rodhe (1978) ansåg att koncernbidrag alltid skulle kunna redovisas över 

resultaträkningen, hos antingen givare eller mottagare, om än med olika rubriker beroende på det 

bakomliggande syftet. Syftet är också enligt UFR 2 avgörande för hur koncernbidrag ska redovisas. 

I uttalandet anges det att ett koncernbidrag vars avsikt är att sänka koncernens totala skatt ska 

redovisas direkt mot eget kapital. Detta sätts i kontrast mot koncernbidrag vars syfte är att jämställa 

med utdelningar och ägartillskott.  

 

Den genomförda studien har visat att syftet bakom alla lämnade koncernbidrag borde vara att 

minska koncernens totala skatt eftersom företag annars har såväl utdelning som ägartillskott att 

vända sig till om syftet är att jämställa med dessa. Det är endast i form av koncernbidrag som 

kapital avdragsgillt respektive skattepliktigt kan lämnas och tas emot av bolag inom samma 

koncern. Man kan dra en parallell till den pågående debatten kring RUT-avdraget. När företrädare 

för motståndare till avdraget själva har utnyttjat det (Marmorstein, 2010), har ju inte syftet med 
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avdraget främst varit att skaffa städhjälp. Den hjälpen går att betala utan att få skatteavdrag. På 

samma sätt förhåller det sig alltså med koncernbidrag. Om syftet endast är att flytta kapital från 

eller till aktieägare finns det former för detta som inte ger någon skatteeffekt. Koncernbidragets 

enda egentliga syfte måste därmed vara att minska koncernens totala skatt. Företag som redovisar i 

enlighet med UFR 2 ska alltså redovisa såväl lämnade som erhållna koncernbidrag direkt mot eget 

kapital. 

 

Ovanstående uttalande är i linje med IASB:s föreställningsram som anger att alla 

bokslutsdispositioner (transfers to reserves) vars syfte är att minimera eller undvika skattekostnader 

är att anse som vinstdispositioner snarare än kostnader (punkt 66). Eftersom koncernbidrag syftar 

till att minimera skatten hos koncernen, skulle de, i analogi med vad föreställningsramen säger om 

bokslutsdispositioner, redovisas direkt mot eget kapital hos såväl givare som mottagare oavsett 

vilket av dem som är moder- eller dotterbolag. Denna hållning kan både stödjas och motsägas av 

utfallet i RÅ 1998 ref. 6. Rätten fastställde visserligen att koncernbidrag inte behöver redovisas 

över resultaträkningen, men i klagandebolagens anförande påpekades att koncernbidrag inte är 

detsamma som bokslutsdispositioner. 

 

Ett syfte som inte nämns i UFR 2 är att förhindra nedskrivning av värdet på aktier i dotterbolag. 

Johansson & Rodhe (1978) använde detta som ett argument för att moderbolag skulle kunna 

redovisa lämnade koncernbidrag över resultaträkningen. Detta är dock att jämställa med vilket 

aktieägartillskott som helst och författarna medgav också att i slutändan tillfaller dotterbolagens 

resultat moderbolaget oavsett hur man har redovisat koncernbidrag i såväl moder- som dotterbolag. 

 

Johansson & Rodhe (1978) lade för övrigt fram tre olika rubriker, under vilka de kunde tänka sig att 

sortera koncernbidrag. Samtliga av dessa rubriker utgör dock olika delar av resultaträkningen. Detta 

får antas vara resultatet av det samband mellan redovisning och beskattning som länge varit rådande 

inom svensk lagstiftning och praxis. Denna uppfattning går att återfinna även hos Ekholm, som i 

SOU 1997:168 menade att koncernbidrag måste redovisas över resultaträkningen för att ge upphov 

till önskade skatteeffekter. RÅ 1998 ref. 6 fastställde att så inte var fallet och Riksskatteverket 

önskade år 1999 också en upplösning av sambandet mellan redovisning och beskattning på en rad 

områden, däribland koncernbidrag. 
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6.2 Redovisning enligt vissa teoretiska perspektiv och IASB:s 

föreställningsram  

Med hjälp av equity-teorierna går det att dra en gräns för vad som utgör ett företag och därmed 

klargöra redovisningens roll. Valet av rådande teori kan göras utifrån en tolkning av IASB:s 

föreställningsram. Enligt föreställningsramen ska redovisningen i första hand tillgodose 

investerarnas intressen, vilket indirekt gynnar alla externa intressenter. Detta innebär en 

föreställning som bygger på enhetsteorin.  

 

Teorin utgår ifrån att ägarna är skilda från företagets verksamhet och lägger en stor vikt på 

redovisningens uppgift att fungera som en redogörelse av företagsledningens arbete inför dess 

finansiärer. Enhetsteorin delar i grunden upp balansräkningen i en tillgångssida (företagets resurser) 

och en finansieringssida (kapital). Därför är tolkningen av denna teori viktig för hanterandet av 

transaktioner som påverkar antingen den ena eller båda sidorna av balansräkningen. 

