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Abstract 

The development towards an international accounting standard implies that Swedish groups of 

companies that are not quoted on the stock exchange can use a parent company perspective or 

an entity perspective while making their group accounting. The purpose of this study is to 

describe and explain the motives behind the groups of companies choice of perspective and to 

show how these motives agrees with the effect it has on the profit and loss account and on the 

balance sheet.  

The study includes four fictitious groups of companies based on real groups of companies. 

Every group of companies includes 1-3 subsidiary companies, where at least one is owned by 

the parent company with 51-70 %. Some assumptions were made before the consolidation.  

Relevant key numbers have been calculated according to both perspectives and then 

compared. A total of three semi structured interviews have been carried out two with 

representatives for the real groups of companies and one with a chartered accountant. The 

purpose was to clarify the motives that are behind the choice of perspective. 

The conclusion is that the choice of perspective is not an active choice for the group of 

companies in the study, there are therefore no active motives. The entity perspective provides 

better results on two out of the three examined key numbers, but the difference is only 

marginal. The change of perspective is a problem in theory but not in reality. 

 

Keywords: parent company perspective, entity perspective, key numbers, group accounting, 

group of companies  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Förkortningar  

ABL – Aktiebolagslagen 

BFN – Bokföringsnämnden 

EU – Europeiska Unionen 

FASB – Financial Accounting Standards Board 

IAS – International Accounting Standards 

IASB – International Accounting Standards Board  

IFRS – International Financial Reporting Standards 

KBR – Koncernbalansräkning 

KRR – Koncernresultaträkning 

RFR – Rådet för Finansiell Rapportering  

RR – Redovisningsrådets Rekommendationer  

SIC – Standing Interpretation Committee 

ÅRL – Årsredovisningslagen 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ............................................................................................... 6 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 6 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 7 
1.3 Frågeställning ................................................................................................................... 8 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 9 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................................. 9 

1.6 Definitioner ...................................................................................................................... 9 

2. METOD ..................................................................................................... 10 
2.1 Vetenskapssyn ................................................................................................................ 10 

2.2 Ansats ............................................................................................................................. 10 

2.3 Datainsamling och tillvägagångssätt .............................................................................. 11 
2.3.1 Kvantitativ primärdata ............................................................................................ 11 

2.3.2 Kvalitativ primärdata .............................................................................................. 12 

2.3.3 Koppling mellan de olika typerna av primärdata ................................................... 14 

2.3.4 Sekundärdata ........................................................................................................... 14 
2.4 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 14 
2.5 Material- och källkritik ................................................................................................... 16 

2.5.1 Litteratur ................................................................................................................. 16 
2.5.2 Artiklar .................................................................................................................... 17 
2.5.3 Intervjuer ................................................................................................................. 17 
2.5.4 Kvantitativ primärdata ............................................................................................ 17 

3. TEORETISKA REFERENSRAMAR ................................................... 18 

3.1 Redovisningsteori ........................................................................................................... 18 

3.1.1 Kontinental och anglosaxisk redovisningstradition ................................................ 18 

3.1.2 Grundläggande antaganden för redovisning .......................................................... 19 
3.1.3 Grundläggande redovisningsprinciper ................................................................... 19 
3.1.4 Bildandet av en koncern .......................................................................................... 21 

3.1.5 Motiv för koncernbildning ....................................................................................... 22 

3.2 Koncernmässig årsredovisning ...................................................................................... 23 
3.3 Koncernens avgränsning i rummet ................................................................................. 24 
3.4 Ägarteori ......................................................................................................................... 24 

3.5 Moderbolagsperspektivet ............................................................................................... 25 
3.5.1 Minoritetsintresset ................................................................................................... 25 

3.6 Enhetsteori ...................................................................................................................... 26 

3.7 Enhetsperspektivet ......................................................................................................... 27 
3.7.1 Minoritetsintresset ................................................................................................... 27 

3.8 Konsolidering ................................................................................................................. 28 

3.8.1 Steg i konsolideringsprocessen ............................................................................... 28 

3.8.2 Elimineringar och justeringar ................................................................................. 29 

3.8.3 Mervärde och undervärde ....................................................................................... 30 

3.8.4 Goodwill .................................................................................................................. 30 
3.8.5 Nyckeltal .................................................................................................................. 31 

4.  EMPIRISKA FAKTA ............................................................................. 32 

4.1 Kvantitativ empiri .......................................................................................................... 32 



4.1.1 Koncern A ................................................................................................................ 32 
4.1.2 Koncern B ................................................................................................................ 34 
4.1.3 Koncern C ............................................................................................................... 36 
4.1.4 Koncern D ............................................................................................................... 38 
4.1.5 Utfall av nyckeltal i samtliga koncerner ................................................................. 41 

4.2 Kvalitativ empiri ............................................................................................................ 42 

4.2.1 Fakta om respondenterna ........................................................................................ 42 

4.2.3 Tema 1 - Perspektiv och motiv ................................................................................ 42 

4.2.4 Tema 2 - Perspektiv och valmöjligheter .................................................................. 43 
4.2.5 Tema 3 - Internationell anpassning ........................................................................ 43 
4.2.6 Tema 4 - Framtiden ................................................................................................. 44 

5. ANALYS ................................................................................................... 45 
5.1 Redovisningsteori ........................................................................................................... 45 

5.2 Moderbolagsperspektiv gentemot enhetsperspektiv ...................................................... 46 
5.2.1 Poster som påverkas i KRR ..................................................................................... 46 

5.2.2 Poster som påverkas i KBR – tillgångar ................................................................. 48 
5.2.3 Poster som påverkas i KBR – eget kapital och skulder ........................................... 49 

5.2.4 Påverkan på nyckeltalen ......................................................................................... 50 

6. SLUTSATS ............................................................................................... 52 

7. DISKUSSION ........................................................................................... 53 

KÄLLFÖRTECKNING .............................................................................. 55 

 
 
FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1. Stegvis modell för val inför konsolidering  ................................................................ 23 

Figur 2. Schematisk arbetsgång för koncernbokslut  ............................................................... 28 

Figur 3. Koncernstruktur i koncern A ...................................................................................... 32 

Figur 4. Koncernstruktur i koncern B ...................................................................................... 34 

Figur 5. Koncernstruktur i koncern C ...................................................................................... 36 

Figur 6. Koncernstruktur i koncern D ...................................................................................... 38 

 

 
TABELLFÖRTECKNING 

Tabell 1. Utfall av nyckeltal ..................................................................................................... 41 

 

 
BILAGOR  

Bilaga 1: Koncern A före konsolidering .................................................................................... 1 

Bilaga 2: Koncern A - Bokföringsordrar vid moderbolagsperspektiv ....................................... 4 

Bilaga 3: Koncern A- Bokföringsordrar vid enhetsperspektiv ................................................... 5 



Bilaga 4: Koncern A efter konsolidering ................................................................................... 6 

Bilaga 5: Koncern B före konsolidering .................................................................................... 9 

Bilaga 6: Koncern B – Bokföringsordrar vid moderbolagsperspektiv ..................................... 12 

Bilaga 7: Koncern B - Bokföringsordrar vid enhetsperspektiv ................................................ 13 

Bilaga 8: Koncern B efter konsolidering .................................................................................. 14 

Bilaga 9: Koncern C före konsolidering .................................................................................. 17 

Bilaga 10: Koncern C - Bokföringsordrar vid moderbolagsperspektiv ................................... 20 

Bilaga 11: Koncern C - Bokföringsordrar vid enhetsperspektiv .............................................. 21 

Bilaga 12: Koncern C efter konsolidering ................................................................................ 22 

Bilaga 13: Koncern D före konsolidering ................................................................................ 25 

Bilaga 14: Koncern D - Bokföringsordrar vid moderbolagsperspektiv ................................... 28 

Bilaga 15: Koncern D – Bokföringsordrar vid enhetsperspektiv ............................................. 30 

Bilaga 16: Koncern D efter konsolidering ............................................................................... 32 

Bilaga 17: Intervjuguide redovisare ......................................................................................... 35 

Bilaga 18: Intervjuguide revisor ............................................................................................... 36 

Bilaga 19: Intervju 1 – med ¨Karl Wennström¨ ....................................................................... 37 

Bilaga 20: Intervju 2 – med ¨Lisbet Hansson¨ ......................................................................... 39 

Bilaga 21: Intervju 3 – med ¨Sara Malmgren¨ ......................................................................... 41 

 

 



6 
 

1. INLEDNING 
 
I detta kapitel redogörs för bakgrunden till valt ämne och en problemdiskussion förs om 

detsamma. Detta mynnar sedermera ut i frågeställning samt syfte. 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen inom koncernredovisning har varit kraftig från 1900-talet och framåt. Till en 

början var koncernredovisning ej reglerad i lag, men utvecklingen har sedan dess gått mot 

flertalet lagar, rekommendationer och standarder. Första lagregleringen i Sverige för koncern- 

redovisning kom i och med 1944 års Aktiebolagslag (ABL), detta skedde som en följdverkan 

av ¨Kreugerkraschen¨ år 1932.1 Anpassningen till internationell standard är i dagens läge ett 

aktuellt ämne. En av de två starkast drivande krafterna bakom förändringen är samarbetet som 

startades i oktober 2002 mellan International Accounting Standard Board (IASB) och 

Financial Accounting Standards Board (FASB). Målsättningen för detta samarbete är att 

harmonisera tillvägagångssättet för redovisning internationellt. Den andra drivande kraften är 

Europeiska Unionen (EU) vars målsättning är att öka jämförbarheten mellan olika länder i 

frågor gällande redovisning.2 Thorell menar att: 

’’Den yttersta drivkraften bakom utvecklingen av den externa finansiella 

rapporteringen är globaliseringen av kapitalmarknaden’’3. 

Samtliga noterade bolag och koncerner som har verksamhet inom den Europeiska Unionen 

skall från och med 2005 rätta sig efter de internationella redovisningsstandarderna, 

International Accounting Standards (IAS) och International Financial Reporting Standards 

(IFRS), när de upprättar koncernredovisning.4 Noterade koncerner skall redovisa enligt IFRS 

och Rådet för finansiell rapportering (RFR) 15, det avgörande kriteriet är huruvida 

moderbolagets aktier handlas med på börs eller inte. I Sverige anses bolag som noterade i de 

fall de är verksamma på reglerad marknadsplats, börs eller auktoriserad marknadsplats.6  

Moderbolag samt dotterbolag skall redovisa enligt RFR 2 samt delar av Årsredovisningslagen 

(1995:1554), dessa anges i den förstnämnda rekommendationen. Dotterbolag skall även välja 

                                                 
1 Eriksson, L. (2002) – Koncernredovisning (10e uppl.), Studentlitteratur, Lund s. 60ff 
2 Thorell, P. (2004) - Den nya koncernredovisningen, Liber Ekonomi, Malmö s. 11 
3 Ibid s. 11 
4 Ibid s. 5  
5 FAR SRS (2008a) – Samlingsvolymen 2008 del 1, FAR SRS Förlag AB, Stockholm s. 1518ff 
6 Westermark, C. (2005) – EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS, Nordstedts Juridik AB, 
Stockholm s. 37f 
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mellan att tillämpa Redovisningsrådets rekommendationer (RR) 1-29 med 

Bokföringsnämndens (BFN) rekommendationer eller utan dessa.7  

 

De bolag och koncerner som ej är noterade har möjlighet att välja om de vill redovisa enligt 

svensk standard eller tillämpa de internationella standarderna. Med svensk standard avses RR, 

vilka även de är under förändring och är på väg att ersättas av rekommendationer från RFR.8 

Detta sker på grund av en omorganisation för att få en mer internationell prägel. Innebörden 

blir att RFR ersätter RR, där den förstnämnda tar över ansvaret för RR:s redan utfärdade 

rekommendationer.9   

 

Icke noterade koncerner får välja om de vill tillämpa IFRS samt RFR 1 alternativt RR 1-29 

tillsammans med BFNAR 2000:2 eller BFN:s rekommendationer. Oavsett valet skall 

redovisningen upprättas enligt ÅRL (1995:1554), de ovanstående rekommendationerna gäller 

för såväl moderbolag som dotterbolag.10  

 

Detta skapar en situation som innebär att onoterade koncerner i Sverige kan välja mellan två 

perspektiv vid upprättande av koncernredovisning: moderbolags- respektive enhetsperspektiv. 

Enhetsperspektivet, vilket är den internationella standarden, innebär kortfattat att hela 

dotterbolaget konsolideras i koncernens årsredovisning och därefter görs justeringar för den 

del av dotterbolaget som moderbolaget inte äger, det vill säga minoritetsintresset. 

Moderbolagsperspektivet däremot innebär att endast den del av dotterbolaget som 

moderbolaget äger konsolideras i koncernens årsredovisning. Även med detta perspektiv görs 

vissa justeringar för minoritetsintresset.11   

1.2 Problemdiskussion 

Utvecklingen i Sverige mot en mer internationell redovisningsstandard innebär ett skifte från 

den gamla traditionen med kontinental redovisning, till ett mer anglosaxiskt synsätt i 

redovisningen. Övergången innebär en stor förändring och kan upplevas som komplicerad 

med tanke på alla nya regler och standards som skall tillämpas12. Den största skillnaden blir 

möjligheten att redovisa tillgångar till verkligt värde i större utsträckning än vad som är 
                                                 
7 FAR SRS (2008a) s. 1524ff 
8 Thorell (2004) s. 9ff 
9 FAR SRS (2008a) s. 1515ff 
10 Ibid  s. 1567f 
11 Fagerström, A.; Johansson, P.; Lundh, S. (2007) – Koncernredovisning med en teoretisk utgångspunkt, 
Biggles AB, Hägersten s. 13 
12 Buisman, J. – ’’Första erfarenheterna av IFRS-redovisning’’, Balans, nr 5, 2006, s. 36-39 
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möjligt enligt svenska lagar och standarder, där tillgångar redovisas enligt lägsta värdets 

princip13. 

 

Introduktionen av IFRS har av vissa kallats för en ¨Big Bang¨, då det är en stor förändring till 

något helt nytt som görs över en natt.14  För koncernredovisningen innebär detta att samtliga 

koncerner i Sverige som består av noterade bolag skall redovisa enligt IFRS, det vill säga med 

ett enhetsperspektiv. I och med denna utveckling är enhetsperspektivet i dagens läge det 

dominerade perspektivet internationellt.15  

 

Det vi finner intressant med denna perspektivförändring är de faktiska konsekvenser den får 

för koncernernas årsredovisning. Det bör noteras att växling mellan de olika perspektiven från 

år till år ej är att anse som förenligt med jämförbarhetsprincipen och därmed inte tillåtet16. 

Hur påverkas koncernens resultat- och balansräkning beroende på perspektiv? Hur påverkas 

koncernens intressenter av detta? Hur förändras informationen som ges till intressenterna? I 

ett moderbolagsperspektiv riktas informationen särskilt till ägarna, medan informationen i ett 

enhetsperspektiv riktas till samtliga aktieägare17.  

 

När det gäller de koncerner som har valmöjlighet finner vi det även intressant att undersöka 

vilka bakomliggande motiv som påverkar valet av perspektiv. Ett motiv teoretiskt sett kan 

vara vinstmaximering och då väljer koncernen lämpligen den redovisningsmetod som ger bäst 

resultat. Ett motiv till att använda den internationella standarden och därigenom ett 

enhetsperspektiv, är att det kan vara en förberedelse i de fall koncernen har planer på att 

expandera internationellt.  Varierar intresset för perspektivval mellan olika bolag och i så fall 

varför? Finns det några motiv som förekommer i praktiken eller är det endast teoretiska 

motiv?   

1.3 Frågeställning 

Vilka motiv ligger bakom onoterade koncerners val mellan moderbolags- och enhets- 

perspektiv vid upprättande av koncernredovisning?  

Hur stämmer dessa motiv överens med den faktiska påverkan valet mellan moderbolags- och 

enhetsperspektiv har på en onoterad koncerns resultat- och balansräkning? 
                                                 
13 Precht, E. – ’’Är IFRS en tickande bomb?’’, Balans, nr 10, 2007 s. 21-24 
14 Buisman (2006) s. 36-39 
15 Thorell (2004) s. 12ff  
16 FAR SRS (2008a) s. 1570 
17 Eriksson (2002) s. 29f 
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1.4 Syfte 

Syftet är att beskriva och förklara motiven som ligger bakom de onoterade koncernernas val 

av perspektiv samt att åskådliggöra hur väl de motiven överensstämmer med teorin och med 

den praktiska konsekvensen av valet.  

1.5 Avgränsningar 

Sökning efter lämpliga koncerner att basera fiktiva koncerner på har gjorts i databasen 

Affärsdata. Eftersom antalet koncerner inom Sverige är omfattande har en geografisk 

avgränsning gjorts till Örebro stad, vilket underlättade kontakten med representanterna för de 

moderbolag vi ämnade intervjua. Ytterligare avgränsningar har gjorts enligt följande: aktiva 

aktiebolag, helsvenska koncerner där moderbolaget äger 51-70 % av minst ett dotterbolag, 

koncern med 1-3 dotterbolag.  

1.6 Definitioner 

Det är möjligt att använda både benämningen bolag och företag, i denna studie har 

benämningen bolag använts. Från och med kapitel 2.2.3 används benämningen koncernerna 

om de fiktiva koncernerna.  
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2. METOD 
 
Under denna rubrik redogörs för vald ansats, datainsamling och tillvägagångssätt för att 

analysera dessa data. Kapitlet innehåller kritik mot de källor som använts och en diskussion 

förs angående det valda tillvägagångssättet. 

 

2.1 Vetenskapssyn  
Positivism och hermeneutik är olika syner på vetenskap som kontrasterande anger vad som 

skall betraktas som kunskap inom olika ämnesområden18. Enligt Bryman innebär positivism 

att forskaren vid sociala verklighetsstudier skall använda sig av ett naturvetenskapligt 

synsätt.19 Denna vetenskapssyn förknippas ofta med kvantitativa studier20. Enligt Bryman är 

hermeneutik en vetenskapssyn som bygger på tolkning och förståelse. Den centrala 

utgångspunkten är att forskaren skall uppfånga saker och ting ur den sociala aktörens 

synvinkel. 21 Denna vetenskapssyn förknippas ofta med kvalitativa studier22. Denna studie har 

drag av positivism i och med att den innefattar en kvantitativ del. Studien som enhet kan 

däremot anses ha starka hermeneutiska drag då de olika delarna byggs ihop till en helhet. 

2.2 Ansats 

Lundahl och Skärvad presenterar två huvudsakliga synsätt inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen, deduktivt och induktivt. Deduktion innebär att det är teorin som anses styra 

forskningen och utifrån denna dras logiska slutsatser. Vid induktion anses teorin utgöras av ett 

resultat av forskningen, alltså dras slutsatserna ifrån empiriska fakta.23 Utifrån dessa synsätt 

har två huvudsakliga forskningsstrategier vuxit fram, kvalitativ respektive kvantitativ 

forskning. Kvalitativ forskning kan oftast beskrivas som induktiv med tonvikt på 

teorigenerering. Kvantitativ forskning kan oftast beskrivas som deduktiv där tyngden ligger i 

prövning av redan befintliga teorier. Den senare typen av forskning är även starkt kopplad till 

den naturvetenskapliga modellen.24  

 

                                                 
18 Bryman, A. (2002) – Samhällsvetenskapliga metoder (uppl. 1.4), Liber AB, Malmö s. 24 
19 Ibid s. 24ff 
20 Ibid s. 34f 
21 Ibid s. 25ff 
22 Holme, I.M; Solvang Krohn, B. (1997) – Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder (2:a 
uppl.), Studentlitteratur, Lund s. 95f 
23 Lundahl, U.; Skärvad, P-H. (1999) – Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (3:e uppl.), 
Studentlitteratur, Lund s. 40 
24 Bryman (2002) s. 34f 
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Studien tar avstamp i teorin för gällande redovisningspraxis, vilket innebär att studien följt ett 

deduktivt synsätt. Det har dock förekommit en del interaktion mellan teori och empiri, vilket 

innebär att studien inte kan anses vara rent deduktiv. I en deduktiv studie ingår det ofta vissa 

induktiva drag25 och det är även fallet i denna studie. Exempel på detta är att intervjuguiden 

har justerats i takt med att arbetet med den kvantitativa delen av studien har fortskridit.  

