UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS
AKUTGRUPP

URA 7 KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT
Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags finansiella rapporter inte
beskrivas vara i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendationer om de inte uppfyller
samtliga krav i alla tillämpliga rekommendationer och tillämpliga uttalanden från Redovisnings
rådets Akutgrupp. Akutgruppens uttalanden behöver, i likhet med Redovisningsrådets rekommen
dationer, inte tillämpas på oväsentliga poster.
FRÅGESTÄLLNING
I detta uttalande behandlas redovisning av dels koncernbidrag, dels aktieägartillskott. Aktie
ägartillskotten kan vara antingen villkorade eller ovillkorade. Uttalandet föranleds av att aktie
ägartillskott och koncernbidrag ofta redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Uttalandet syftar till en redovisning som återspeglar koncernbidragens och aktieägartillskottens
ekonomiska innebörd.
REDOVISNING AV KONCERNBIDRAG
Koncernbidrag är en form av kapitalöverföring mellan företag inom en koncern. I detta
uttalande förutsätts att koncernbidragen inte utgör vederlag för utförda prestationer.
Akutgruppens uppfattning är att koncernbidrag i första hand skall redovisas efter sin ekono
miska innebörd. Koncernbidrag som lämnas och tas emot i syfte att minimera koncernens skatt
redovisas som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. På detta sätt redovisas även
koncernbidrag vars ekonomiska innebörd inte klart framgår. Koncernbidrag som kan jämställas
med utdelning redovisas som en minskning av eget kapital hos givare och som en finansiell
intäkt1) hos mottagare. Ett koncernbidrag som kan jämställas med aktieägartillskott redovisas
som aktieägartillskott på sätt som framgår nedan.
Lämnade koncernbidrag är normalt en skattemässigt avdragsgill kostnad och erhållna koncern
bidrag normalt en skattepliktig intäkt. Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 9,
Inkomstskatter skall skatt redovisas direkt mot eget kapital när skatten är hänförlig till poster
som redovisas direkt mot eget kapital. Ett företag som lämnar koncernbidrag skall alltså
redovisa den skatteminskning som bidraget ger upphov till som ökning i eget kapital. På mot
svarande sätt skall det företag som mottagit ett koncernbidrag redovisa den tillkommande
skatten som en minskning av det egna kapitalet. Som en följd av denna redovisning kommer
endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i
resultaträkningen.
REDOVISNING AV AKTIEÄGARTILLSKOTT
Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av posten "Andelar i koncern
företag". Särskilt om tillskottet avser förlusttäckning bör det därvid prövas om en nedskrivning
av aktiernas värde är erforderlig. Denna prövning följer normala regler för värdering av
tillgångsposten.
Erhållna aktieägartillskott redovisas hos mottagaren direkt mot fritt eget kapital. Om emeller
tid aktieägartillskottet lämnats i samband med en nyemission och tillskottet utgör en förut

1) För kreditinstitut och värdepappersföretag samt för försäkringsföretag gäller särskilda regler bl.a. för
resultaträkningens uppställning.
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sättning för att aktierna skall få tecknas till en fördelaktigt låg kurs skall tillskottet klassificeras
som bundet eget kapital och tillföras överkursfonden.
Detta uttalande publicerades ursprungligen i september 1998. Det har under år 2001 blivit föremål för
samma remissprocedur som Redovisningsrådets rekommendationer. Därefter har uttalandet givits ut av
Redovisningsrådets Akutgrupp i december 2001. I samband med remissproceduren har en fotnot lagts
till. Där nämns att särskilda regler gäller för kreditinstitut och värdepappersföretag samt för försäkrings
företag.
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