 

Den traditionella enhetsteorin utgår från att företagets målsättning är att tillgodose dess finansiärer. 

Transaktioner som räntor och utdelningar blir då en disposition av vinstmedel snarare än en 

kostnad. En mer modern (och något fundamentalistisk) tolkning menar att alla transaktioner som 

innebär att resurser lämnar företaget ska redovisas som kostnader. 

 

Å andra sidan innehåller IASB:s föreställningsram en uppdelning av företagets finansiering på eget 

kapital (ägarnas andel) och skulder (långivarnas andel). Detta är i linje med ägarteorin där skulderna 

representerar ägarnas skyldigheter och tillgångarna deras resurser. Mellanskillnaden är det som blir 

över till ägarna att antingen investera i nya resurser eller att förbruka efter eget sinne. Enhetsteorin 

däremot delar inte upp företagets finansiering i kapital från ägare å ena sidan och långivare å den 

andra, utan anser att all finansiering tillhör företaget. Fastän enhetsteorin verkar ha mest inflytande 

på IASB:s föreställningsram, finns där tydliga spår även från ägarteorin. 

 

Man skulle också kunna argumentera för att en uppdelning av företagets kapital inte stämmer 

överens med principen om ”substance over form”. En uppdelning i skulder och eget kapital skulle 

främst kunna motiveras av associationsrättsliga skäl. Ägarna är de som sist får tillbaka sin andel i en 

insolvenssituation. Därmed finns det ett behov av att särredovisa deras andel i kapitalet. Att 

redovisa eget kapital skilt från skulder innebär att man redovisar efter juridisk form i stället för efter 

den ekonomiska innebörden. Denna är i båda fallen en investering i företaget och en finansiering av 

dess verksamhet med krav på avkastning från investeraren respektive finansiären. 
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I detta avseende är ett koncernbidrag lika mycket en kostnad som det är en utdelning eller en 

räntebetalning för det dotterbolag som lämnar det. Ett moderbolag som lämnar koncernbidrag borde 

enligt ovanstående resonemang kunna redovisa det som vilken tillgång som helst. De intäkter som 

uppstår utöver återbetalningar av investeringar respektive lån redovisas i dagsläget över 

resultaträkningen, oavsett vilken form tillgången har. Dessa intäkter går under beteckningen 

utdelningar och räntor. 

 

Enligt en modern tolkning av enhetsteorin går det i viss mån att redovisa koncernbidrag, åtminstone 

de som lämnas av dotterbolag, i resultaträkningen. Vad som därefter måste fastställas är om 

koncernbidrag faktiskt kan definieras som intäkt eller kostnad. 

 

Enligt rådande teorier måste såväl intäkter som kostnader vara mätbara, kunna verifieras samt 

avsluta en produktionsprocess. Falkman (1999) ansåg att koncernbidrag uppfyller de två första 

kriterierna men inte det sista. I och med att alla kriterier inte är uppfyllda kan koncernbidrag inte 

betraktas som vare sig intäkt eller kostnad och utesluts därmed från resultaträkningen.  

 

IASB:s föreställningsgram fastställer att transaktioner mellan ägare och företag aldrig kan redovisas 

som intäkter eller kostnader hos det ägda företaget. Detta ansluter till ägarteorin, eftersom det ger 

uttryck för en syn på företagets finansiering som uppdelat mellan ägare å ena sidan och övriga 

finansiärer å den andra. 

 

Fastän koncernbidrag i sig inte behöver anses vara intäkter och kostnader vare sig hos moder- eller 

dotterbolag oavsett vem som lämnar det eller tar emot det, är däremot den skatteintäkt som följer av 

koncernbidraget att anse som en ökning av koncernens och i slutändan moderbolagets förmögenhet.  

 

Skatt, som är hänförlig till en förmögenhetsförändring som redovisas direkt mot eget kapital, ska 

dock, enligt IAS 12, också redovisas direkt mot eget kapital. Detta skulle kunna tolkas som att 

standarden är färgad av partsteorin. Här redovisas nämligen en (fiktiv) transaktion med staten direkt 

mot eget kapital. 

 

Att redovisa koncernbidrag direkt mot eget kapital får anses vara i enlighet med ägarteorin. 

Externredovisningens syfte, att tillgodose samtliga finansiärer, är å andra sidan ett resultat av 

enhetsteorin. Slutligen har partsteorin en plats i IASB:s standarder eftersom vissa skatteeffekter 
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redovisas direkt mot eget kapital och inte över resultaträkningen som en extern transaktion. Vad 

gäller medelsteorin, visar det sig att den inte har någon plats i noterade aktiebolags 

årsredovisningar. 
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7. SLUTSATS 
Uppsatsens avslutande kapitel sammanställer de slutsatser som författarna har kommit fram till. 