 

Denna studie innehåller både en kvalitativ och en kvantitativ del, dessa länkas sedermera 

samman under analysfasen. Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod har gjort att 

studiens styrka ökat, genom att metoderna med sina respektive starka och svaga sidor i mångt 

och mycket stärker varandra26. Detta val att kombinera metoderna har gjorts för att söka fånga 

ett fenomen och då är det bra att använda olika infallsvinklar.27 Kvantitativ metod ger 

statistisk säkerhet i och med att den är objektiv och mätbar, en nackdel är dock att den inte ger 

information om något som inte medvetet undersökts28. Kvalitativ metod är mer subjektiv och 

tolkande vilket ger utrymme för aspekter att komma fram som inte fanns med på förhand, 

nackdelen är att en kvalitativ studie är relativt situationsbetingad och svår att återupprepa29.   

2.3 Datainsamling och tillvägagångssätt 

2.3.1 Kvantitativ primärdata 

Sökning efter lämpliga koncerner att basera fiktiva koncerner på gjordes i databasen 

Affärsdata. Grundsökningen avgränsades till aktiebolag, koncern samt ort: Örebro och bland 

träffarna valdes sedan aktiva bolag. Därefter sorterades koncerner bort där moderbolag eller 

något av dotterbolagen var utländskt. Bland resterande koncerner valdes sedan de där 

moderbolaget ägde 51-70 % av minst ett dotterbolag, detta för att få ett betydande 

minoritetsintresse. Ytterligare avgränsning gjordes därefter till koncerner med 1-3 

dotterbolag. Efter genomgång av ovanstående kriterier blev det fem möjliga koncerner kvar, 

av dessa plockades en bort då informationen i koncernens bolags årsredovisningar var alltför 

bristfällig för denna studies syfte. Alla utvalda koncerner som de fiktiva koncernerna 

baserades på använde ett moderbolagsperspektiv vid upprättande av koncernredovisning. 

Samtliga årsredovisningar för de bolag vilka ingår i de valda koncernerna hämtades från 

ovanstående databas. Enligt Artsberg klassas årsredovisningar som primärdata30. 

                                                 
25 Bryman (2002) s. 21 
26 Holme & Solvang Krohn (1997) s. 76 
27 Bryman (2002) s. 411 
28 Holme & Solvang Krohn (1997) s. 78ff 
29 Bryman (2002) s. 253ff 
30 Artsberg, K (2005) – Redovisningsteori – policy och praxis (2 uppl.), Liber ekonomi AB, Malmö s. 47f 
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Årsredovisningarna som de utvalda koncernbolagen avlämnat för år 2006 användes som 

grund för de fiktiva koncernerna. Utifrån informationen från bolagens årsredovisningar 

upprättades årsredovisning för de fiktiva koncernerna enligt moderbolags- respektive enhets- 

perspektiv. Detta innebär att arbetet skedde med fiktiva koncerner med verklighetsförankring.  

Några antaganden gjordes för att viss nödvändig information saknades, såsom förvärvs- 

analyser, för att konsolidering skulle kunna ske. För samtliga koncerner har antaganden gjorts 

angående förvärvet. Tidpunkterna för förvärven, köpeskilling samt eget kapital och 

obeskattade reserver för de förvärvade dotterbolagen är fiktiva. Uppskattningar har vidare 

gjorts för mervärden och goodwill vad gäller storlek, avskrivningstid samt eventuella 

nedskrivningsbehov. I de fall det framgått av årsredovisningarna att intern handel skett under 

året har detta beaktats, om så inte är fallet har antagandet gjorts att ingen intern handel skett. 

Då det saknades information om huruvida det fanns internt köpta varor i lager vid 

räkenskapsårets början och slut har antagandet gjorts att så inte var fallet.  

Vissa poster i bolagens resultat och balansräkningar har justerats, till exempel har andelar i 

intressebolag bakats in i andra poster under samma rubrik. Motiveringen till detta är att det 

fanns ännu mindre information tillgänglig om intressebolagen än om dotterbolagen. En 

omfördelning av posten var ett bättre alternativ än att göra ytterligare uppskattningar om 

förvärv och dylikt. Då interna skulder och interna fordringar i vissa fall inte gick jämt upp och 

information om detta saknas, har antagandet gjorts att den överskjutande delen är bokförd 

under övriga skulder/fordringar. Differensen kan bero på att fakturor skickats men inte 

mottagits alternativt att en skuld bokförts innan faktura skickats. Det kan även bero på att 

intressebolag har haft skulder/fordringar till andra koncernföretag. Detta framgår inte av den 

tillgängliga informationen. Slutresultatet från dessa beräkningar komparerades därefter 

koncernvis för att synliggöra differenser. Ett antal väsentliga nyckeltal studerades i denna 

komparation. Detta utfördes för att få en bättre helhetsbild av de faktiska skillnaderna mellan 

de olika perspektiven.  

2.3.2 Kvalitativ primärdata 

Den kvalitativa primärdatan i denna studie utgörs av materialet från de utförda intervjuerna, 

då den samlades in för studiens syfte.31 Samtliga koncerner som har varit bas för de 

beräkningar som utförts i den kvantitativa delen av studien kontaktades angående möjlighet 

till att ställa upp på en intervju. Två av de fyra koncernerna möjliggjorde en intervju med en 

                                                 
31 Saunders, M.; Lewis, P.; Thornhill, A. (2003) – Research Methods for Business Students (3e uppl.), Pearson 
Education Limited, Essex s.188 
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ansvarig för koncernens årsredovisning. Utöver representanterna för koncernerna kontaktades 

även en godkänd revisor vilken inte har någon koppling till koncernerna i studien. Den första 

kontakten med koncernerna togs via e-post, därefter ringdes samtliga koncerner upp för 

bokning av intervjuer. Den godkända revisorn kontaktades via telefon efter att denne blivit 

rekommenderad av en bekantskap till en av författarna. Revisorn valde att ställa upp på en 

intervju. Två av de tre intervjuerna var direkta och ägde rum på de respektive respondenternas 

kontor, den tredje skedde via telefon då en direkt intervju ej var möjlig. Telefonintervjun 

utfördes med koncernrepresentant ¨Sara Malmgren¨. Intervjuerna inleddes med en kort 

beskrivning av studiens innehåll, frågeställning samt syfte. Innan intervjun påbörjades 

informerades respondenten om att respondentens namn ej kommer att skrivas ut i rapporten. 

Respondenten kopplas heller inte till den specifika koncern/revisionsbyrå som denne 

representerar.  

 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts. Denna typ av intervjuer ger 

respondenten utrymme att utveckla och fördjupa sina svar, samtidigt som intervjuarna kan 

ställa följdfrågor och följa upp respondentens svar32. Den intervjuguide som användes vid 

intervjuerna utformades lite olika för de olika respondenterna men behandlar samma teman. 

De frågor som var aktuella att ställa till koncernrepresentanterna var ursprungligen inbördes 

likadana, medan de frågor som ställdes till den godkända revisorn var lite annorlunda 

formulerade. De frågor som ställdes till revisorn var av mer subjektiv art i syfte att ta reda på 

dennes personliga uppfattning. Intervjun med revisorn var av intresse på grund av att denne 

kommer i kontakt med många koncerner och därigenom bör ha en betydande inblick i 

koncerner och deras sätt att redovisa. De frågor som ställdes till koncernrepresentanterna var 

av mer praktisk karaktär i syfte att ta reda på hur bolagen faktiskt går tillväga och varför. 

Detta arbetssätt var möjligt genom valet av semistrukturerade intervjuer och att arbetet skedde 

utifrån en intervjuguide baserad på olika teman. Intervjuguiderna samt intervjuerna finns 

bifogade som bilagor.  

 

Under intervjuns gång antecknades respondentens svar, intervjuerna spelades ej in, detta för 

att få en mer avslappnad intervjusituation. Detta anses vara en tillförlitlig metod då båda 

författarna var med under samtliga intervjuer och kunde verifiera varandras anteckningar. 

Rollerna delades dock upp mellan författarna vid intervjutillfällena då den ena fokuserade på 

                                                 
32 Saunders et al  (2003)  s. 246ff 
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att anteckna och den andra ansvarade för intervjun och antecknade endast stödord. Detta 

gjordes för att det inte skulle bli onaturligt långa pauser i intervjun samt att respondentens 

kroppsspråk ej skulle försummas. För att intervjuerna skulle få en korrekt spegling, utfördes 

en renskrivning av materialet direkt efter att intervjun ägt rum. Det renskrivna materialet 

sändes dessutom till respektive respondent för verifiering. 

 

2.3.3 Koppling mellan de olika typerna av primärdata  

Kompareringen av koncernernas årsredovisningar med moderbolags- respektive enhets- 

perspektiv utfördes med avsikten att åskådliggöra de faktiska skillnaderna mellan 

perspektiven. Intervjuerna gjordes för att klargöra vilka motiv som ligger bakom koncernens 

val av perspektiv vid upprättande av koncernredovisning. Under analysfasen sammanfogades 

och analyserades dessa två typer av data, för att se hur väl motiven stämmer överens med det 

faktiska utfallet av perspektivvalet. 

2.3.4 Sekundärdata 

Definitionen av sekundärdata är enligt Artsberg data som samlats in i ett annat syfte än det för 

den aktuella studien33. Det finns flera fördelar med att använda sig av sekundära data. Bland 

annat är det billigt, lättillgängligt och oftast är materialet av god kvalitet. Det finns dock 

nackdelar som att mängden data är omfattande och att det tar tid att sätta sig in i det befintliga 

materialet.34 Vid användande av sekundära data är det inte ett problem att fastställa 

reliabiliteten utan det är snarare relevansen som kan bli lidande35. De sekundärdata som 

använts i denna studie består av litteratur och tidskriftsartiklar. Dessa har använts som 

bakgrundsfakta i det inledande kapitlet och som underlag för teori och metod i de två 

efterföljande kapitlen. 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om hur väl ett mått på ett begrepp uppfyller kraven på följdriktighet, 

överensstämmelse och pålitlighet. Ett mått bör vara stabilt över tid för att jämförelser skall 

vara relevanta.36 De data som använts i studien är primära och därmed direkta samt insamlade 

för studiens syfte.37 I detta fall anses datan vara tillförlitlig då årsredovisningar upprättas 

enligt lagar och rekommendationer. Årsredovisningarna är dessutom granskade av 

                                                 
33 Artsberg (2005) s. 45f 
34 Bryman (2002) s. 208ff 
35 Artsberg (2005) s. 48 
36 Bryman (2002) s. 86 
37 Holme & Solvang Krohn (1997) s. 131ff 
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utomstående expert i form av auktoriserad revisor. Vissa antaganden har gjorts vilket gjorde 

att reliabiliteten försvagades något. Våra egna beräkningar har gjorts med stöd utifrån den 

kunskap som förvärvats under kursen Externredovisning i bolag och koncerner samt med stöd 

av lagar och rekommendationer i FAR SRS. För att stärka reliabiliteten har arbetet med 

beräkningarna utförts på separata håll av författarna och resultaten har sedan jämförts. I de fall 

beräkningarna inte stämde överens gjordes kontroll av vad som skiljde sig och därefter kunde 

det snabbt konstateras vad som behövde korrigeras. Samtliga bokföringsordrar för de 

respektive perspektiven samt de fiktiva koncernernas resultat- och balansräkningar före 

konsolidering finns bifogade som bilaga. Förutsättningar för konsolideringarna redogörs för i 

kapitlet om empiri, detta ger en hög replikerbarhet för den kvantitativa delen av studien. 

 

Det är svårt att uppnå fullständig reliabilitet i kvalitativa studier, mycket beroende på att 

denna typ av studier är situationsbetingade.38 Det som har gjorts för att stärka reliabiliteten i 

den kvalitativa delen av studien är att intervjusituationerna beskrivits samt att intervjuguiden 

är bifogad som bilaga. Detta gjordes för att stärka replikerbarheten. Under själva intervjuerna 

försökte intervjuarna följa upp respondentens svar i syfte att klargöra kärnan i svaret samt att 

undvika missförstånd. Efter bearbetning av intervjuanteckningarna sändes en kopia av dessa 

över till respondenten som genom detta bereddes möjlighet att rätta till eventuella 

missförstånd och felaktigheter. 

 

Validitetsbegreppet syftar på hur väl ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet ifråga. 

Den interna validiteten avser hur väl det undersökta fenomenet har fångats.39 I den 

kvantitativa delen av studien har valet gjorts att analysera och jämföra nyckeltal som bör 

påverkas av effekterna som de olika perspektiven har på koncernens årsredovisning. Den 

externa validiteten, det vill säga generaliserbarheten40, är förhållandevis hög. Även om 

studien endast omfattar ett fåtal fiktiva koncerner är det troligt att andra liknande koncerner 

kommer att påverkas på ett snarlikt sätt. Detta på grund av att upprättandet av koncernens 

årsredovisning med de respektive perspektiven följer lagar och rekommendationer. I den 

kvalitativa delen av studien är framförallt den interna validiteten hög genom att respondent- 

                                                 
38 Bryman (2002) s. 257 
39 Saunders et al (2003) s. 101ff 
40 Saunders et al (2003) s. 102f 
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validering41 har gjorts. Detta innebär att respondenterna har tagit del av det renskrivna 

materialet från intervjun och godkänt detta.  

2.5 Material- och källkritik 

Syftet är att under denna rubrik diskutera tillförlitligheten hos de källor som har använts i 

denna studie. Källor skall bedömas ur två perspektiv, saklighetssynpunkt och objektivitets- 

synpunkt. Det förstnämnda synsättet innebär att informationen som ges ska vara relevant och 

det andra synsättet innebär att materialet skall vara objektivt och opartiskt.42 De källor som 

använts i denna studie har genomgått en kritisk granskning av författarna.  

2.5.1 Litteratur 

”Koncernredovisning” författad av Lennart Eriksson, vilken är docent i företagsekonomi och 

verksam som adjungerad professor i ekonomistyrning. Han har även bedrivit forskning inom 

problemen kring koncernredovisning. Hans verk användes som sakfakta i bakgrunden samt i 

de teoretiska referensramarna. Denna källa anses som tillförlitlig ty den används som 

kurslitteratur vid Örebro universitet. All potentiell kurslitteratur genomgår noggrann 

granskning i plenum innan den antas. 

”Koncernredovisning med en teoretisk utgångspunkt” författad av Arne Fagerström, Peter 

Johansson samt Simon Lundh. Dessa tre författare besitter stora kunskaper inom forskning, 

undervisning samt praktiskt arbete inom koncernredovisning. De är idag verksamma vid Liu 

School of Management, Linköpings universitet. Arne Fagerström är d. sc redovisning, Peter 

Johansson är civ.ek. redovisning och Simon Lundh är doktorand i redovisning. I denna studie 

har boken använts som sakfakta i bakgrunden samt i de teoretiska referensramarna. Denna 

källa anses som tillförlitlig ty den används som kurslitteratur vid Örebro universitet. 

’’Samlingsvolymen 2008 del 1’’ och ’’Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 

2008’’ är utgivna av FAR SRS. Böckerna är utgivna av branschorganisationen för redovisning 

och revision och kan därigenom anses ha stor tillförlitlighet. Dessa böcker har varit 

behjälpliga i att ge aktuell och korrekt information om lagar och rekommendationer och har 

använts i bakgrunden samt i de teoretiska referensramarna.  

’’Den nya koncernredovisningen’’ författad av professor Per Thorell i samarbete med Ernst & 

Young. Författaren arbetar som ansvarig för Ernst & Youngs avdelning för kvalificerade 

                                                 
41 Bryman (2007) s. 259 
42 Ejvegård (2003)  – Vetenskaplig metod (3:e uppl.), Studentlitteratur, Lund s. 63 
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redovisningsfrågor och har tidigare varit ledamot i RR. Boken har använts som sakfakta i 

bakgrunden. Källan anses som tillförlitlig på grund av att den är författad av en expert inom 

redovisningsområdet. 

’’Redovisningens språk’’ författad av Dag Smith. Författaren är ekonomie doktor och 

universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Boken har 

använts som sakfakta i de teoretiska referensramarna. Denna källa anses som tillförlitlig då 

författaren är välrenommerad och hans verk används som kurslitteratur vid Örebro universitet.   

’’Årsredovisning i bolag och koncerner’’ författad av Rune Lönnqvist. Författaren är verksam 

som lärare vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Boken har använts 

som sakfakta i de teoretiska referensramarna. Denna källa anses som tillförlitlig då boken 

används som kurslitteratur vid flera lärosäten.  

2.5.2 Artiklar  

De artiklar som förekommer i studien har hämtats från tidskriften Balans, vilken är FAR SRS 

branschtidning. Dessa artiklar har använts i inledningen samt i problemdiskussionen och i de 

teoretiska referensramarna. Tillförlitligheten hos dessa källor anses som betryggande eftersom 

de har blivit publicerade i den ovanstående facktidskriften.    

 

2.5.3 Intervjuer 

I studien förkommer empiri i form av intervjuresultat. De intervjuer som har genomförts har 

ej blivit inspelade. Istället har anteckningar tagits och därefter har en renskriven kopia av 

dessa anteckningar skickats till respektive respondent för feedback. Detta för att kontrollera 

att inga sakfel eller missförstånd förekommer i anteckningarna. På detta sätt har vi befäst 

reliabiliteten.  

2.5.4 Kvantitativ primärdata 

Den kvantitativa primärdatan som använts i studien förekommer i empirin i form av 

årsredovisningar. Datan har använts som ett underlag för de beräkningar som utförts i den 

kvantitativa delen av studien. Vissa antaganden har gjorts inför konsolideringen, dessas 

påverkan diskuteras under rubrik 2.3 Reliabilitet och validitet.  
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3. TEORETISKA REFERENSRAMAR 

 

I detta avsnitt kommer grundläggande redovisningsteorier att gås igenom, vilka sedan riktas 

in mot specifika koncernfrågor. Moderbolagsperspektivet och enhetsperspektivet samt dessas 

historia kommer att beskrivas.  

3.1 Redovisningsteori 

3.1.1 Kontinental och anglosaxisk redovisningstradition 

Redovisningens utveckling i de industrialiserade länderna kännetecknas av två redovisnings- 

traditioner, kontinental samt anglosaxisk. Den kontinentala traditionen företräds av de 

västeuropeiska länderna förutom Storbritannien, Irland och Holland. Dessa tillämpar istället 

den anglosaxiska traditionen för vilken USA är en stark företrädare. Skillnaderna mellan de 

olika traditionerna baseras på olika utgångspunkter i de civilrättsliga traditionerna.43   

 

Kontinental redovisningstradition har sitt ursprung i romersk rätt och är starkt legalistisk, med 

det avses att de regler som tillämpas är baserade på nedskrivna lagar. Detta innebär att 

traditionen har en stark koppling till bolagsrätt och genom det även en stark koppling till 

skatteregler. Enligt detta synsätt är korrekt redovisning lika med den redovisning som 

stämmer med lagen.44  

 

Anglosaxisk redovisningstradition bygger på medeltida traditioner från England och är 

baserad på sedvanerätt som kompletteras med normerande rättsfall i domstolar. Traditionen 

har inte samma koppling mellan redovisning och skatt som finns i den kontinentala 

traditionen, istället används frikopplade regler för värderingar. På grund av detta kan 

marknadens krav på information tillgodoses i större utsträckning än vid användandet av den 

kontinentala traditionen.  Enligt detta synsätt är korrekt redovisning den redovisning som ger 

en ̈ true and fair¨ (rättvisande) bild av verkligheten i verksamheten.45  

 

Den utveckling som har skett på senare år är påbörjandet av en harmonisering mellan 

redovisningstraditionerna, detta främst genom ett samarbete mellan IASB och FASB. Den 

                                                 
43 Smith, D. (2006) – Redovisningens språk (3e uppl.), Studentlitteratur, Lund s. 67 
44 Ibid s. 67f 
45 Ibid s. 68ff 
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praktiska innebörden av detta är att de länder som har en kontinental tradition har anpassat sig 

till en internationell variant av den anglosaxiska traditionen.46  

3.1.2 Grundläggande antaganden för redovisning  

Vid upprättande av redovisning skall hänsyn tas till ett antal grundläggande antaganden vilka 

kallas för postulat. Deras roll inom redovisningen är att generalisera olika typer av 

redovisningssituationer.47 Från postulaten växte ett antal grundläggande kvalitativa 

egenskaper fram, vilka anges nedan: 

o Relevans – vilken är den primära egenskapen, innebär att information som bolag 

lämnar ifrån sig skall vara aktuell och begriplig. 

o Tillförlitlighet – handlar om redovisningens avbildningsförmåga, det vill säga hur väl 

den ekonomiska verkligheten avbildas i företaget. Det fångas upp av underbegreppen; 

- Validitet, vilket syftar till neutralitet, innebörd och form (substance over form) 

samt fullständighet kontra väsentlighet. 

- Verifierbarhet, vilket innebär att verifiering av sanningshalten av ett mått skall ske 

med hjälp av någon slags bevis, vanligtvis sker detta med en verifikation. 

o Jämförbarhet – ett företags verksamhet skall kunna jämföras över tid samt skall olika 

bolag kunna jämföras med varandra.  

Alla dessa egenskaper skall tillämpas med en restriktion om kostnad och nytta. Detta innebär i 

praktiken att kostnaden för att producera ekonomisk information ej får överstiga nyttan.48  

3.1.3 Grundläggande redovisningsprinciper 

Utifrån de kvalitativa egenskaperna har ett antal grundläggande redovisningsprinciper 

utvecklats. Dessa anges i ÅRL (1995:1554), 2 kap. 4§: antagande om fortlevnad (going 

concern), realisationsprincipen, matchningsprincipen, försiktighetsprincipen, bokförings-

mässiga grunder, penningkonventionen samt kongruensprincipen49. Ovanstående principer 

och egenskaper skall tillämpas vid både redovisning i enskilda bolag samt vid redovisning i 

en koncern.50 Koncernredovisning skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med 

god redovisningssed enligt ÅRL (1995:1554), 7 kap 6§51. De redovisnings- principer som är 

av särskilt intresse ur ett koncernperspektiv kommer att redogöras för nedan.  

                                                 
46 Smith (2006) s. 71 
47 Falkman, P. (2000) – Teori för redovisning, Studentlitteratur, Lund s. 23 
48 Smith (2006) s. 25ff 
49 FAR SRS (2008a) s. 376 
50 Lönnqvist, R. (2006) – Årsredovisning i bolag och koncerner (4e uppl.), Studentlitteratur, Lund s. 202ff 
51 FAR SRS (2008a) s. 392 
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Antagande om fortlevnad (going concern) – Detta antagande är ett av de mest grundläggande 

och viktigaste inom redovisning.52 Bolag skall redovisa enligt antagandet att verksamheten 

kommer att fortsätta under en överskådlig framtid. Principer och lagar som reglerar 

redovisningen är uppbyggda kring detta antagande.53 Principen kan även uttryckas som att 

livslängden för verksamheten är lika med tiden på de kontrakt ett bolag ingått, alternativt 

livslängden på de tillgångar bolaget innehar.54  

 

Försiktighetsprincipen – Innebär att värdering skall ske med försiktighet, endast konstaterade 

intäkter och vinster under räkenskapsåret får tas upp. Förluster och andra ekonomiska 

förpliktelser skall däremot tas upp även om de endast är befarade. Detta orsakar ett 

asymmetriskt risktagande, där olika regler gäller för över- respektive undervärden.55 Principen 

är den dominerande inom den kontinentala redovisningstraditionen och är starkt kopplad till 

lägsta värdets princip, realisationsprincipen samt principen om anskaffningsvärde.56 En 

anledning som åberopats vid användning av principen är den utjämning av resultat som kan 

göras, med detta avses att goda år kan bolagen bygga upp reserver som går att återföra under 

sämre år.57 Denna princip skall dock tillämpas enligt rådande skattelagstiftning. Vilket 

exempelvis innebär att bolag ej tillåts skriva ned alla sina tillgångar till noll i syfte att skapa 

förluster och därigenom skattelättnader.58 

 

Matchningsprincipen – Den dominerande principen inom den anglosaxiska redovisnings- 

traditionen.59 Grundtanken med denna princip är att intäkter och kostnader skall matchas till 

den period där de faktiskt uppstår. Det som skall tas upp som kostnad är de resurser som 

förbrukats för att generera periodens resultat.60 Matchningen innebär att balansräkningen 

innehåller en blandning av tillgångar och skulder med olika typer av periodiseringsposter.61  

Det finns två olika matchningsproblem som kan uppkomma; 

                                                 
52 Artsberg (2005) s. 158 
53 Lönnqvist (2006) s. 29 
54 Smith (2006) s. 77f 
55 Ibid s. 86ff 
56 Johansson, C.; Johansson, R.; Marton, J.; Pautsch, G. (2006) Externredovisning (2a uppl.) Bonnier, Stockholm 
s. 39 
57 Artsberg (2005) s. 160 
58 Johansson et al (2006) s. 40 
59 Smith (2006) s. 81ff 
60 Johansson et al (2006) s. 41f 
61 Artsberg (2005) s. 163 
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- Matchning över tiden, vilket avser svårigheten att avgöra när sambandet mellan 

anskaffning och utnyttjande av resurser uppstått. 

- Matchning över produkter, vilket avser svårigheten att avgöra när sambandet 

mellan resursförbrukning och produkter uppstått. 62 

 

Realisationsprincipen – Denna princip kan tolkas på två olika sätt, nämligen genom ett 

substanssynsätt och ett formsynsätt. Det förstnämnda innebär att det räcker med en generell 

värdeökning på marknaden för att ett uppskrivningsbehov skall uppstå. I formsynsättet, vilket 

är den rådande tolkningen, måste en transaktion ha ägt rum där den ena parten är bolaget 

självt.63 Principen innefattar ett antal kriterier angående vid vilken tidpunkt en ökning av 

nettotillgångarna i bolaget skall bokas.  I de flesta fall anses att en ökning av nettotillgångarna 

skall bokas vid tidpunkten för den kritiska händelsen. Med den kritiska händelsen avses 

vanligen när betalning sker för en såld vara.64   

3.1.4 Bildandet av en koncern  

En koncern är en typ av ekonomisk samarbetsform där ett bolag är moderbolag och en eller 

flera andra juridiska personer är dotterbolag65 och dessa kan uppkomma på tre olika sätt:  

1. Genom att ett bolag köper ett annat bolag, detta behöver ej ske med ett 100 % förvärv 

utan det räcker med mer än 50 % av röstmajoriteten.  

2. Ett bolag nybildar ett företag, det vill säga skjuter till ett aktiekapital och därigenom 

skapar ett helägt dotterbolag.  

3. Genom ett samgående av två existerande bolag, vilket innebär att det ej kan urskiljas 

vem som har förvärvat vem.66  

 
Definition av en koncern anges i ÅRL (1995:1554), 1 kap. 4§. 

’’Ett företag är moderföretag och en juridisk person är dotterföretag om företaget 

1. innehar mer är hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen, 

2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna 

förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, 

3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av 

ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller 

                                                 
62 Johansson et al (2006) s. 41f 
63 Artsberg (2005) s. 162 
64 Smith (2006) s. 79ff 
65 Kedner, G.; Svenberg, S-Å. (1998) – Koncernredovisning (10e uppl.), Studentlitteratur, Lund s. 20 
66 Lönnqvist (2006) s. 14ff 
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4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande 

över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess 

bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar’’.67 

 

Definition av rörelseförvärv och koncern enligt IFRS 3 punkt 19. 

’’Bestämmande inflytande innebär rätten att utforma ett företags eller en verksamhets finansiella och 

operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Ett företag förutsätts erhålla bestämmande 

inflytande över ett annat företag när det förvärvar mer än hälften av det andra företagets 

röstberättigade andelar såvida det inte kan påvisas att ett sådant ägande inte utgör ett bestämmande 

inflytande. Även om ett av de sammanslagna företagen inte förvärvar mer än hälften av röstandelarna i 

ett annat av de sammanslagna företagen kan det ändå ha fått ett bestämmande inflytande över detta 

företag till följd av förvärvet. Exempel på sådana fall är då det ena företaget erhåller: 

a) rätten till över hälften av rösterna i det andra företaget genom avtal med övriga ägare, eller 

b) rätten att utforma det andra företagets finansiella och operativa strategier genom stadgar eller 

avtal, eller 

c) rätten att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i det andra företagets styrelse eller 

motsvarande ledningsorgan, eller 

d) rätten till över hälften av rösterna i det andra företagets styrelse eller motsvarande 

ledningsorgan’’.68 

Definition på koncern återfinns även i IAS 27 punkt 13.69  

3.1.5 Motiv för koncernbildning 

Det kan finnas många olika motiv för att bilda en koncern. Ett kan vara de juridiska 

svårigheterna som uppstår då organisering av ett enda bolag med verksamheter i flertalet 

länder skall ske. I det fallet är det lättare att organisera och leda arbetet vid relationen 

moderbolag/dotterbolag istället. Detta innebär även att det är enklare att följa de enskilda 

ländernas redovisnings- och skatteregler.70 Koncernen är ej ett eget skattesubjekt utan den 

faktiska skattekostnaden utgörs av koncernbolagens sammanlagda skattekostnad. Bolagen 

som ingår i koncernen betalar skatt var för sig.71  

 

                                                 
67 FAR SRS (2008a) s. 375 
68 FAR SRS (2008b) - Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008, FARSRS förlag AB, 
Stockholm s. 105 
69 FAR SRS (2008b) s. 389 
70 Lönnqvist (2006) s. 201 
71 Fagerström et al (2007) s. 51 
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Ytterligare ett motiv kan vara de stordriftsfördelar koncernbildning medför.  Bolagen anser att 

de kan spara in på de administrativa kostnaderna genom bättre kapacitetsutnyttjande av 

personalen. Genom samverkan mellan bolagen i koncernen finns det ökade möjligheter att 

anställa experter och dra nytta av deras sakkunskaper.72 Ett annat motiv som anges är 

möjligheten till riskavgränsningar. Risken för konkurs och likvidation kan avgränsas till ett 

dotterbolag istället för att drabba hela bolaget. Det maximala som moderbolaget kan förlora 

begränsas till det kapital som satsats i dotterbolaget. Det är även mer fördelaktigt för bolag att 

bilda en koncern, istället för att göra en fullständig fusion ty då krävs det ett fullständigt 

förvärv av alla aktierna. Däremot vid bildandet av en koncern behövs endast ett förvärv med 

mer än 50 % av aktierna ske. Resultatet av detta är att vid en fusion krävs en mycket större 

kapitalinsats av det förvärvande bolaget än vid en koncernbildning.73  

 

3.2 Koncernmässig årsredovisning 

Upprättandet av årsredovisningen för en koncern utgår ifrån de enskilda bolagens 

redovisningar, som sedan enkelt uttryckt sammanfogas till en koncernmässig 

årsredovisning.74   De ställningstaganden som måste göras åskådliggörs i nedanstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Stegvis modell för val inför konsolidering 75  

                                                 
72 Eriksson (2002) s. 14 
73 Ibid s. 13ff 
74 Ibid s. 30 
75 Ibid s. 31 
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3.3 Koncernens avgränsning i rummet 

Det finns två olika grunder att avgränsa en redovisningsenhet på, aktivitetsansats eller 

användarorienterad ansats. Det förstnämnda innebär att en avgränsning av 

redovisningsenheten sker med utgångspunkt i företagsledningens kontroll och makt över 

resurser. Användarorienterad ansats innebär att en avgränsning av redovisningsenheten sker 

med utgångspunkt i enhetens informationsintressenter samt av intressets art.76  

 

Det finns en fråga som skall besvaras av koncernen innan fortsatt arbete kan utföras; Vilka 

underordnade företag skall räknas som dotterbolag? Praxis är att förekomsten av 

bestämmande inflytande har avgörande betydelse.77 Enligt ÅRL (1995:1554), 7 kap 5§ och 7 

kap 9§ skall dotterbolag konsolideras med den del som moderbolaget äger/har kontroll över78. 

Enligt internationell praxis skall förvärvade dotterbolag konsolideras efter de 

rekommendationer som anges i IFRS 379.  

3.4 Ägarteori 

Tankarna som ägarteorin bygger på uppkom redan i början av 1500-talet. Att ägarna var 

centrala för mottagande av redovisning framgår av den första boken som beskrev den dubbla 

bokföringen, vilken författades av Luca Pacioli. Ägarna hade makt att avkräva information, i 

form av redovisning, av den redovisningsskyldige köpmannen.80 Det som ägarteorin tar fasta 

på är att ägare och företag anses utgöra samma person samt att redovisningen skall tjäna 

ägarens informationsbehov.81 Detta kan visas genom följande balansekvation: 

Tillgångar = Skulder + Eget kapital (ägarkapital)82 

Det redovisade nettoresultatet tillfaller ägaren, redovisade intäkter utgör en ökning av 

ägarkapitalet och kostnader utgör en minskning av detsamma. Vid förluster i bolaget kan det 

ses som att ägarna förlorar delar av sitt insatta kapital.83 Enligt Falkman kan ”intäkts- och 

kostnadskonton lika gärna utgöra underkonton till egna kapitalkonton eftersom företagets 

genererade överskott tillfaller ägarna i form av en ökning av det egna kapitalet”84. Ägarteorin 

                                                 
76 Eriksson (2002) s. 27 
77 Ibid s. 31ff 
78 FAR SRS (2008a) s. 392f 
79 FAR SRS (2008b) s. 103 
80 Fagerström et al (2007)  s. 13 
81 Falkman (2000) s. 48f 
82 Ibid s. 29 
83 Ibid s. 48 
84 Ibid s. 49 
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har dock utsatts för kritik, främst för att det inte finns någon direkt koppling mellan ägare och 

bolag. Det är vanligt att en professionell ledning leder och strukturerar bolaget. Det här är 

särskilt tydligt i större bolag och koncerner där en del ägare inte alls är aktiva eller synliga i 

verksamheten.85  

3.5 Moderbolagsperspektivet 

Moderbolagsperspektivet är baserat på ägarteori och har utvecklats under mycket lång tid.  

Föreställningsramen har som det framgår ovan inget modernt ursprung men utvecklades 

mycket under 1900-talets början, då det fanns många enmansbolag. Det naturliga då var att 

hela nettoresultatet tillföll ägaren.86  

 

Moderbolagsperspektivet innebär att moderbolaget anses ha kontroll över dotterbolagets 

nettotillgångar och verksamhet. Dotterbolaget ses som en förlängning av moderbolaget och 

dess ägare. Vid användande av ett moderbolagsperspektiv anpassas koncernredovisningen till 

att moderbolagets aktieägare ska få den information som är relevant för deras intresse.  Det är 

endast den del av dotterbolagets nettotillgångar (tillgångar och skulder) vilken moderbolaget 

förvärvar som skall tas med i koncernredovisningen. Detsamma gäller för eventuella över- 

och undervärden. Minoritetsintresset betraktas som en utomstående del av dotterbolagets 

nettotillgångar och anses ej påverka moderbolaget. Med detta perspektiv ses 

koncernredovisningen som en utvidgad version av moderbolagets årsredovisning.87 

3.5.1 Minoritetsintresset 

Minoritetsintresse är den del av dotterbolagets nettotillgångar som moderbolaget ej har 

bestämmande inflytande över eller ägande i.88 Vid användandet av ett moderbolagsperspektiv 

betraktas minoritetsaktieägarna som utomstående intressenter. I koncernbokslutet redovisas 

minoritetsintresset som en skuldpost direkt efter eget kapital i balansräkningen. Eftersom 

kontinuitet ej finns i koncernredovisning måste hänsyn tas till hur tidigare års avskrivningar 

på eventuella mervärden belastat fritt eget kapital. I resultaträkningen ses minoritetsintressets 

andel av resultatet som en kostnad för koncernen. Andelen kommer att påverkas av 

                                                 
85 Falkman (2000) s. 50 
86 Ibid s. 48f 
87 Eriksson (2002) s. 26ff 
88 Engshagen, I.; Larsson, M. (2001) – Koncernredovisning – Vägledning i redovisningsfrågor (4:e uppl.), 
KPMG, Stockholm s. 59 
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eliminering av årets bokslutsdispositioner i de fall sådana har gjorts.89 Beräkningen av 

minoritetens andel i årets resultat sker enligt följande uppställning: 

 

   årets resultat 

+ upplösta bokslutsdispositioner i dotterbolaget  

– uppskjuten skatt i RR 

= resultat efter justering 

* minoritetsägande angivet i % 

= minoritetens andel i årets resultat90 

 

3.6 Enhetsteori 

Enhetsteorin har ett klart ursprung ifrån William A Paton som beskrev den första gången 1922 

i boken ”Accounting Theory”.91 Denna teori beskrivs genom att bolaget betraktas som en 

egen enhet, vilken är separerad från ägare och övriga finansiärer. Till skillnad från ägarteorin 

är enheten det centrala och inte bolagets ägare.92 Det är verksamhetens finansiella historia 

som ska nedtecknas och analyseras. Verksamheten är inte en person och kan inte agera på 

egen hand, men den har ändå en verklig, mätbar existens och en egen personlighet.93 

Samtliga finansiärer anses vara jämställda, oavsett om de är majoritetsägare, minoritetsägare 

eller långivare. Alla rapporter som lämnas från företaget skall ha samma informationsvärde 

för samtliga intressenter. 94 Detta kan visas genom följande balansekvation: 

Tillgångar = Finansieringskapital95 

Falkman förklarar detta som att skulder och eget kapital ej delas upp eftersom de båda är en 

del av bolagets finansieringskapital. Samtliga finansiärer har del av enhetens totala redovisade 

tillgångar.96 Enhetsteorin är anpassad till det moderna företagssamhället, där storföretag oftast 

                                                 
89 Fagerström et al (2007) s. 77ff 
90 Ibid s. 78 
91 Ibid s. 13 
92 Falkman (2000) s. 50 
93 Kam, V. (1986) – Accounting theory, John Wiley & Sons Inc, New York s. 306  
94 Eriksson (2002) s. 29 
95 Falkman (2002) s. 50 
96 Ibid s. 50 
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har en professionell företagsledning samt flertalet mer eller mindre anonyma aktieägare. 

Koncernen har enligt detta synsätt en egen identitet och ett eget liv. 97 

 

3.7 Enhetsperspektivet 

Enhetsperspektivet är betydligt yngre än moderbolagsperspektivet och utvecklades främst 

under första halvan av 1900-talet.98 Det anpassades sedermera till koncernredovisningen av 

Moonitz år 1944.99 Enhetsperspektivet grundas på enhetsteorin, som växte fram som ett 

alternativ till ägarteorin.100  

 

Koncernen ses som en enhet, vilken innefattar både den del av dotterbolaget som ägs av 

moderbolaget och den del som ägs av utomstående aktieägare. Ur koncernens perspektiv är de 

båda ägarkategorierna jämställda.101 Enheten ser till sin egen överlevnad och upprättar 

redovisning både för att följa lagen men även för att upprätthålla en god relation till alla sina 

aktieägare ifall ett ökat kapitalbehov skulle uppstå i framtiden.102 Vid förvärvet tas 

dotterbolagets samlade nettotillgångar med i koncernredovisningen, inklusive förvärvade 

över- och undervärden.103  

3.7.1 Minoritetsintresset 

Minoritetsintresse är även i enhetsperspektivet den del av dotterbolagets nettotillgångar som 

moderbolaget ej har bestämmande inflytande över eller ägande i.104 Vid användandet av ett 

enhetsperspektiv tas hela minoritetsintresset med i redovisningen. I balansräkningen redovisas 

minoritetsintresset som en del av koncernens egna kapital. Då kontinuitet ej finns i 

koncernredovisning måste hänsyn tas till hur tidigare års avskrivningar på eventuella 

mervärden belastat fritt eget kapital.  