Besvarande av frågeställningar och uppfyllande av syfte redovisas. Avslutningsvis ges förslag till 

fortsätt forskning inom ämnet.    

 

Den genomförda studien visar att direkt reglering av koncernbidragsredovisning inte finns i IASB:s 

föreskrifter. Detta är ett resultat av att koncernbidrag är en svensk företeelse och därmed faller 

utanför ramen för internationella redovisningsstandarder. Slutsatsen som uppsatsens diskussion 

leder fram till är att koncernbidrag, oavsett med vilken annan juridisk form av kapitaltransaktion det 

jämställs med, bör redovisas direkt mot eget kapital hos både givare och mottagare. Detta motiveras 

av att det rör sig om en transaktion mellan ett företag och dess ägare samt att det i övrigt är svårt att 

definiera och därmed erkänna det som en intäkt eller kostnad i enlighet med de fundamentala 

redovisningsteorier som IASB:s regelverket grundar sig på. Att transaktioner mellan företag och 

ägare inte ska redovisas i resultaträkningen har stöd i såväl ägarteorin som i enhetsteorin. 

Enhetsteorin menar visserligen att det inte går att skilja företagets finansiärer åt, ger samtidigt 

uttryck för att företagets syfte är att skapa vinst åt dess ägare.  

 

De argument som historiskt har funnits för att redovisa koncernbidrag över resultaträkningen har 

visats ha sin grund i det starka samband som traditionellt funnits mellan redovisning och 

beskattning i Sverige. Eftersom Skatteverket har uttryckt en önskan av uppluckring av detta 

samband på vissa områden, däribland koncernbidrag, bör inte en redovisning i resultaträkningen 

som enbart motiveras av få fram ett beskattningsbart resultat kunna berättigas. 

 

Undersökningen av de redovisningsmetoder som noterade bolag använder i förhållande till 

rekommenderade normer resulterade till att transaktionens enda egentliga syfte måste vara att 

minska koncernens totala skatt. Detta innebär att redovisning av lämnade och erhållna 

koncernbidrag ska i enlighet med UFR 2 ske direkt mot eget kapital. I detta avseende finns det 

ingen motsättning mellan UFR 2 och IASB:s föreställningsram, om man jämställer koncernbidrag 

med en vinstdisposition för att minska skattekostnaden.  

 

Till skillnad från IAS 12 bör dock den skatteeffekt som koncernbidraget resulterar i redovisas över 

resultaträkningen eftersom det rör sig om en faktisk minskning av aktuell skattekostnad. Det IAS 12 

föreskriver om att redovisa skatteeffekter direkt mot eget kapital, har i vår mening störst tillämpning 

på sådana temporära skillnader som uppstår mellan redovisnings- och beskattningsmässiga 
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skillnader i värderingen av vissa tillgångar. Dessa skillnader ska redovisas direkt mot eget kapital 

och det förefaller sig då naturligt att också redovisa de skatteeffekter som inte utgör någon faktiskt 

intäkt eller kostnad direkt mot eget kapital. 

 

En särredovisning av koncernbidrag och skatteeffekt förhindrar en nettoredovisning vilket tydliggör 

redovisningen. En återföring av kapital från mottagare till lämnare bör också särredovisas för 

tydlighetens skull, trots att det inte utgör något underlag för beskattning. Även om redovisningen 

inte utgör något taxeringsunderlag vad gäller koncernbidrag, är det önskvärt att klargöra vilka 

transaktioner som ger upphov till beskattningskonsekvenser och vilka som inte gör det. Att sedan 

redovisa dessa skatteeffekter för sig, ökar bara tydligheten i de noterade bolagens årsredovisningar. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång väcktes vissa funderingar och eftertankar som verkade vara intressanta och 

relevanta till det studerade ämnet. Författarna har med tanke på begränsad tid och andra resurser 

avgränsat sig från att utveckla arbetet i dessa riktningar. Därför överlämnas gärna dessa idéer till 

andra som kanske vill engagera sig i problemområdet kring koncernbidragsredovisning.   

 
• Vilka bakomliggande värderingar har noterade företag när de bestämmer syftet med 

transaktionen koncernbidrag? Vilka orsaker ligger till grund för dessa värderingar och vilken 

påverkan har den på redovisningen av transaktionen? Fallstudier på ett antal företag skulle 

vara en relevant metod för att ta reda på detta. 

 

• Vilken uppfattning har yrkesrevisorer om reglering av koncernbidragsredovisning? Anses 

det som ett problematiskt område? Genomförande av intervjuer med revisorer specialiserade 

på koncernredovisningen skulle bidra till en fördjupad av förståelse om ämnet. 

 

• Hur ser redovisningspraxis ut hos alla noterade bolag? Hur påverkas det av bolagets storlek 

och geografiska läge? En omfattande kvalitativ studie skulle ge en mer övergripande bild av 

hur koncernbidrag redovisas i Sverige.  
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