 

I resultaträkningen redovisas minoritetsintressets andel i resultatet som en kostnad, vilken 

påverkas av eliminering av årets bokslutsdispositioner i de fall sådana har gjorts. Till skillnad 

                                                 
97 Eriksson (2002) s. 29ff 
98 Fagerström et al (2007) s. 13 
99 Fagerström, A. – ’’Historien kring koncernredovisning kan tolkas på flera sätt’’, Balans, nr 8-9, 2007, s. 46-47  
100 Falkman (2000) s. 50 
101 Eriksson (2002) s. 30 
102 Kam (1986) s. 306 
103 Eriksson (2002) s. 30 
104 Engshagen & Larsson (2001) s. 59 
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från moderbolagsperspektivet kommer andelen även att påverkas av årets avskrivningar på 

eventuella mervärden.105 Minoritetens andel i årets resultat beräknas enligt följande: 

 

   årets resultat 

+ upplösta bokslutsdispositioner i dotterbolaget 

– uppskjuten skatt i RR (bokslutsdispositioner) 

– årets avskrivning mervärde 

+ uppskjuten skatt i RR (mervärde) 

= resultat efter justering 

* minoritetsägande angivet i % 

= minoritetens andel i årets resultat106 

 

3.8 Konsolidering 

Konsolidering innebär att moderbolagets resultat- och balansräkning sammanfogas med ett 

eller flera dotterbolags resultat- och balansräkningar.107 De olika stegen i en konsoliderings- 

process illustreras nedan.  

         Elimineringsposter +/-  

            

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Schematisk arbetsgång för koncernbokslut 108 

3.8.1 Steg i konsolideringsprocessen 

Det första steget inför en konsolidering är att göra en valutaomräkning, under förutsättning att 

det finns utländska dotterbolag i koncernen som nyttjar en annan valuta än moderbolagets 

rapporteringsvaluta. 109   

 

                                                 
105 Fagerström et al (2007) s. 89ff 
106 Ibid s. 90 
107 Ibid s. 20 
108 Ibid s. 20 
109 Ibid s. 28 
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Det andra steget är att justera redovisningsprinciper. Ett exempel på detta kan vara att 

moderbolag och dotterbolag har olika redovisningsprinciper för lagerredovisning. 

Dotterbolagets lager ska då omvärderas enligt moderbolagets principer.110  

 

Det tredje steget är att påbörja konsolideringen av moderbolagets och dotterbolagets resultat- 

och balansräkningar, innan detta kan ske skall vissa justeringar göras.111 Det får inte finnas 

några bokslutsdispositioner eller obeskattade reserver kvar efter konsolidering, dessa skall 

elimineras respektive bokas mot bundet eget kapital och uppskjuten skatt. Anledningen till 

detta är att en koncern inte är ett skattesubjekt utan i grund och botten en fiktiv enhet som 

endast existerar vid koncernbokslut.112   

 

3.8.2 Elimineringar och justeringar 

Under själva konsolideringsprocessen skall sedan vissa elimineringar och justeringar göras. 

Alla interna mellanhavanden som till exempel intern försäljning, utdelning från dotterbolag, 

koncernbidrag och interna skulder/fordringar skall elimineras. Enbart utfallet av koncernens 

externa mellanhavanden skall redovisas på koncernnivå. Resultatet av detta blir en 

koncernresultaträkning (KRR) och en koncernbalansräkning (KBR).113 Alla de justeringar och 

elimineringar som skall göras regleras i ÅRL (1995:1554) 7 kap. 13§.114 

 

Det finns flera olika typer av tillvägagångssätt när det gäller konsolidering. Valet av metod 

grundar sig på huruvida ett moderbolag har förvärvat ett dotterbolag, eller om två bolag 

genomfört ett sammangående där varken köpare eller säljare kan urskiljas.115 Den vanligaste 

metoden är dock förvärvsmetoden, den används i de situationer då identifiering kan göras av 

en köpare och en säljare. Den grundläggande tanken i förvärvsmetoden är att den anskaffade 

tillgången skall värderas till anskaffningsvärde. Det moderbolaget faktiskt förvärvar är 

dotterbolagets nettotillgångar.116 

 

 

                                                 
110 Fagerström et al (2007) s. 45 
111 Ibid s. 20 
112 Ibid s. 51 
113 Eriksson (2002) s. 204 
114 FAR SRS (2008a) s. 393f 
115 Fagerström et al (2007) s. 66 
116 Ibid s. 66 
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3.8.3 Mervärde och undervärde 

Vid ett förvärv av ett bolag är det vanligt att det framkommer mervärden eller undervärden. 

Det förstnämnda innebär att det verkliga värdet på en tillgång är högre än det bokförda värdet. 

Undervärden innebär att det bokförda värdet på en tillgång är högre än det verkliga värdet.117 

Dessa värden tas med i förvärvsanalysen. Med ett enhetsperspektiv tas hela mervärdet upp 

och den skattekostnad som är direkt hänförlig till detta. Minoritetens andel av mervärdet 

redovisas även det i förvärvsanalysen.118 Med ett moderbolagsperspektiv tas endast 

koncernintressets andel i det förvärvade mervärdet upp och minoritetens andel av mervärdet 

redovisas inte.119  

 

Mervärden skall skrivas av i samma takt som de tillgångar de är hänförliga till och skall 

belasta rörelseresultatet. I takt med att avskrivningarna görs minskas den tillhörande 

uppskjutna skatteskulden. Tillvägagångssättet för undervärden är liknande det för mervärden, 

vilket innebär att undervärden ska lösas upp under tillgångarnas återstående nyttjandeperiod. I 

takt med att upplösning sker skall även uppskjuten skattefordran för dessa undervärden 

minska.120 Den praktiska hanteringen av mervärde/undervärde skiljer sig inte åt mellan 

perspektiven.121 

 

3.8.4 Goodwill 

Vid ett förvärv är det vanligt att köpeskillingen inte helt stämmer överens med det bokförda 

värdet på den förvärvade tillgången. Om inte skillnaden går att identifiera i ett mervärde eller 

undervärde skall skillnaden hänföras som goodwill, vilket är en restpost.122 Goodwill är en 

immateriell tillgång som oftast uppstår vid förvärv av dotterbolag.123 Goodwill kan vara både 

positiv och negativ, det vanligaste är dock att den är positiv. Ett exempel på positiv goodwill 

kan vara att ett moderbolag betalar mer för ett dotterbolag än det är bokfört till i dagens läge, 

på grund av troliga framtida vinster i bolaget. Ett exempel på negativ goodwill kan vara att ett 

bolag är nära konkurs och det förvärvande bolaget ger en köpeskilling som understiger det 

bokförda värdet.124  

                                                 
117 Fagerström et al (2007) s. 77 
118 Ibid s. 89 
119 Ibid s. 77 
120 Engshagen & Larsson (2001) s. 27f 
121 Fagerström et al (2007) s. 77 och 89 
122 Ibid s. 66 
123 Dansell, R.; Phillips, D. (2007) – Koncernredovisning i praktiken (uppl. 5), Bonnier Utbildning AB, 
Stockholm s. 54 
124 Eriksson (2002) s. 82 
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Goodwill regleras enligt svenska regler i RR 1.00 p. 53-73. Enligt moderbolags- perspektivet 

skall goodwill skrivas av linjärt. Huvudregeln lyder att detta ska ske över en tidsperiod på fem 

år, om det inte kan bevisas att nyttjandeperioden skall vara längre, maximalt 20 år, för att 

bättre avspegla den ekonomiska vekligheten i bolaget.125 I den internationella lagstiftningen 

regleras goodwill i IFRS 3 p. 51-55 och i p. 79-81.126  Enligt enhetsperspektivet skall 

goodwill ej skrivas av linjärt utan istället nedskrivningstestas varje år.127  

 

3.8.5 Nyckeltal 

Finansiella nyckeltal används för att undersöka hur ett bolags ekonomiska situation ser ut. Det 

finns ett stort antal olika nyckeltal som mäter till exempel bolagets tillväxt och likviditet.128 

De nyckeltal som är relevanta för denna studie lyfts fram nedan. 

 

Soliditet – Mäter företagets förmåga att bära förluster, det vill säga hur stor del av det totala 

kapitalet som är finansierat med riskvilligt eget kapital. 

Soliditet = Eget kapital/Totala tillgångar129 

Balansomslutning – Ena sidan av balansräkningen130 

Avkastning på eget kapital – Detta mått visar hur väl det egna kapitalet har förräntat sig under 

året och är viktigt ur aktieägarnas synvinkel. 

Avkastning på eget kapital =    Resultat efter finansiella poster 

Eget kapital 131 

                                                 
125 FAR SRS (2008a) s. 974ff 
126 FAR SRS (2008b) s. 111ff  
127 Johansson, S-E. – ”Skyddsnät för nedskrivning av goodwill”, Balans, nr 4, 2008, s 37-39 
128 Johansson et al (2006) s. 352ff 
129 Ibid s. 374 
130 Ibid s. 366f 
131 Ibid s. 382 
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4.  EMPIRISKA FAKTA 
 
Under denna rubrik presenteras den kvantitativa respektive kvalitativa data, från vilken 

analys kommer att ske i ett senare kapitel.  

4.1 Kvantitativ empiri 

4.1.1 Koncern A 

Koncern A består av moderbolag samt två dotterbolag. Dotterbolag 1A är helägt av 

moderbolaget och förvärvades år 2006 för en köpeskilling av 528 198 kronor. Dotterbolag 2A 

ägs till 57,5 % av moderbolaget och förvärvades år 2006 för en köpeskilling av 787 368 

kronor.    

              

 100 %                                            57,5%        

 
Figur 3. Koncernstruktur i koncern A 

Dotterbolag 1A: s egna kapital och obeskattade reserver såg ut enligt följande vid förvärvet: 

Aktiekapital   100 000 

Balanserat resultat  428 198 

Årets resultat              0 

 

Dotterbolag 2A:s egna kapital och obeskattade reserver såg ut enligt följande vid förvärvet: 

Aktiekapital   136 000 

Överkursfond    67 000 

Reservfond     37 600 

Balanserat resultat  370 110 

Årets resultat     42 826 

Eget kapital i obeskattade reserver 715 800 

 

Antaganden inför konsolideringsprocessen:  

� Förvärven antas ha skett vid tidpunkten då årsredovisningarna för år 2006 upprättades. 

� Bolagsskatten är 28 %. 

� Inventarier, verktyg och installationer i dotterbolag 2 har vid förvärvstillfället ett 

mervärde på 200 000 kronor och en återstående livslängd på fem år. 

Moderbolag 
 

Dotterbolag 1 Dotterbolag 2 
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� Marknadsvärdet på övriga tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten anses 

överensstämma med bokförda värden. 

� Förvärvad goodwill skrivs av linjärt över fem år vid beräkningar enligt 

moderbolagsperspektivet. Det finns inget nedskrivningsbehov detta år enligt 

enhetsperspektivet. 

� Inga interna inköp eller försäljningar har skett under året. 

� Inga internt köpta varor finns kvar i lager vid räkenskapsårets slut. Det fanns heller inga 

internt köpta varor i lager vid årets början. 

� Differenser som inte går att härleda till eventuella mervärden i de identifierbara 

tillgångarna betraktas som integrationsgoodwill. 

 
Koncern A efter konsolidering 

Resultaträkning 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 

Rörelsens intäkter 75 519 872 75 519 872 
Rörelsens kostnader -67 797 850 -67 812 177 

Rörelseresultat 7 722 022 7 707 695 
Finansiella transaktioner -423 802 -423 802 

Resultat före skatt 7 298 220 7 283 893 
Skatt på årets resultat -1 121 810 -1 121 810 

Uppskjuten skatt -657 402 -655 413 

Minoritetens andel i årets resultat -62 033 -31 344 

Årets resultat 5 456 975 5 475 326 
 
De poster som påverkades av perspektivvalet var i KRR: Avskrivningar enligt plan, 

uppskjuten skatt, minoritetens andel i resultatet och årets resultat.  

 
Balansräkning 2006 

Tillgångar Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 

Immateriella anläggningstillgångar 25 955 32 444 
Materiella anläggningstillgångar 2 614 506 2 682 506 
Finansiella anläggningstillgångar 13 865 565 13 865 565 
Kortfristiga fordringar 1 695 890 1 695 890 
Kassa och bank 33 058 194 33 058 194 

Summa tillgångar 51 260 110 51 334 599 
 

De poster som påverkades av perspektivvalet var i KBR (tillgångar): Goodwillposten och 

inventarieposten.  
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Balansräkning 2006 

Eget kapital och skulder Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 

Bundet eget kapital 3 516 134 3 516 134 
Fritt eget kapital 43 780 042 43 784 691 
Minoritetsintresse 0 544 388 

Summa eget kapital 47 296 176 47 845 213 

Minoritetsintresse 496 788 0 
Långfristiga skulder 343 750 343 750 
Kortfristiga skulder 3 123 396 3 145 636 

Summa eget kapital och skulder 51 260 110 51 334 599 
 
De poster som påverkades av perspektivvalet var i KBR (eget kapital och skulder): Årets 

resultat, minoritetsintresse, summa eget kapital och uppskjuten skatt.  

 
Komplett KRR och KBR för koncern A finns bifogat som bilaga nummer 4. 

4.1.2 Koncern B 

Koncern B består av moderbolag samt två dotterbolag. Dotterbolag 1B är helägt av 

moderbolaget och förvärvades under räkenskapsåret 2004 för en köpeskilling av 755 600 

kronor. Dotterbolag 2B ägs till 55,6 % av moderbolaget och förvärvades under föregående 

räkenskapsår (2005) för en köpeskilling av 450 000 kronor. 

 

 
         100 %       55,6 % 

 

 

Figur 4. Koncernstruktur i koncern B  
 

Dotterbolaget 1B:s egna kapital och obeskattade reserver såg ut enligt följande vid förvärvet: 

Aktiekapital    100 000 

Reservfond      20 000 

Balanserat resultat   320 000 

Årets resultat    315 600 

 
Dotterbolaget 2B:s egna kapital och obeskattade reserver såg ut enligt följande vid förvärvet: 

Aktiekapital    100 000 

Reservfond      20 000 

Balanserat resultat   180 411 

Moderbolag 

Dotterbolag 1 Dotterbolag 2 
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Årets resultat    278 225 

Eget kapital i obeskattade reserver  163 318 

 
Antaganden inför konsolideringsprocessen: 

� Förvärven antas ha skett vid tidpunkterna då årsredovisningarna för år 2004 respektive 

2005 upprättades.  

� Bolagsskatten är 28 %. 

� Inventarier, verktyg och installationer i dotterbolag 2B har vid förvärvstillfället ett 

mervärde på 80 000 kronor med en återstående livslängd på fem år. 

� Marknadsvärdet på övriga tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten anses 

överensstämma med bokförda värden. 

� Förvärvad goodwill skrivs av linjärt över fem år vid användande av 

moderbolagsperspektivet. För enhetsperspektivet finns detta år ett nedskrivningsbehov 

på 30 %. 

� Ingen koncernintern handel har skett under året. 

� Kortfristiga interna skulder och fordringar uppgår till 5 082 380 kronor.  

� Inga internt köpta varor finns kvar i lager vid räkenskapsårets slut. Det fanns heller inga 

internt köpta varor i lager vid årets början. 

� Moderbolaget har tilldelats utdelning på kassabasis till ett värde av 50 040 kronor. 

� Differenser som inte går att härleda till eventuella mervärden i de identifierbara 

tillgångarna betraktas som integrationsgoodwill. 

 
Koncern B efter konsolidering 

Resultaträkning 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 

Rörelsens intäkter 75 519 872 75 519 872 
Rörelsens kostnader -67 797 850 -67 812 177 

Rörelseresultat 7 722 022 7 707 695 
Finansiella transaktioner -423 802 -423 802 

Resultat före skatt 7 298 220 7 283 893 
Skatt på årets resultat -1 121 810 -1 121 810 

Uppskjuten skatt -657 402 -655 413 

Minoritetens andel i årets resultat -62 033 -31 344 

Årets resultat 5 456 975 5 475 326 
 
De poster som påverkades av perspektivvalet var i KRR: Posterna avskrivning på 

anläggningstillgångar och nedskrivning av goodwill, uppskjuten skatt, minoritetens andel i 

resultatet och årets resultat.  
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Balansräkning 2006 

Tillgångar Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 

Immateriella anläggningstillgångar 43 339 50 563 
Materiella anläggningstillgångar 12 048 567 12 069 879 
Finansiella anläggningstillgångar 124 000 124 000 
Varulager mm 5 158 585 5 158 585 
Kortfristiga fordringar 14 295 028 14 295 028 
Kassa och bank 3 775 741 3 775 741 

Summa tillgångar 35 445 260 35 473 796 
 
De poster som påverkades av perspektivvalet var i KBR (tillgångar): Goodwillposten och 

inventarier och verktyg.  

 
Balansräkning 2006 

Eget kapital och skulder Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 

Bundet eget kapital 4 495 546 4 495 546 
Fritt eget kapital 10 758 025 10 785 708 
Minoritetsintresse 0 368 603 

Summa eget kapital 15 253 571 15 649 857 

Minoritetsintresse 373 718 0 
Långfristiga skulder 4 722 093 4 722 093 
Kortfristiga skulder 15 095 878 15 101 846 

Summa eget kapital och skulder 35 445 260 35 473 796 
 
De poster som påverkades av perspektivvalet var i KBR (skulder och eget kapital): Fria 

reserver/Balanserad vinst, årets resultat, minoritetsintresse, summa eget kapital och 

uppskjuten skatt. 

 
Komplett KRR och KBR för koncern B finns bifogat som bilaga nummer 8. 

 

4.1.3 Koncern C 

Koncern C består av ett moderbolag och ett dotterbolag i vilket moderbolaget äger 51 %. 

Detta motsvarar 51 % av röstmajoriteten. Dotterbolaget förvärvades år 2006 för en 

köpeskilling av 1 216 000 kronor.  

 

      

 51 % 

Figur 5. Koncernstruktur i koncern C 
 
 

Moderbolag Dotterbolag 



37 
 

Dotterbolagets egna kapital och obeskattade reserver såg ut enligt följande vid förvärvet: 

Aktiekapital    816 000 

Balanserat resultat   252 456 

Årets resultat   -238 787 

Eget kapital i obeskattade reserver    13 669 

 

Antaganden inför konsolideringsprocessen: 

� Förvärvet antas ha skett vid tidpunkten då årsredovisningen för år 2006 upprättades. 

� Bolagsskatten är 28 %. 

� Marknadsvärdet på tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten anses överensstämma 

med bokförda värden. 

� Förvärvad goodwill skrivs av linjärt över fem år vid användande av moderbolags- 

perspektivet. Det finns ett nedskrivningsbehov på 20 % enligt enhetsperspektivet. 

� Moderbolaget har sålt varor till dotterbolaget för en summa av 2 199 791 kronor. 

� Långfristiga interna skulder och fordringar uppgår till 200 000 kronor. 

� Kortfristiga interna skulder och fordringar uppgår till 292 205 kronor. Delar av skulderna 

(10 575 kronor) är bokförda under posten ”övriga skulder”.  

� Inga internt köpta varor finns kvar i lager vid räkenskapsårets slut. Det fanns heller inga 

internt köpta varor i lager vid årets början. 

� Differenser som inte går att härleda till eventuella mervärden i de identifierbara 

tillgångarna betraktas som integrationsgoodwill. 

 
Koncern C efter konsolidering 
 
Resultaträkning 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 

Rörelsens intäkter 59 397 069 59 397 069 
Rörelsens kostnader -58 938 225 -58 938 225 

Rörelseresultat 458 844 458 844 
Finansiella transaktioner -81 507 -81 507 

Resultat före skatt 377 337 377 337 
Skatt på årets resultat -40 071 -40 071 

Uppskjuten skatt -189 057 -189 057 

Minoritetens andel i årets resultat 87 977 87 977 

Årets resultat 236 186 236 186 
 

De poster som påverkades av perspektivvalet var i KRR: Inga poster påverkades. 
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Balansräkning 2006 

Tillgångar Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 

Immateriella anläggningstillgångar 1 204 293 1 204 293 
Materiella anläggningstillgångar 371 814 371 814 
Finansiella anläggningstillgångar 422 205 422 205 
Varulager mm 9 811 146 9 811 146 
Kortfristiga fordringar 21 053 124 21 053 124 
Kassa och bank 45 215 45 215 

Summa tillgångar 32 907 797 32 907 797 
 
De poster som påverkades av perspektivvalet var i KBR (tillgångar): Inga poster påverkades. 

 
Balansräkning 2006 

Eget kapital och skulder Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 

Bundet eget kapital 1 975 582 1 975 582 
Fritt eget kapital 4 056 509 4 056 509 
Minoritetsintresse 0 411 034 

Summa eget kapital 6 032 091 6 443 125 

Minoritetsintresse 411 034 0 
Långfristiga skulder 678 900 678 900 
Kortfristiga skulder 25 785 772 25 785 772 

Summa eget kapital och skulder 32 907 797 32 907 797 
 

De poster som påverkades av perspektivvalet var i KBR (eget kapital och skulder): Summa 

eget kapital. 

 

Komplett KRR och KRR för koncern C finns bifogat som bilaga nummer 12. 

4.1.4 Koncern D 

Koncern D består av moderbolag samt tre dotterbolag. Dotterbolag 1D är helägt av 

moderbolaget och förvärvades år 2005 för en köpeskilling av 1 884 500 kronor. Dotterbolag 

2D ägs till 60 % av moderbolaget och förvärvades år 2005 för en köpeskilling av 920 000 

kronor. Dotterbolag 3D är helägt av moderbolaget och förvärvades år 2005 för en 

köpeskilling av 1 200 000 kronor.  

 

 

100 %    60 %                    100% 

 

Figur 6. Koncernstruktur i koncern D 

Moderbolag 

Dotterbolag 1 Dotterbolag 2 Dotterbolag 3 
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Dotterbolag 1D:s egna kapital och obeskattade reserver såg ut enligt följande vid förvärvet: 

Aktiekapital    100 000 

Reservfond      20 000 

Balanserat resultat                     1 186 242 

Årets resultat                           15 223 

Dotterbolag 2D:s egna kapital och obeskattade reserver såg ut enligt följande vid förvärvet: 

Aktiekapital    100 000 

Reservfond      20 000 

Balanserat resultat     84 617 

Årets resultat      131 274 

 
Dotterbolag 3D:s egna kapital och obeskattade reserver såg ut enligt följande vid förvärvet: 

Aktiekapital    100 000 

Reservfond      17 600 

Balanserat resultat   155 289 

Årets resultat          2 814 

Eget kapital i obeskattade reserver      9 132 

 

Antaganden inför konsolideringsprocessen: 

� Förvärven antas ha skett vid tidpunkten då årsredovisningarna för år 2005 upprättades. 

� Bolagsskatten är 28 %. 

� Inventarier, verktyg och installationer i dotterbolag 2 har vid förvärvstillfället ett 

mervärde på 700 000 kronor med en återstående livslängd på tio år. 

� Marknadsvärdet på övriga tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten anses 

överensstämma med bokförda värden. 

� Förvärvad goodwill skrivs av linjärt över tio år vid användande av 

moderbolagsperspektivet. Det finns ett nedskrivningsbehov på 20 % år 2006 för 

enhetsperspektivet.  

� Koncernintern försäljning har skett under året till ett värde av 2 941 716 kronor. 

� Interna skulder och fordringar uppgår till 1 388 894 kronor. Delar av skulderna (118 431 

kronor) är bokförda som övriga kortfristiga skulder.  

� Inga internt köpta varor finns kvar i lager vid räkenskapsårets slut. Det fanns heller inga 

internt köpta varor i lager vid årets början. 
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� Moderbolaget har tilldelats utdelning på kassabasis till ett värde av 1 058 000 kronor. 

� Differenser som inte går att härleda till eventuella mervärden i de identifierbara 

tillgångarna betraktas som integrationsgoodwill. 

 

Koncern D efter konsolidering 

Resultaträkning 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 

Rörelsens intäkter 47 534 709 47 534 709 
Rörelsens kostnader -37 676 074 -37 957 805 

Rörelseresultat 9 858 635 9 576 904 
Finansiella transaktioner -135 288 -135 288 

Resultat före skatt 9 723 347 9 441 616 
Skatt på årets resultat -2 597 044 -2 597 044 

Uppskjuten skatt -414 958 -407 118 

Minoritetens andel i årets resultat -52 510 -40 414 

Årets resultat 6 658 835 6 397 040 
 
De poster som påverkades av perspektivvalet var i KRR: Avskrivning på 

anläggningstillgångar, nedskrivning av goodwill, uppskjuten skatt, minoritetens andel i 

resultat och årets resultat.  

 
Balansräkning 2006 

Tillgångar Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 

Immateriella anläggningstillgångar 1 757 689 1 757 689 
Materiella anläggningstillgångar 5 070 087 5 294 087 
Finansiella anläggningstillgångar 1 812 000 1 812 000 
Varulager mm 2 389 579 2 389 579 
Kortfristiga fordringar 13 499 106 13 499 106 
Kassa och bank 2 968 900 2 968 900 

Summa tillgångar 27 497 361 27 721 361 
 
De poster som påverkades av perspektivvalet var i KBR (tillgångar): Inventarieposten.  
 
Balansräkning 2006 

Eget kapital och skulder Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 

Bundet eget kapital 1 154 377 1 154 377 
Fritt eget kapital 10 236 437 10 231 733 
Minoritetsintresse 0 323 861 

Summa eget kapital 11 390 814 11 709 971 

Minoritetsintresse 134 357 0 
Långfristiga skulder 2 890 200 2 890 200 
Kortfristiga skulder 13 081 990 13 121 190 

Summa eget kapital och skulder 27 497 361 27 721 361 
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De poster som påverkades av perspektivvalet var i KBR (eget kapital och skulder): Fria 

reserver/Balanserat resultat, årets resultat, minoritetsintresse, summa eget kapital och 

uppskjuten skatt.  

 
Komplett KRR och KBR för koncern D finns bifogat i bilaga nummer 16. 

4.1.5 Utfall av nyckeltal i samtliga koncerner 

 

Koncern A Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 
Soliditet 92,27 % 93,20 % 
Balansomslutning 51 260 110 51 334 599 
Avkastning på EK 4,75 % 4,67 % 
      
Koncern B     
Soliditet 43,03 % 43,07 % 
Balansomslutning 35 445 260 35 473 796 
Avkastning på EK 47,85 % 46,54 % 
      
Koncern C     
Soliditet 18,33 % 19,58 % 
Balansomslutning 32 907 797 32 907 797 
Avkastning på EK 6,26 % 5,86 % 
      
Koncern D     
Soliditet 41,43 % 42,24 % 
Balansomslutning 27 497 361 27 721 361 
Avkastning på EK 85,36 % 80,63 % 

Tabell 1. Utfall av nyckeltal 
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4.2 Kvalitativ empiri  
4.2.1 Fakta om respondenterna 

¨Karl Wennström¨ är ekonom/redovisningskonsult med tio års erfarenhet inom yrket. Han 

arbetar huvudsakligen med redovisning och beskattning i småföretag och småkoncerner samt 

med att upprätta årsredovisning och deklarera. Karl arbetar för ett av de bolag som ingår i de 

koncerner vi har baserat våra fiktiva koncerner på i den kvantitativa delen av studien.  

¨Lisbet Hansson¨ är godkänd revisor och jobbar på en av de största revisionsbyråerna i 

Örebro. Hon har ekonomiutbildning och har varit aktiv inom branschen i 18 år.  

¨Sara Malmgren¨ är ekonom och har arbetat med ekonomi i 9 år. Hon har befattningen 

ekonomichef på ett av de bolag som ingår i de koncerner vi har baserat våra fiktiva koncerner 

på i den kvantitativa delen av studien.  

 

Alla namn som används i den kvalitativa delen av studien är fiktiva. 

 

4.2.3 Tema 1 - Perspektiv och motiv 

På frågan om vilket perspektiv som används vid upprättande av koncernredovisning svarade 

både Wennström och Malmgren att i de bolag som de representerar används 

moderbolagsperspektiv. De motiv som angavs för användandet av detta perspektiv var enligt 

Wennström en följd av att redovisningen upprättas enligt RR:s rekommendationer och styrs 

därmed inte så mycket efter eget tycke och smak. I Malmgrens bolag används detta perspektiv 

av gammal vana, en konsekvens av att de började redovisa enligt moderbolagsperspektivet, de 

följer bara det gamla och har inte funderat så mycket på detta. Varken Wennströms eller 

Malmgrens bolag har undersökt vad det skulle bli för skillnad på koncernens årsredovisning 

om de bytte till ett enhetsperspektiv. 

 

På frågan om vilket som är det vanligaste perspektivet vid upprättande av koncernredovisning 

svarade Hansson att moderbolagsperspektivet är det vanligaste som förekommer ute bland 

bolagen. Detta tror Hansson kan förklaras med att mindre koncerner inte har brytt sig om det 

nya internationella som har kommit inom redovisningen utan gör som de alltid har gjort. Det 

är även stor variation mellan bolagen när det gäller intresse och kunskap, en del har inte ens 

ett aktuellt exemplar av FAR SRS Samlingsvolym medan andra är väldigt up to date. Många 

bolag går på det som de har gjort förut och använder sunt förnuft, vad som är rimligt och 

logiskt, oftast så ger detta ett ganska bra resultat i slutänden. 
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4.2.4 Tema 2 - Perspektiv och valmöjligheter  

Angående hur insatta de respektive respondenterna är i de olika perspektiven så blev svaren 

enligt följande: Malmgrens kunskap inom detta är dålig och detta beror till stor del på att 

koncernredovisningen inte ses som en prioriterad fråga i bolaget. Det finns förståelse för det 

arbete som utförs i samband med upprättandet av koncernredovisningen men det läggs inte 

ner tid och kraft för att utveckla den. Wennström har endast grundläggande kunskaper om de 

båda perspektiven och tror att detta är en fråga som är mer av intresse för större företag och 

koncerner.  

Beträffande kunskapsbilden ute bland bolagen tror Hansson att kunskapen om de olika 

perspektiven är liten ute bland bolagen och att det är många av de mindre koncernerna som 

inte ens är medvetna om att det finns en valmöjlighet. De orkar helt enkelt inte engagera sig 

utan gör som de alltid har gjort. Hon tror inte att något bolag som inte måste följa IFRS/IAS 

gör det. 

 

Icke noterade bolag kan i Sverige välja vilket perspektiv som skall användas vid upprättandet 

av koncernmässig årsredovisning och detta anser Wennström är både positivt och negativt. 

Det som han anger som positivt är det faktum att företag har en valmöjlighet angående hur de 

skall presentera information. Det som är negativt är att det kan bli svårt för läsare att jämföra 

årsredovisningar mellan olika bolag. Malmgren tycker att det är ok att dessa bolag kan välja, 

bara det är tydligt kommunicerat vilket perspektiv som har använts. Detta gäller vid alla val 

av redovisningsprinciper. 

 

På frågan om hur rättvisande det blir och om det går att jämföra olika bolag fastän de 

använder olika perspektiv svarade Hansson att det borde bli viss skillnad i och med att olika 

redovisningsprinciper ger skillnader överlag. Så fort redovisningsprinciper skiljer sig åt 

mellan bolag så blir det svårare att jämföra.  

4.2.5 Tema 3 - Internationell anpassning  

På frågan om hur insatta respondenterna var i den internationella anpassningen som sker inom 

redovisning i stort och vad de anser om denna anpassning till internationella regler blev 

svaren enligt följande: Wennström följer den internationella utvecklingen på en allmän basis 

men arbetar inte med den typen av ekonomi. Han anser att det är mer intressant att hålla sig 

uppdaterad inom den svenska utvecklingen. Wennström tycker att det är bra med 

internationella redovisningsprinciper för att alla bolag som är aktiva på den internationella 
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marknaden blir lättare att jämföra sinsemellan. Även detta anser han är en fråga som är av mer 

intresse för större bolag än för de små bolagen. Små företag följer RR och ändras den följer 

bolagen med. Malmgren anser sig inte vara särskilt insatt i den internationella anpassningen. 

Enligt Hansson är det bra att det finns en internationell anpassning. En fördel för de som är 

lite insatta är att det är lättare att förstå rapporter från utländska dotterbolag. Personligen anser 

hon att det är jobbigt och mycket att lära sig.  

4.2.6 Tema 4 - Framtiden 

Angående hur respondenterna tror att framtida arbete med granskning/redovisning i koncerner 

kommer att påverkas av de nya internationella reglerna tror Wennström att småföretag och 

mindre koncerner inte kommer att påverkas i någon större utsträckning av den internationella 

anpassningen. Eftersom det inte längre finns någon skyldighet för små koncerner att upprätta 

koncernredovisning, tror han att de flesta små koncerner kommer att välja att inte upprätta 

någon koncernredovisning. Malmgren tror däremot att anpassning till internationella regler 

kommer att bli nödvändigt i framtiden och att det som kommer påverkas mest är hur valen av 

redovisningsprinciper görs. Hansson har endast kommit i kontakt med dotterbolag i koncerner 

som redovisar enligt IFRS. Dotterbolagen påverkas då de upprättar externredovisning enligt 

BFN/RR, medan de vid rapportering till moderbolaget måste upprätta redovisningen i enlighet 

med IFRS. Detta innebär att vissa poster i BR/RR får justeras vid rapporteringen på grund av 

olika redovisningsprinciper. 
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5. ANALYS 
 
I detta avsnitt analyseras de kvantitativa och kvalitativa empiriska data som har samlats in 

för denna studies syfte. Analysen sker utifrån de teoretiska referensramarna.  

5.1 Redovisningsteori 

De båda perspektiven som är föremål för denna studie tillämpas med vissa grundläggande 

tankar inom redovisningen såsom postulat och principer. Det skall alltid tas hänsyn till 

antaganden om redovisning och principer vid upprättande av årsredovisning. De principer 

som är av störst intresse för ett enhetsperspektiv är matchningsprincipen och 

realisationsprincipen, medan det i moderbolagsperspektivet är försiktighetsprincipen som är 

av störst intresse. Att det ser ut på det här sättet kan delvis förklaras genom de olika 

redovisningstraditionerna, kontinental och anglosaxisk. I Sverige har den kontinentala 

traditionen varit rådande och det är förmodligen en stor anledning till att användandet av 

moderbolagsperspektiv är så pass utbrett som det verkar vara, utifrån den information som 

samlats in via intervjuerna. Det som har framkommit i den kvalitativa delen av studien är att 

många inte ens har reflekterat över vad det skulle innebära för deras koncern om ett annat 

perspektiv tillämpades vid upprättandet av koncernredovisningen, de kör istället bara på i 

gamla spår. Detta skulle även kunna förklaras med att det tar tid att ställa om sig och det är 

krångligt att ändra det sätt arbetet utförts på och tankarna kring detta. 

 

Det är värt att lyfta fram att enhetsperspektivet generellt gav högre värden på två av de 

aktuella nyckeltalen i den kvantitativa delen av studien: balansomslutning och soliditet. Detta 

mycket på grund av olika tillvägagångssätt när det gäller mervärden. Skillnaderna mellan 

perspektiven är dock av sådan liten karaktär att ett perspektivbyte troligen går emot 

restriktionen om kostnad och nytta. Då effekten av ett byte till enhetsperspektiv är liten är det 

kanske inte ekonomiskt försvarbart att lägga ner tid, pengar och andra resurser på att arbeta in 

ett nytt sätt att konsolidera.  

 

Det har även framkommit av intervjuerna att intresset och kunskapen i bolagen är begränsad 

angående möjligheten att välja perspektiv. I och med detta kan det antas att kunskapen och 

intresset inte är större bland intressenterna. Respondenterna Wennström och Hansson är 

positivt inställda till att valmöjligheten finns, men Wennström påpekar att det blir svårare för 

läsare att jämföra olika koncerner. Hansson anser att jämförbarheten minskar så fort 
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redovisningsprinciperna skiljer sig åt, oavsett om det handlar om perspektiv eller inte. Vid ett 

eventuellt perspektivbyte bör det därför vara viktigt att tydligt informera intressenterna om att 

detta skett, vilket respondent Malmgren påpekade. Detta kan kopplas till antagandet om 

tillförlitlighet. I och med att antagandet syftar på hur väl den ekonomiska verkligheten 

avbildas i koncernen, bör det tydligt kommuniceras att det skett förändringar gällande hur den 

ekonomiska verkligheten avbildas. Detta kan även kopplas till antagandet om relevans vilket 

innebär att informationen som bolag/koncerner lämnar ifrån sig ska vara aktuell och begriplig. 

Det finns annars en risk att intressenterna förvirras och omedvetet vilseleds av de nya och lite 

förbättrade siffrorna på vissa poster i KRR och KBR med enhetsperspektivet.  

 

De fiktiva koncernerna som vi har baserat uträkningarna på i den kvantitativa delen är 

uppkomna genom förvärv och därigenom kan moderbolag och dotterbolag definieras enligt 

ÅRL:  

Ett företag är moderföretag och en juridisk person är dotterföretag om företaget 

� Innehar mer är hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen. 

Enligt IFRS/IAS definieras de till: 

� Business Combinations – Uppstår då ett bolag har kontroll över ett annat. Denna 

kontroll kan uppstå på olika sätt, men det innebär i regel förhållandet 

moderbolag/dotterbolag där moderbolaget äger mer än 50 % av röstmajoriteten i 

dotterbolaget.  

 

De motiv som kan antas ha legat till grund för bildandet av koncern i stället för 

genomförandet av en fullständig fusion, är det faktum att en koncernbildning innebär en 

mindre kapitalinsats från det förvärvande bolaget. Samtliga koncerner i studien omfattar ett 

dotterbolag som stämmer in på detta motiv. Samtidigt har Koncern A, B och D helägda 

dotterbolag.  

 
5.2 Moderbolagsperspektiv gentemot enhetsperspektiv 

5.2.1 Poster som påverkas i KRR  

De poster som påverkas i KRR på grund av valet av perspektiv är följande: årets 

avskrivningar, nedskrivning goodwill, rörelsens kostnader, rörelseresultat, resultat efter 

finansiella poster, uppskjuten skatt, minoritetens andel i resultatet och årets resultat.  
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Posten årets avskrivningar påverkas av storleken på avskrivningarna av mervärden, vilka 

varierar beroende på perspektiv. Det finns alltid en differens mellan perspektiven när det 

gäller avskrivning av mervärden, då hela mervärdet tas med enligt enhetsperspektivet men 

endast den ägda delen enligt moderbolagsperspektivet. Detta gäller under förutsättning att det 

finns ett minoritetsintresse. Resultatet av detta blir att avskrivningen enligt enhetsperspektivet 

blir större, vilket märks tydligast i koncern D där det största mervärdet återfinns. Justering 

görs sedan i minoritetens andel av resultatet, då minoritetens andel av avskrivningarna 

inkluderas i denna post. Avskrivningstiden är dock densamma oavsett perspektiv eftersom 

den är lika lång som nyttjandeperioden för inventarierna där mervärdet finns. Posten årets 

avskrivningar påverkas även av årets avskrivningar på goodwill vid ett 

moderbolagsperspektiv. Dessa avskrivningar sker linjärt och sker enligt huvudregeln under 5 

år, i koncern D har dock goodwill en avskrivningstid på 10 år.  Vid användande av ett 

enhetsperspektiv görs inte linjär avskrivning utan nedskrivningsbehovet testas i stället varje 

år. Finns det ett nedskrivningsbehov bokförs det som nedskrivning goodwill, vilket gjorts i 

koncernerna B, C och D. Storleken på nedskrivningarna kan vara samma som storleken på 

avskrivningarna, vilket är fallet i koncern C. 

 

Posten rörelsens kostnader påverkas som ett resultat av att posten årets avskrivningar 

påverkas på det sätt som redogjorts för ovan. En förändring av rörelsens kostnader är alltså en 

följdreaktion av förändringar högre upp i KRR. Detsamma gäller för posterna rörelseresultat 

och resultat efter finansiella poster. 

 

Posten uppskjuten skatt påverkas av avskrivning av mervärde, då 28 % av denna 

avskrivning bokförs som uppskjuten skatt i KRR. I och med att avskrivningen på mervärdet 

skiljer sig åt beroende på vilket perspektiv som används, blir det även en skillnad i storleken 

på den uppskjutna skatten. Den största skillnaden mellan perspektiven åskådliggörs i koncern 

D, där det största mervärdet återfinns. 

 

Posten minoritetens andel i resultatet beräknas olika beroende på perspektiv. Det som 

skiljer beräkningarna åt är att i enhetsperspektivet inkluderas minoritetens del i årets 

avskrivningar av mervärde, samt skatten på densamma. Det är anledningen till att 

minoritetens andel i årets resultat ej skiljer sig åt mellan perspektiven i koncern C, där det inte 

finns något mervärde. Skillnaden synliggörs tydligast i koncern D där det största mervärdet 

återfinns.  
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Hur stor skillnaden blir i posten årets resultat är helt beroende på hur de redan nämnda 

posterna påverkas, då dessa poster sedermera mynnar ut i årets resultat. 

 

Sammanfattningsvis har enhetsperspektivet överlag störst påverkan på posterna i KRR i 

denna studie, oavsett om det är positiva eller negativa poster. Finns det ett mervärde påverkas 

en negativ post såsom årets avskrivningar mer med ett enhetsperspektiv. Hur posterna årets 

avskrivningar/nedskrivning av goodwill påverkas beror helt på hur avskrivningarna förhåller 

sig till nedskrivningsbehovet. Det ena perspektivet ger inte automatiskt större 

avskrivning/nedskrivning. 

5.2.2 Poster som påverkas i KBR – tillgångar 

De poster som påverkas i KBR på tillgångssidan på grund av valet av perspektiv är följande: 

goodwill, inventarier, summa anläggningstillgångar och balansomslutning.  

 

Posten goodwill påverkas genom att de linjära avskrivningarna inte nödvändigtvis stämmer 

överens med de nedskrivningar som görs enligt enhetsperspektivet.  Rekommendationerna för 

hur goodwill skall hanteras varierar beroende på val av perspektiv. Här går det inte att säga 

vilket perspektiv som genererar den största av- respektive nedskrivningen. Det är helt 

beroende på hur nedskrivningsbehovet värderas och vilken avskrivningstid som väljs. För 

koncern C antogs nedskrivningsbehovet vara 20 %, vilket är detsamma som årets linjära 

avskrivning. De koncerner som uppvisade differenser mellan perspektiven var koncern A och 

B där nedskrivningsbehovet var obefintligt respektive översteg årets avskrivning. Storleken på 

årets avskrivningar/nedskrivningar får följdverkningar på andra poster i KRR som angetts 

ovan. 

 

Summa anläggningstillgångar påverkas av de eventuella mervärden som kan hänföras till 

posterna inventarier  samt byggnad och mark. I denna studie finns endast mervärden i 

inventarier. Skillnaden är som störst vid förvärvet då hela mervärdet inkluderas enligt 

enhetsperspektivet, men endast den av moderbolaget ägda delen enligt moderbolags- 

perspektivet. I takt med att avskrivningarna görs kommer skillnaden att minska mellan de 

respektive perspektiven. Detta syns tydligast i koncern D där det största mervärdet återfinns. I 

koncern C spelar perspektivet ingen roll för den här posten då inget mervärde finns. Med ett 

enhetsperspektiv ökar balansomslutningen på tillgångssidan mer än vid ett 

moderbolagsperspektiv. 
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Sammanfattningsvis är det förekomsten av mervärden som ger den största differensen 

mellan perspektiven på tillgångssidan i KBR. Även goodwill kan ha en kraftig påverkan 

beroende på hur väl nedskrivning respektive avskrivning stämmer överens. I koncern A var 

nedskrivningsbehovet lägre än avskrivningen, medan det i koncern B var högre. Skillnaden 

kan alltså gå åt båda hållen. 

5.2.3 Poster som påverkas i KBR – eget kapital och skulder 

De poster som påverkas på sidan för eget kapital och skulder är: bundet eget kapital, fritt eget 

kapital, årets resultat (via KRR), minoritetsintresset, summa eget kapital, uppskjuten skatt, 

summa skulder och balansomslutning.  

 
En post som kan påverkas i KBR är bundet eget kapital (reservfonden) om avskrivningar på 

goodwill har skett tidigare år. Detta är fallet i koncern B och D då det är andra året som 

avskrivningar av goodwill sker i dotterbolag 2 enligt moderbolagsperspektivet. Följaktligen 

påverkas även goodwillposten på tillgångssidan beroende på storleken på av- respektive 

nedskrivningarna.  

 

Posten fritt eget kapital  (balanserat resultat) påverkas av tidigare års avskrivningar på 

eventuella mervärden. Även detta är aktuellt i koncern B och D där det i dotterbolag 2 gjorts 

avskrivningar på mervärde tidigare år. Tillvägagångssättet är detsamma oavsett perspektiv 

men storleken på avskrivningarna skiljer sig åt.  

 

Årets resultat hämtas direkt från KRR och påverkas av de poster som redogjorts för under 

rubriken ”5.2.1 Poster som påverkas i KRR”. Denna post påverkar sedan i sin tur summa 

eget kapital.  

 

Beräkningen för minoritetsintresset innefattar samma poster för de båda perspektiven. Det 

som skiljer perspektiven åt är minoritetens andel i resultatet (se 5.2.1 Poster som påverkas i 

KRR) samt fritt eget kapital (balanserat resultat) om det finns tidigare avskrivningar på 

mervärde. Tidigare års avskrivningar på mervärde skall belasta fritt eget kapital i 

koncernredovisningen, vilket är fallet i koncern B och D. Minoritetsintresset placeras på olika 

ställen i KBR beroende på val av perspektiv. Med ett enhetsperspektiv räknas 

minoritetsintresset in i det egna kapitalet, medan det enligt moderbolagsperspektivet hamnar 

som första post efter summa eget kapital. Placeringen av minoritetsintresset har således en 
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direkt påverkan på det sammanlagda egna kapitalet. Detta är särskilt tydligt i koncern C där 

placeringen av minoritetsintresset är det enda som skiljer perspektiven åt. Ju större 

minoritetsintresset är, desto större blir effekten. Däremot påverkar inte placeringen av 

minoritetsintresset balansomslutningen för eget kapital och skulder. 

 

Posten uppskjuten skatt påverkas av avskrivning på eventuella mervärden då dessa belastas 

med en skattekostnad på 28 %. Skillnaden mellan perspektiven står i direkt proportion till hur 

posterna inventarier, byggnader och mark förändras. En följdverkan av detta är att posten 

summa skulder påverkas. Ju större avskrivning på mervärden, desto kraftigare påverkan. 

Störst effekt blir det därför med enhetsperspektivet, då hela mervärdet är inkluderat på 

tillgångssidan. Även balansomslutningen påverkas. 

 

Sammanfattningsvis har enhetsperspektivet överlag störst påverkan även på posterna i KBR 

– eget kapital och skulder. Den som ger den största skillnaden mellan perspektiven är 

placeringen av minoritetsintresset och effekten det får för summan av det egna kapitalet. I 

koncern C blir detta extra tydligt då detta är den enda skillnaden mellan de olika perspektiven. 

De flesta andra differenser går att härleda till mervärden och avskrivningen på dessa.  

5.2.4 Påverkan på nyckeltalen 

Samtliga nyckeltal som beräknats i studien uppvisade en skillnad beroende på val av 

perspektiv förutom balansomslutningen för koncern C. Balansomslutningen för denna 

koncern var densamma oavsett moderbolagsperspektiv eller enhetsperspektiv. Anledningen 

till detta är att det inte finns något mervärde samt att storleken på avskrivningen av goodwill 

är densamma som nedskrivningen av goodwill. Storleken på posterna i KRR och KBR för 

koncern C skiljde sig inte åt mellan perspektiven. Det blir dock olika effekt på övriga 

nyckeltal beroende på placeringen av minoritetsintresset som påverkar storleken på det egna 

kapitalet. En anledning till att balansomslutningen blir större med ett enhetsperspektiv i övriga 

tre koncerner är att hela mervärdet inkluderas med enhetsperspektivet och att posten 

Inventarier, verktyg och installationer därmed blir större jämfört med moderbolags-

perspektivet. Denna skillnad kommer att minska i takt med att mervärdet skrivs av, då detta 

sker proportionellt med båda perspektiven. 

 

I samtliga koncerner visade enhetsperspektivet upp en bättre soliditet. Detta kan direkt 

kopplas till placeringen av minoritetsintresset i KBR, vilket märks särskilt tydligt i koncern C 
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där det enda som skiljer perspektiven åt är placeringen av minoritetsintresset. I koncern B är 

skillnaden ytterst marginell, endast 0,04 %. Det som hypotetiskt skulle kunna minska 

soliditeten i detta sammanhang är ett negativt minoritetsintresse.  

 

Gällande avkastning på eget kapital gav moderbolagsperspektivet överlag bättre värden. 

Detta beror på att minoritetsintresset inte är inkluderat i eget kapital i 

moderbolagsperspektivet utan ses som en skuld post, vilket gör att resultatet efter finansiella 

poster delas upp på en mindre mängd eget kapital. Skillnaden är störst i koncern D. 

Anledningen till detta är det stora mervärdet som återfinns i koncernen, vilket även påverkar 

storleken på minoritetsintresset.  

 

Sammanfattningsvis påverkas nyckeltalen av vilket perspektiv som används vid upprättande 

av koncernens årsredovisning. Moderbolagsperspektivet ger bättre avkastning på det egna 

kapitalet vilket stämmer överens med ägarteorin. Detta nyckeltal är ägarorienterat, vilket i 

detta fall innebär att ägarna får en bra avkastning på sitt satsade kapital. Enhetsperspektivet 

ger koncernen en bättre soliditet och balansomslutning. Nyckeltalet soliditet är kopplat till 

enhetsteorin där koncernen och inte ägarna är i centrum. Balansomslutningen har dock ingen 

specifik koppling till någon av teorierna.  
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6. SLUTSATS 
 

I detta kapitel kommer slutsatser att presenteras.  

 

En slutsats som kan dras är att valet av perspektiv inte är ett aktivt val för koncernerna i 

studien och därmed finns inga aktiva motiv. Koncernerna följer minsta motståndets lag och 

konsoliderar enligt moderbolagsperspektivet vilket de gjort förut. 

 
En annan slutsats som kan dras är att enhetsperspektivet ger bättre resultat på nyckeltalen 

soliditet och balansomslutning, men skillnaden är inte så stor att en perspektivförändring 

stämmer överens med restriktionen om kostnad och nytta. 

 

En tredje slutsats är att effekten av en perspektivförändring inte är ett problem i praktiken utan 

i teorin. I praktiken är intresset för denna fråga mycket svalt. 
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7. DISKUSSION 
 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat, vilket mynnar ut i förslag på fortsatta studier. 

 

Något som är värt att poängtera är att vissa personliga bedömningar har gjorts gällande den 

kvantitativa datan som förekommer i denna studie. Det största antagandet som gjorts i den 

kvantitativa delen av studien är siffrorna för förvärvet. Andelar i koncernföretag torde vara 

ganska nära de faktiska siffrorna, så till vida att inga stora fond- eller nyemissioner har ägt 

rum de senaste åren. Förvärven i de verkliga koncernerna kan ha skett för många år sedan, 

medan vi i de fiktiva koncernerna antagit att flertalet av förvärven skett det senaste året. De 

siffror som troligtvis mest frångår den verkliga summan är därmed balanserat resultat och 

årets resultat, det vill säga det fria egna kapitalet. Det är dessa poster som har mest utrymme 

att variera från år till år.  

 

De antaganden som gjorts för förvärven av dotterbolagen har skett på ett sådant sätt att 

mervärden och goodwill inkluderats i vissa koncerner men inte i andra. Detta gjordes för att 

komparationen mellan koncernerna skulle bli intressant och relevant. Vi anser att vi efter 

bästa förmåga har försökt avbilda verkliga siffror. Den uppfattning vi fått under studierna i 

koncernredovisning är att det är ganska stor variation på förekomsten av posterna mervärden 

och goodwill, samt storleken på dessa poster. I vissa av de fiktiva koncernerna förekommer 

det stora mervärdesposter och stora goodwillposter. Posterna kan i vissa fall anses som 

orimligt stora, men vi försvarar detta med att det inte påverkat studiens resultat i någon större 

utsträckning. Perspektivens effekt på nyckeltalen är inte stor och hade blivit mer marginell 

med mindre storlek på goodwillposter och mervärdesposter. Alltså hade inte våra slutsatser 

blivit annorlunda om dessa poster varit ringare. 

 

Vid konsolideringsprocessens start tog vi beslutet att exkludera moderbolagens innehav av 

aktier i intressebolag från studien. Detta motiveras med att vi visste ännu mindre om 

intressebolagen än om dotterbolagen. I stället för att göra ytterligare antaganden om 

intressebolagen valde vi att inkludera denna post i andra poster under samma rubrik. Den 

påverkan som detta har haft för den slutgiltiga konsolideringen är att summa tillgångar blivit 

något högre än vid eliminering av andelar i intressebolag. Detta har haft en viss påverkan på 

nyckeltalen, men detta kan anses vara av mindre betydelse. Hade slutsatsen av studien varit 
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att skillnaden mellan perspektiven varit av större betydelse, hade det varit värt att analysera 

detta mer noggrant. 

  
Vi anser trots detta att studien är av verklighetstrogen art då alla de fiktiva koncernerna är 

baserade på verkliga koncerner. Det är endast de siffrorna som har ansetts absolut nödvändiga 

att anpassa eller uppskatta som har justerats. Det kan förstås diskuteras varför detta 

tillvägagångssätt valdes men då viss information anses som känslig av bolagen i de enskilda 

koncernerna, såsom köpeskilling vid förvärv, var detta den alternativa vägen att gå. 

 

Angående analysen av att ett perspektivbyte går emot restriktionen om kostnad och nytta kan 

en tanke ställas: om koncernens intention är att expandera koncernen internationellt i 

framtiden, kan det vara förenat med en mindre kostnad att använda sig av ett enhetsperspektiv 

på en gång. Då väl steget tas ut på den internationella marknaden kan mindre fokus läggas på 

den internationella standarden för redovisning då denna redan är inarbetad. Fokus kan istället 

läggas på själva expansionen och arbetet med denna. 

 

Vi märkte ganska snabbt när vi kontaktade koncernerna och revisorn att vårt 

undersökningsämne verkade vara av mer teoretiskt intresse än av praktiskt intresse. Vi trodde 

i studiens inledningsfas att det skulle bli betydande skillnader mellan perspektiven och att 

detta skulle vara av stort intresse, både ute bland bolagen och för revisorerna. I efterhand 

visade det sig att detta ämne är av större intresse i den akademiska världen och att intresset 

och kunskapen i dagens läge i praktiken är liten. Vi tror att detta kan komma att förändras 

inom loppet av några år för de koncerner som är på gränsen att klassas som större koncerner, 

men att de små koncernerna kommer att fortsätta som de har gjort. Vi tror att ju större 

koncernen är, desto större är intresset i denna fråga.  

 

Vi anser att det finns utrymme för ytterligare studier inom detta ämne. Det skulle vara 

intressant med en fallstudie av en koncern, där det finns tillgång till alla nödvändiga siffror för 

att kunna göra en korrekt konsolidering. Med tillgång till dessa siffror skulle beräkningar 

kunna göras för flera års koncern årsredovisningar, för att se skillnaden mellan perspektiven 

över en längre tidsperiod. Det vår studie visar är en ögonblicksbild. Ytterligare en fallstudie 

som skulle vara intressant är att följa en koncern som genomför ett perspektivbyte. Vilka 

problem uppstår och hur hanteras dessa? Vad blir effekten av perspektivbytet, både rent 

siffermässigt och praktiskt? 
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Bilaga 1: Koncern A före konsolidering 
 

 Resultaträkning 2006 Moderbolag Dotter- Dotter-  Koncern före  
   bolag 1 bolag 2 justering 
          

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning 2 393 841 167 577 5 532 015 8 093 433 

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 

Summa intäkter 2 393 841 167 577 5 532 015 8 093 433 
          

Rörelsens kostnader         

Råvaror och förnödenheter 0 0 -771 467 -771 467 

Handelsvaror 0 -31 004 0 -31 004 

Externa kostnader -696 697 -69 654 -2 249 197 -3 015 548 

Personalkostnader -3 144 162 -68 271 -1 442 579 -4 655 012 

Avskrivningar enligt plan -339 364 -2 949 -491 634 -833 947 

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 

Summa kostnader -4 180 223 -171 878 -4 954 877 -9 306 978 
          

Rörelseresultat -1 786 382 -4 301 577 138 -1 213 545 

          

Resultat från finansiella investeringar         

Utdelningar 700 000 0 0 700 000 

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 0 

Ränteintäkter 1 187 106 4 301 14 758 1 206 165 

Realisationsresultat vid försäljningar 2 107 131 0 0 2 107 131 

Räntekostnader 0 0 -524 917 -524 917 

Resultat efter finansiella poster 2 207 855 184 722 66 979 2 459 556 

          

Bokslutsdispositioner         
Förändring av periodiseringsfonder 275 947 0 178 634 454 581 

Resultat före skatt 2 483 802 184 722 245 613 2 914 137 

          

Skatt på årets resultat -500 102 0 -202 787 -702 889 

Uppskjuten skatt 0 0 0 0 

Minoritetens andel i årets resultat 0 0 0 0 

          

Årets resultat 1 983 700 0 42 826 2 026 526 
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Koncern A före konsolidering 
 
Tillgångar 2006 Moderbolag Dotter- Dotter- Koncern före  
    bolag 1 bolag 2 justering 
Anläggningstillgångar         
Immateriella anläggningstillgångar         

Goodwill 0 0 0 0 

Summa 0 0 0 0 

          

Materiella anläggningstillgångar         

Inventarier, verktyg och installationer 657 515 5 899 1 859 092 2 522 506 

Summa 657 515 5 899 1 859 092 2 522 506 
          

Finansiella anläggningstillgångar         

Andelar i koncernföretag 1 315 566 0 0 1 315 566 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 574 565 0 91 000 2 665 565 

Andra långfristiga fordringar 11 200 000 0 0 11 200 000 

Summa 15 090 131 0 91 000 15 181 131 
          

Summa anläggningstillgångar 15 747 646 5 899 1 950 092 17 703 637 

          

Omsättningstillgångar         

Kortfristiga fordringar         

Kundfordringar 85 000 0 512 538 597 538 

Fordringar hos koncernföretag 0 0 0 0 

Övriga fordringar 99 874 5 432 1 633 106 939 

Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter 838 410 3 513 149 490 991 413 

Summa 1 023 284 8 945 663 661 1 695 890 

          

Kassa och bank 32 208 542 624 092 225 560 33 058 194 

          

Summa omsättningstillgångar 33 231 826 633 037 889 221 34 754 084 
          

Summa tillgångar 48 979 472 638 936 2 839 313 52 457 721 
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Koncern A före konsolidering 
 
Eget kapital och skulder 2006 Moderbolag Dotter- Dotter- Koncern före  
    bolag 1 bolag 2 justering 
Eget kapital         
Bundet eget kapital         

Aktiekapital 1 125 400 100 000 136 000 1 361 400 

Överkursfond 0 0 67 000 67 000 

Reservfond 745 400 0 37 600 783 000 

Summa 1 870 800 100 000 240 600 2 211 400 

          

Fritt eget kapital         

Balanserat resultat 42 018 072 428 198 370 110 42 816 380 

Årets resultat 1 983 700 0 42 826 2 026 526 

Summa 44 001 772 428 198 412 936 44 842 906 
          

Summa eget kapital 45 872 572 528 198 653 536 47 054 306 

          

Minoritetsintresse 0 0 0 0 

          

Obeskattade reserver 2 009 241 0 715 800 2 725 041 

Summa 2 009 241 0 715 800 2 725 041 

          

Långfristiga skulder         

Checkräkningskredit 0 0 0 0 

Skulder till kreditinstitut 0 0 343 750 343 750 

Övriga skulder 0 0 0 0 

Summa 0 0 343 750 343 750 
          

Kortfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut 0 0 397 500 397 500 

Leverantörsskulder 14 787 4 000 177 554 196 341 

Skulder till koncernföretag 0 0 0 0 

Aktuella skatteskulder 195 272 34 787 122 575 352 634 

Uppskjuten skatt 0 0 0 0 

Övriga skulder 656 049 67 451 215 184 938 684 

Upplupna kostnader/ Förutbet. intäkter 231 551 4 500 213 414 449 465 

Summa 1 097 659 110 738 1 126 227 2 334 624 

          

Summa eget kapital och skulder 48 979 472 638 936 2 839 313 52 457 721 
          

Ställda säkerheter 0 0 725 000 725 000 
          

Ansvarsförbindelser         

Pensionsåtagande 10 000 000 0 0 10 000 000 
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Bilaga 2: Koncern A - Bokföringsordrar vid moderbolagsperspektiv 
Förvärvsanalys Dotterbolag 1 (100 %) BO4 Förvärvseliminering DB 2 
Köpeskilling 528 198    Debet Kredit  
Aktiekapital -100 000  Andelar i koncernföretag  787 368 
Balanserat resultat -428198  Aktiekapital 78 200  
Årets resultat 0  Överkursfond 38 525  

= 0  Reservfond* 391 916  
Förvärvsanalys Dotterbolag 2 (57,5 %) Balanserat resultat 163 483  
Köpeskilling 787 368  Mervärde 115 000  
Aktiekapital -78 200  Uppskjuten skatt  32 200 
Överkursfond -38 525  Goodwill 32 444   
Reservfond -21 620    819 568 819 568 
Balanserat resultat -212 813      
Årets resultat -24 625  * 0,575 x (37 600 + 643 992) = 391 916  
EK i obeskattade reserver -296 341      

= 115 244  BO5 Avskrivning av goodwill DB 2 
Mervärde -115 000    Debet Kredit  
Uppskjuten skatt 32 200  Goodwill  6 489 

= 32 444  Årets avskrivning 6 489   
Goodwill -32 444    6 489 6 489 
 0      
BO1 Eliminering av bokslutsdispositioner BO6 Avskrivning mervärde DB 2 
 Debet Kredit    Debet Kredit  
Bokslutsdispositioner RR 275 947  Årets avskrivning 23 000  
Obeskattade reserver BR  275 947 Mervärde invent, v-tyg, inst 23 000 
Uppskjuten skatt BR 77 265  Uppskjuten skatt RR  6 440 
Uppskjuten skatt RR  77 265 Uppskjuten skatt BR 6 440   
Bokslutsdispositioner RR 178 634    29 440 29 440 
Obeskattade reserver BR  178 634     
Uppskjuten skatt BR 50 018  BO7 Minoritetsintresse (42,5 %) 
Uppskjuten skatt RR   50 018   Debet Kredit  
 581 864 581 864 Aktiekapital 57 800  
   Överkursfond 28 475  
BO2 Fördelning av obeskattade reserver Reservfond 289 677  
 Debet Kredit  Balanserat resultat 157 297  
Obeskattade reserver 2 285 188  Minoritetsandel i årets res*  36 461 
Reservfond  1 645 335 Minoritetsintresse   496 788 
Uppskjuten skatt BR  639 853   533 249 533 249 
Obeskattade reserver 894 434      
Reservfond  643 992 * årets resultat 42 826  
Uppskjuten skatt BR   250 442 bokslutsdispositioner -178 634  
 3 179 622 3 179 622 uppskjuten skatt RR 50 018  
   0,425x -85 790  = -36421 
BO3 Förvärvseliminering DB 1    
 Debet Kredit     
Andelar i koncernföretag  528 198    
Aktiekapital 100 000      
Balanserat resultat 428198      
 528 198 528 198    
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Bilaga 3: Koncern A- Bokföringsordrar vid enhetsperspektiv 
Förvärvsanalys Dotterbolag 1 (100 %) BO3 Förvärvseliminering DB 1 
     Debet Kredit  
Köpeskilling 528 198  Andelar i koncernföretag  528 198 
Aktiekapital -100 000  Aktiekapital 100 000  
Balanserat resultat -428 198  Balanserat resultat 428 198   
Årets resultat 0    528 198 528 198 

= 0      
   BO4 Förvärvseliminering DB 2 
Förvärvsanalys Dotterbolag 2 (57,5 %)   Debet Kredit  
   Andelar i koncernföretag  787 368 
Köpeskilling 787 368  Aktiekapital 78 200  
Aktiekapital -78 200  Överkursfond 38 525  
Överkursfond -38 525  Reservfond* 391 916  
Reservfond -21 620  Balanserat resultat 163 483  
Balanserat resultat -212 813  Mervärde 200 000  
Årets resultat -24 625  Uppskjuten skatt  56 000 
EK i obeskattade reserver -296 341  Minoritetsintresse  61200 

= 115 244 Minoritet  Goodwill 32 444   
Mervärde -200 000 85000   904 568 904 568 
Uppskjuten skatt 56 000 -23800     
Minoritetsintresse 61 200 61200 * 0,575 x (37 600 + 643 992) = 391 916  

= 32 444      
Goodwill -32 444  BO6 Avskrivning mervärde DB 2 

= 0    Debet Kredit  
   Årets avskrivning 40 000  
BO1 Eliminering av bokslutsdispositioner Mervärde invent, v-tyg, inst  40 000 
 Debet Kredit  Uppskjuten skatt RR  8 000 
Bokslutsdispositioner RR 275 947  Uppskjuten skatt BR 8 000   
Obeskattade reserver BR  275 947   48 000 48 000 
Uppskjuten skatt BR 77 265      
Uppskjuten skatt RR  77 265 BO7 Minoritetsintresse (42,5 %) 
Bokslutsdispositioner RR 178 634    Debet Kredit  
Obeskattade reserver BR  178 634 Aktiekapital 57 800  
Uppskjuten skatt BR 50 018  Överkursfond 28 475  
Uppskjuten skatt RR   50 018 Reservfond 289 677  
 581 864 581 864 Balanserat resultat 157 297  
   Minoritetsandel i årets resultat* 50 061 
BO2 Fördelning av obeskattade reserver Minoritetsintresse   483 188 
 Debet Kredit    533 249 533 249 
Obeskattade reserver 2 285 188      
Reservfond  1 645 335 * årets resultat 42 826  
Uppskjuten skatt BR  639 853 bokslutsdispositioner -178 634  
Obeskattade reserver 894 434  uppskjuten skatt RR 50 018  
Reservfond  643 992 avskrivning mervärde -40 000  
Uppskjuten skatt BR   250 442 uppskjuten skatt RR 8 000  
 3 179 622 3 179 622 0,425x -117 790 -50 061 
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Bilaga 4: Koncern A efter konsolidering  
   

Resultaträkning 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 
      
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning 8 093 433 8 093 433 
Övriga rörelseintäkter 0 0 
Summa intäkter 8 093 433 8 093 433 
   
Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter -771 467 -771 467 
Handelsvaror -31 004 -31 004 
Externa kostnader -3 015 548 -3 015 548 
Personalkostnader -4 655 012 -4 655 012 
Avskrivningar enligt plan -863 436 -873 947 
Övriga rörelsekostnader 0 0 
Summa kostnader -9 336 467 -9 346 978 
   
Rörelseresultat -1 243 034 -1 253 545 
Resultat från finansiella investeringar     
Utdelningar 700 000 700 000 
Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 
Ränteintäkter 1 206 165 1 206 165 
Realisationsresultat vid försäljningar 2 107 131 2 107 131 
Räntekostnader -524 917 -524 917 
Resultat efter finansiella poster 2 245 345 2 234 834 
   
Bokslutsdispositioner     
Förändring av periodiseringsfonder 0 0 
   
Resultat före skatt 2 245 345  2 234 834 
Skatt på årets resultat -702 889 -702 889 
Uppskjuten skatt 133 723 135 283 
Minoritetens andel i årets resultat 36 461 50 061 

Årets resultat 1 712 640 1 717 289 
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Koncern A efter konsolidering 
   

Tillgångar 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 
   

Anläggningstillgångar   

   
Immateriella anläggningstillgångar     
Goodwill 25 955 32 444 
Summa 25 955 32 444 
   
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer 2 614 506 2 682 506 
Summa 2 614 506 2 682 506 
   
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 0 0 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 665 565 2 665 565 
Andra långfristiga fordringar 11 200 000 11 200 000 
Summa 13 865 565 13 865 565 
   
Summa anläggningstillgångar 16 506 026 16 580 515 
   

Omsättningstillgångar   

   
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 597 538 597 538 
Fordringar hos koncernföretag 0 0 
Övriga fordringar 106 939 106 939 
Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter 991 413 991 413 
Summa 1 695 890 1 695 890 
   
Kassa och bank 33 058 194 33 058 194 
   
Summa omsättningstillgångar 34 754 084 34 754 084 
   

Summa tillgångar 51 260 110 51 334 599 
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Koncern A efter konsolidering 
   

Eget kapital och skulder 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 
Bundet eget kapital     
Aktiekapital 1 125 400 1 125 400 
Överkursfond 0 0 
Reservfond 2 390 734 2 390 734 
Summa 3 516 134 3 516 134 
   
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat 42 067 402 42 067 402 
Årets resultat 1 712 640 1 717 289 
Summa 43 780 042 43 784 691 
   
Minoritetsintresse 0  544 388 
   

Summa eget kapital 47 296 176 47 845 213 
   
Minoritetsintresse 496 788 0  
   
Obeskattade reserver 0 0 
Summa 0 0 
   
Långfristiga skulder     
Checkräkningskredit 0 0 
Skulder till kreditinstitut 343 750 343 750 
Övriga skulder 0 0 
Summa 343 750 343 750 
   
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 397 500 397 500 
Leverantörsskulder 196 341 196 341 
Skulder till koncernföretag 0 0 
Aktuella skatteskulder 352 634 352 634 
Uppskjuten skatt 788 772 811 012 
Övriga skulder 938 684 938 684 
Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter 449 465 449 465 

Summa Skulder 3 123 396 3 145 636 
   

Summa eget kapital och skulder 51 260 110 51 334 599 
   
Ställda säkerheter 725 000 725 000 
   
Ansvarsförbindelser     
Pensionsåtagande 10 000 000 10 000 000 
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Bilaga 5: Koncern B före konsolidering 
 
Resultaträkning 2006 Moder- Dotter- Dotter- Koncern före  
  bolag bolag 1 bolag 2 justering 
Rörelsens intäkter         
Nettoomsättning 0 68 144 045 7 341 730 75 485 775 

Förändring påg. arbete för annans 
räkning mm 0 0 -70 555 -70 555 
Övriga rörelseintäkter 0 118 608 -13 956 104 652 
Summa rörelsens intäkter 0 68 262 653 7 257 219 75 519 872 
          
Rörelsens kostnader         
Handelsvaror 0 -21 106 179 -747 806 -21 853 985 
Råvaror och förnödenheter 0 0 -2 124 043 -2 124 043 
Övriga externa kostnader -22 912 -24 139 256 -2 213 984 -26 376 152 
Personalkostnader 0 -13 756 442 -2 149 950 -15 906 392 
Avskrivningar anläggningstillgångar 0 -952 900 -42 798 -995 698 
Övriga rörelsekostnader 0 -449 478 -68 759 -518 237 
Summa rörelsens kostnader -22 912 -60 404 255 -7 347 340 -67 774 507 
          
Rörelseresultat -22 912 7 858 398 -90 121 7 745 365 
          
Resultat från fin. investeringar         
Resultat andelar i koncernföretag 50 040 0 0 50 040 
Övriga ränteintäkter 1 007 42 368 311 43 686 

Räntekostnader och liknande 
restposter -665 -422 218 -44 605 -467 488 
          
Resultat efter finansiella poster 27 470 7 478 548 -134 415 7 371 603 
          
Bokslutsdispositioner 0 -2 523 592 166 831 -2 356 761 
Skatt på årets resultat -565 686 -543 303 -12 821 -1 121 810 
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 
Minoritetens andel i årets resultat 0 0 0 0 
          
Årets vinst -538 216 4 411 653 19 595 3 893 032 
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Koncern B före konsolidering 
 
Tillgångar 2006 Moder- Dotter- Dotter- Koncern före  
  bolag bolag 1 bolag 2 justering 
Anläggningstillgångar        
Immateriella tillgångar         
Goodwill 0 0 0 0 
Summa 0 0 0 0 

          
Materiella anläggningstillgångar         
Byggnader och mark 0 0 0 0 
Inventarier, verktyg och 
installationer 0 11 940 513 81 366 12 021 879 
Summa 0 11 940 513 81 366 12 021 879 
          
Finansiella tillgångar         
Andelar i koncernföretag 1 205 600 0 0 1 205 600 
Uppskjutna skattefordringar 0 0 0 0 
Andra långfristiga fordringar 0 124 000 0 124 000 
Summa 1 205 600 124 000 0 1 329 600 
          

Summa tillgångar 1 205 600 12 064 513 81 366 13 351 479 
          

Omsättningstillgångar         
Varulager mm         
Färdiga varor och handelsvaror 0 4 345 764 617 999 4 963 763 
Råvaror och förnödenheter 0 0 194 822 194 822 
Summa 0 4 345 764 812 821 5 158 585 
          

Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar 0 9 374 234 1 408 164 10 782 398 
Aktuella skattefordringar 0 0 0 0 
Fordringar hos koncernföretag 4 616 216 466 164 0 5 082 380 
Övriga kortfristiga fordringar 1 917 2 875 976 236 116 3 114 009 

Förutbetalda kostnader/upplupna 
intäkter 0 276 497 122 124 398 621 
Summa 4 618 133 12 992 871 1 766 404 19 377 408 
          
Kassa och bank 0 3 774 412 1 329 3 775 741 
          

Sa omsättningstillgångar 4 618 133 21 113 047 2 580 554 28 311 734 
          

Summa tillgångar 5 823 733 33 177 560 2 661 920 41 663 213 
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Koncern B före konsolidering 
     

Eget kapital och skulder 2006 Moder- Dotter- Dotter- Koncern före  
  bolag bolag 1 bolag 2 justering 
Bundet eget kapital        
Aktiekapital 111 100 100 000 100 000 311 100 
Bundna reserver/Reservfond 99 100 20 000 20 000 139 100 
Summa 210 200 120 000 120 000 450 200 
          
Fritt eget kapital         
Fria reserver/Balanserad vinst 4 075 341 1 201 994 368 635 5 645 970 
Årets vinst -538 216 4 411 653 19 595 3 893 032 
Summa 3 537 125 5 613 647 388 230 9 539 002 
          

Summa eget kapital 3 747 325 5 733 647 508 230 9 989 202 
          
Minoritetsintresse 0 0 0 0 
          
Obeskattade reserver 1 695 136 7 663 103 60 000 9 418 239 
          
Långfristiga skulder         
Övriga skulder till kreditinstitut 0 4 200 000 280 000 4 480 000 
Checkräkningskredit 0 0 178 133 178 133 
Övriga långfristiga skulder 0 24 000 39 960 63 960 
Summa långfristiga skulder 0 4 224 000 498 093 4 722 093 
          
Kortfristiga skulder         
Skulder till kreditinstitut 0 2 250 000 40 000 2 290 000 
Leverantörsskulder 0 4 950 518 241 359 5 191 877 
Checkräkningskredit 0 216 636 0 216 636 
Skulder till koncernföretag 0 4 524 676 557 704 5 082 380 
Aktuella skatteskulder 368 172 710 189 73 562 1 151 923 
Förskott från kunder 0 307 180 111 884 419 064 
Övriga kortfristiga skulder 100 471 566 84 472 556 138 
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 

Upplupna kostnader/Förutbetalda 
intäkter 13 000 2 126 045 486 616 2 625 661 
Summa kortfristiga skulder 381 272 15 556 810 1 595 597 17 533 679 
          

Sa eget kapital och skulder 5 823 733 33 177 560 2 661 920 41 663 213 
Ställda säkerheter         
Företagsinteckningar 0 5 000 000 450 000 5 450 000 
          
Ansvarsförbindelser         
Borgensförbindelser 0 330 000 0 330 000 
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Bilaga 6: Koncern B – Bokföringsordrar vid moderbolagsperspektiv 
Förvärvsanalys Dotterbolag 1 (100 %) BO4 Förvärvseliminering DB 2 (55,6 %) 
Köpeskilling 755 600    Debet Kredit  
Aktiekapital -100 000  Andelar i koncernföretag 450 000 
Reservfond -20 000  Aktiekapital 55 600  
Balanserat resultat -320 000  Reservfond* 101 925  
Årets resultat -315 600  Balanserat resultat 188 216  

= 0  Mervärde 44 480  
   Uppskjuten skatt  12 454 

Förvärvsanalys Dotterbolag 2 (55,6 %) Goodwill 72 233   
Köpeskilling 450 000    462 454 462 454 
Aktiekapital -55 600  * (20000 + 163 318) x 0,556 = 101 925  
Reservfond -11 120  BO5 Avskrivning goodwill 
Balanserad vinst -100 309    Debet Kredit  
Årets resultat -154 693  Goodwill  28 894 
EK i obeskattad reserv -24 019  Årets avskrivning 14 447  

= 104 259  Balanserad vinst 14 447   
Mervärde -44 480    28 894 28 894 
Uppskjuten skatt 12 454  BO6 Avskrivning mervärde 

= 72 233    Debet Kredit  
Goodwill -72 233  Avskrivning RR 8 896  

= 0  Balanserad vinst 8 896  
BO1 Eliminering av bokslutsdispositioner Mervärde inventarier mm 17 792 
 Debet Kredit  Uppskjuten skatt RR  2 491 
Bokslutsdispositioner  2 523 592 Balanserad vinst  2 491 
Obeskattad reserv i BR 2 523 592  Uppskjuten skatt BR 4 982   
Uppskjuten skatt BR  706 606   22 774 22 774 
Uppskjuten skatt RR 706 606  BO7 Interna fordringar/skulder 
Bokslutsdispositioner 166 831    Debet Kredit  
Obeskattad reserv i BR  166 831 Fordringar hos koncernftg 5 082 380 
Uppskjuten skatt BR 46 713  Skulder till koncernftg 5 082 380   
Uppskjuten skatt RR   46 713   5 082 380 5 082 380 
 3 443 742 3 443 742     
BO2 Fördelning av obeskattade reserver BO8 Utdelning på kassabasis 
 Debet Kredit    Debet Kredit  
Obeskattade reserver 1 695 136  Resultatandelar i koncernftg 50 040  
Reservfond  1 220 498 Balanserat resultat   50 040 
Uppskjuten skatt BR  474 638   50 040 50 040 
Obeskattade reserver 5 139 511  BO9 Minoritetsintresse 
Reservfond  3 700 448   Debet Kredit  
Uppskjuten skatt BR  1 439 063 Aktiekapital 44 400  
Obeskattade reserver 226 831  Reservfond* 81 393  
Reservfond  163 318 Balanserad vinst** 185 892  
Uppskjuten skatt BR   63 513 Minoritetsandel i årets res*** 62 033  
 7 061 478 7 061 478 Minoritetsintresse   373 718 
BO3 Förvärvseliminering DB 1 (100 %)   373 718 373 718 
 Debet  Kredit  * 20 000 + 163 318 = 183 318  
Andelar i koncernftg  755 600 ** 368 635 + 50040 = 418 675  
Aktiekapital 100 000  *** årets resultat 19 595  
Reservfond* 655 600   bokslutsdispositioner 166 831  
 755 600 755 600 uppskjuten skatt RR -46 713  
* 20 000 + 3 700 448 = 3 720 448  x0,444 139 713  = 62 033 
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Bilaga 7: Koncern B - Bokföringsordrar vid enhetsperspektiv 
Förvärvsanalys Dotterbolag 1 (100 %) BO4 Förvärvseliminering DB 2 (55,6 %) 
Köpeskilling 755 600    Debet Kredit  
Aktiekapital -100 000  Andelar i koncernföretag 450 000 
Reservfond -20 000  Aktiekapital 55 600  
Balanserat resultat -320 000  Reservfond* 101 925  
Årets resultat -315 600  Balanserat resultat 188 216  

= 0  Mervärde 80 000  
Förvärvsanalys Dotterbolag 2 (55,6 %) Uppskjuten skatt  22 400 
Köpeskilling 450 000  Minoritetsintresse  25 574 
Aktiekapital -55 600  Goodwill 72 233  
Reservfond -11 120    497 974 497 974 
Balanserad vinst -100 309  * (20000 + 163 318) x 0,556 = 101 925 
Årets resultat -154 693  BO5 Nedskrivning goodwill 
EK i obeskattad reserv -24 019    Debet Kredit  

= 104 259 Minoritet  Goodwill  21 670 
Mervärde -80 000 35 520 Årets avskrivning 21 670   
Uppskjuten skatt 22 400 -9 946   21 670 21 670 
Minoritetsintresse 25 574 25 574 BO6 Avskrivning mervärde 

= 72 233    Debet Kredit  
Goodwill -72 233  Avskrivning RR 16 000  

= 0  Balanserad vinst 16 000  
BO1 Eliminering av bokslutsdispositioner Mervärde inventarier mm 32 000 
 Debet Kredit  Uppskjuten skatt RR  4 480 
Bokslutsdispositioner  2 523 592 Balanserad vinst  4 480 
Obeskattad reserv i BR 2 523 592  Uppskjuten skatt BR 8 960  
Uppskjuten skatt BR  706 606   40 960 40 960 
Uppskjuten skatt RR 706 606  BO7 Interna fordringar/skulder 
Bokslutsdispositioner 166 831    Debet Kredit  
Obeskattad reserv i BR  166 831 Fordringar hos koncernftg 5 082 380 
Uppskjuten skatt BR 46 713  Skulder till koncernftg 5 082 380   
Uppskjuten skatt RR   46 713   5 082 380 5 082 380 
 3 443 742 3 443 742 BO8 Utdelning på kassabasis 
BO2 Fördelning av obeskattade reserver   Debet Kredit  
 Debet Kredit  Resultat i andel koncernftg 50 040  
Obeskattade reserver 1 695 136  Balanserat resultat   50 040 
Reservfond  1 220 498   50 040 50 040 
Uppskjuten skatt BR  474 638 BO9 Minoritetsintresse 
Obeskattade reserver 5 139 511    Debet Kredit  
Reservfond  3 700 448 Aktiekapital 44 400  
Uppskjuten skatt BR  1 439 063 Reservfond 81 393  
Obeskattade reserver 226 831  Balanserad vinst* 185 892  
Reservfond  163 318 Minandel i årets resultat** 56 918  
Uppskjuten skatt BR   63 513 Minoritetsintresse   368 603 
 7 061 478 7 061 478   368 603 368 603 
BO3 Förvärvseliminering DB 1 (100 %) * 368 635 + 50040 = 418 675  
 Debet  Kredit  **årets resultat 19 595  
Andelar i koncernftg  755 600 bokslutsdispositioner 166 831  
Aktiekapital 100 000  uppskjuten skatt RR -46 713  
Reservfond* 655 600   avskrivning mervärde -16 000  
 755 600 755 600 uppskjuten skatt RR 4 480  
* 20 000 + 3 700 448 = 3 720 448  0,444x 128 193  = 56 918 
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Bilaga 8: Koncern B efter konsolidering 
 
Resultaträkning 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning 75 485 775 75 485 775 

Förändring påg. arbete för annans räkning 
mm -70 555 -70 555 
Övriga rörelseintäkter 104 652 104 652 
Summa rörelsens intäkter 75 519 872 75 519 872 
   

Rörelsens kostnader     
Handelsvaror -21 853 985 -21 853 985 
Råvaror och förnödenheter -2 124 043 -2 124 043 
Övriga externa kostnader -26 376 152 -26 376 152 
Personalkostnader -15 906 392 -15 906 392 
Avskrivningar anläggningstillgångar -1 019 041 -1 011 698 
Nedskrivning goodwill 0 -21 670 
Övriga rörelsekostnader -518 237 -518 237 
Summa rörelsens kostnader -67 797 850 -67 812 177 
   

Rörelseresultat 7 722 022 7 707 695 
Resultat från fin. investeringar     
Resultat andelar i koncernföretag 0 0 
Övriga ränteintäkter 43 686 43 686 
Räntekostnader och liknande res.poster -467 488 -467 488 

Resultat efter finansiell post 7 298 220 7 283 893 
Bokslutsdispositioner 0 0 
Skatt på årets resultat -1 121 810 -1 121 810 
Uppskjuten skatt -657 402 -655 413 
Minoritetens andel i årets resultat -62 033 -31 344 
   

Årets vinst 5 456 975 5 475 326 
 



15 
 

Koncern B efter konsolidering 
   

Tillgångar 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 
Anläggningstillgångar   
   
Immateriella anläggningstillgångar     
Goodwill 43 339 50 563 
Summa 43 339 50 563 

   
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 0 0 
Inventarier, verktyg och installationer 12 048 567 12 069 879 
Summa 12 048 567 12 069 879 
   
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 0 0 
Uppskjutna skattefordringar 0 0 
Andra långfristiga fordringar 124 000 124 000 
Summa 124 000 124 000 
   

Summa anläggningstillgångar 12 215 906 12 244 442 
   

Omsättningstillgångar   
   
Varulager mm     
Färdiga varor och handelsvaror 4 963 763 4 963 763 
Råvaror och förnödenheter 194 822 194 822 
Summa 5 158 585 5 158 585 
   
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 10 782 398 10 782 398 
Aktuella skattefordringar 0 0 
Fordringar hos koncernföretag 0 0 
Övriga kortfristiga fordringar 3 114 009 3 114 009 
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 398 621 398 621 
Summa 14 295 028 14 295 028 
   
Kassa och bank 3 775 741 3 775 741 
   

Summa omsättningstillgångar 23 229 354 23 229 354 
   

Summa tillgångar 35 445 260 35 473 796 
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Koncern B efter konsolidering 
 
Eget kapital 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 
Bundet eget kapital     
Aktiekapital 111 100 111 100 
Bundna reserver/Reservfond 4 384 446 4 384 446 
Summa 4 495 546 4 495 546 
   
Fritt eget kapital     
Fria reserver/Balanserad vinst 5 301 050 5 310 382 
Årets vinst 5 456 975 5 475 326 
Summa 10 758 025 10 785 708 
   
Minoritetsintresse 0 368 603 
   

Summa eget kapital 15 253 571 15 649 857 
   
Minoritetsintresse 373 718 0 
   
Obeskattade reserver 0 0 
   
Långfristiga skulder     
Övriga skulder till kreditinstitut 4 480 000 4 480 000 
Checkräkningskredit 178 133 178 133 
Övriga långfristiga skulder 63 960 63 960 
Summa långfristiga skulder 4 722 093 4 722 093 
   
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 2 290 000 2 290 000 
Leverantörsskulder 5 191 877 5 191 877 
Checkräkningskredit 216 636 216 636 
Skulder till koncernföretag 0 0 
Aktuella skatteskulder 1 151 923 1 151 923 
Förskott från kunder 419 064 419 064 
Övriga kortfristiga skulder 556 138 556 138 
Uppskjuten skatt 2 644 579 2 650 547 
Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter 2 625 661 2 625 661 
Summa kortfristiga skulder 15 095 878 15 101 846 
   

S:a eget kapital och skulder 35 445 260 35 473 796 
Ställda säkerheter   
Företagsinteckningar 5 450 000 5 450 000 
   
Ansvarsförbindelser   
Borgensförbindelser 330 000 330 000 
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Bilaga 9: Koncern C före konsolidering 
    

Resultaträkning 2006 Moderbolag Dotterbolag 1 Koncern före 
       justering 
        
Rörelseintäkter       
Nettoomsättning 55 363 642 1 448 277 56 811 919 
Övriga rörelseintäkter 4 759 921 25 020 4 784 941 
Summa intäkter 60 123 563 1 473 297 61 596 860 
        
Rörelsekostnader       
Handelsvaror -44 341 954 -1 284 645 -45 626 599 
Övriga externa kostnader -5 476 166 -342 338 -5 818 504 
Personalkostnader -9 272 471 -1 971 -9 274 442 
Av- och nedskrivningar anl.tillgångar -255 279 0 -255 279 
Övriga rörelsekostnader -5 554 0 -5 554 
Summa kostnader -59 351 424 -1 628 954 -60 980 378 
        
Rörelseresultat 772 139 -155 657 616 482 
        
Resultat från finansiella poster       
Övriga ränteintäkter och liknande 337 426 123 337 549 
Räntekostnader och liknande -418 084 -972 -419 056 
Resultat efter finansiella poster 691 481 -156 506 534 975 
        
Bokslutsdispositioner -592 922 -82 281 -675 203 
Skatt på årets resultat -40 071 0 -40 071 
Uppskjuten skatt       
Minoritetens andel i årets resultat       
        
Årets resultat 58 488 -238 787 -180 299 
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Koncern C före konsolidering 
    

Tillgångar 2006 Moderbolag Dotterbolag 1 Koncern före 
       justering 
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar       
Goodwill       
Koncessioner, patent, licenser mm 573 743 0 573 743 
Summa 573 743 0 573 743 
        
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier, verktyg och installationer 371 814 0 371 814 
Summa 371 814 0 371 814 
        
Finansiella anläggningstillgångar       
Fordringar hos koncernföretag 0 200 000 200 000 
Andelar i koncernföretag 1 216 000 0 1 216 000 
Andra långfristiga fordringar 422 205 0 422 205 
Summa 1 638 205 200 000 1 838 205 
        
Summa anläggningstillgångar 2 583 762 200 000 2 783 762 
        

Omsättningstillgångar       
        
Varulager mm       
Färdiga varor och handelsvaror 9 189 193 424 825 9 614 018 
Pågående arbete 0 197 128 197 128 
Summa 9 189 193 621 953 9 811 146 
        
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar 18 999 767 11 638 19 011 405 
Fordringar hos koncernföretag 0 292 205 292 205 
Aktuella skattefordringar 302 917 6 380 309 297 
Övriga fordringar 41 386 116 41 502 
Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter 1 689 820 1 100 1 690 920 
Summa 21 033 890 311 439 21 345 329 
        
Kassa och bank 18 807 26 408 45 215 
        
Summa omsättningstillgångar 30 241 890 959 800 31 201 690 
        

Summa tillgångar 32 825 652 1 159 800 33 985 452 
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 Koncern C före konsolidering 
 
Eget kapital och skulder 2006 Moderbolag Dotterbolag 1 Koncern före 
       justering 
Bundet eget kapital       
Aktiekapital 1 000 000 816 000 1 816 000 
Reservfond 200 000 0 200 000 
Summa 1 200 000 816 000 2 016 000 
        
Fritt eget kapital       
Balanserat resultat 3 728 756 252 456 3 981 212 
Årets resultat 58 488 -238 787 -180 299 
Summa 3 787 244 13 669 3 800 913 
        
Summa eget kapital 4 987 244 829 669 5 816 913 
        
Minoritetsintresse       
        
Obeskattade reserver 1 670 119 12 745 1 682 864 
        
Långfristiga skulder       
Skulder till kreditinstitut 678 900 0 678 900 
Skulder till koncernföretag 200 000 0 200 000 
Summa 878 900 0 878 900 
        
Kortfristiga skulder       
Checkräkningskredit 2 361 390 0 2 361 390 
Fakturakredit 3 160 521 0 3 160 521 
Leverantörsskulder 13 325 443 132 440 13 457 883 
Skulder till koncernföretag 281 630 0 281 630 
Övriga skulder 2 661 236 26 600 2 687 836 
Uppskjuten skatt       
Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter 3 499 169 158 346 3 657 515 
Summa 25 289 389 317 386 25 606 775 
        

Sa eget kapital och skulder 32 825 652 1 159 800 33 985 452 
        
Ställda säkerheter       
Företagsinteckningar 13 500 000 700 000 14 200 000 
Belånade kundfordringar 7 510 045 0 7 510 045 
        
Ansvarsförbindelser 0 0 0 
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Bilaga 10: Koncern C - Bokföringsordrar vid moderbolagsperspektiv 
Förvärvsanalys Dotterbolag 1 (51 %) BO5 Avskrivning av goodwill 
    Debet Kredit  
Köpeskilling 1 216 000  Goodwill  157 638 
Aktiekapital -416 160  Årets avskrivning 157 638   
Balanserat resultat -128 753   157 638 157 638 
Årets resultat 121 781      
EK i obeskattad reserv -4 680  BO6 Kortfristiga interna fordringar/skulder 

= 788 188    Debet  Kredit  
Goodwill 788 188  Fordringar hos koncernftg  292 205 

= 0  Skulder till koncernföretag 281 630  
   Övriga skulder 10 575   
BO1 Eliminering av bokslutsdispositioner   292 205 292 205 
 Debet Kredit      
Bokslutsdispositioner  592 922 BO7 Internförsäljning/interninköp 
Obeskattad reserv i BR 592 922    Debet  Kredit  
Uppskjuten skatt BR  166 018 Nettoomsättning 2 199 791  
Uppskjuten skatt RR 166 018  Handelsvaror   2 199 791 
Bokslutsdispositioner  82 281   2 199 791 2 199 791 
Obeskattad reserv i BR 82 281      
Uppskjuten skatt BR  23 039 BO8 Minoritetsintresse (49 %) 
Uppskjuten skatt RR 23 039     Debet Kredit  
 864 260 864 260 Aktiekapital 399 840  
   Reservfond*  24 532 
BO2 Fördelning av obeskattade reserver Balanserat resultat 123 703  
 Debet Kredit  Minoritetsandel i årets res** 87 977 
Obeskattad reserv 1 077 197  Minoritetsintresse    411 034 
Reservfond  775 582   523 543 523 543 
Uppskjuten skatt BR  301 615     
Obeskattad reserv  69 536 * (0-50066) x 0,49 = -24 532  
Reservfond 50 066  ** årets resultat -238 787  
Uppskjuten skatt BR 19 470   bokslutsdispositioner 82 281  
 1 146 733 1 146 733 uppskjuten skatt RR -23 039  
   0,49x -179 545  = -87 977 
BO3 Förvärvseliminering DB 1     
 Debet Kredit      
Andelar i koncernföretag  1 216 000     
Aktiekapital 416 160      
Reservfond*  25 534     
Balanserat resultat 37 186      
Goodwill 788 188       
 1 241 534 1 241 534     
* (0-50066) x 0,51=25534       
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Bilaga 11: Koncern C - Bokföringsordrar vid enhetsperspektiv 
Förvärvsanalys Dotterbolag 1 (51 %)  BO5 Nedskrivning av goodwill 
     Debet Kredit  
Köpeskilling 1 216 000  Goodwill  157 638 
Aktiekapital -416 160  Årets avskrivning 157 638   
Balanserat resultat -128 753    157 638 157 638 
Årets resultat 121 781      
EK i obeskattade reserver -4 680  BO6 Kortfristiga interna fordringar/skulder 

= 788 188    Debet  Kredit  
Goodwill 788 188  Fordringar hos koncernftg  292 205 

= 0  Skulder till koncernföretag 281 630  
   Övriga skulder 10 575   
BO1 Eliminering av bokslutsdispositioner   292 205 292 205 
 Debet Kredit      
Bokslutsdispositioner  592 922 BO7 Internförsäljning/interninköp 
Obeskattad reserv i BR 592 922    Debet  Kredit  
Uppskjuten skatt BR  166 018 Nettoomsättning 2 199 791  
Uppskjuten skatt RR 166 018  Handelsvaror   2 199 791 
Bokslutsdispositioner  82 281   2 199 791 2 199 791 
Obeskattad reserv i BR 82 281      
Uppskjuten skatt BR  23 039 BO8 Minoritetsintresse 
Uppskjuten skatt RR 23 039     Debet Kredit  
 864 260 864 260 Aktiekapital 399 840  
   Reservfond*  24 532 
BO2 Fördelning av obeskattade reserver Balanserat resultat 123 703  
 Debet Kredit  Minoritetsandel i årets res** 87 977 
Obeskattade reserver 1 077 197  Minoritetsintresse    411 034 
Reservfond  775 582   523 543 523 543 
Uppskjuten skatt BR  301 615     
Obeskattade reserver  69 536 * (0-50066) x 0,49 = -24 532  
Reservfond 50 066  ** årets resultat -238 787  
Uppskjuten skatt BR 19 470   bokslutsdispositioner +82 281  
 1 146 733 1 146 733 uppskjuten skatt RR -23 039  
   0,49x -179 545  = -87977 
BO3 Förvärvseliminering DB 1     
 Debet Kredit      
Andelar i koncernföretag  1 216 000     
Aktiekapital 416 160      
Reservfond*  25 534     
Balanserat resultat 37 186      
Goodwill 788 188       
 1 241 534 1 241 534     
       
* (0-50066) x 0,51=25534       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Bilaga 12: Koncern C efter konsolidering 
   

Resultaträkning 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 
   
   
Rörelseintäkter     
Nettoomsättning 54 612 128 54 612 128 
Övriga rörelseintäkter 4 784 941 4 784 941 
Summa intäkter 59 397 069 59 397 069 
   
Rörelsekostnader     
Handelsvaror -43 426 808 -43 426 808 
Övriga externa kostnader -5 818 504 -5 818 504 
Personalkostnader -9 274 442 -9 274 442 
Av- och nedskrivningar anl.tillgångar -412 917 -412 917 
Övriga rörelsekostnader -5 554 -5 554 
Summa kostnader -58 938 225 -58 938 225 
   
Rörelseresultat 458 844 458 844 
   
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande 337 549 337 549 
Räntekostnader och liknande -419056 -419 056 
Resultat efter finansiella poster 377 337 377 337 
   
Bokslutsdispositioner 0 0 
Skatt på årets resultat -40 071 -40 071 
Uppskjuten skatt -189 057 -189 057 
Minoritetens andel i årets resultat 87 977 87 977 
   
Årets resultat 236 186 236 186 
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Koncern C efter konsolidering 
 
Tillgångar 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 
   
Anläggningstillgångar   
   
Immateriella anläggningstillgångar     
Goodwill 630 550 630 550 
Koncessioner, patent, licenser mm 573 743 573 743 
Summa 1 204 293 1 204 293 
   
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer 371 814 371 814 
Summa 371 814 371 814 
   
Finansiella anläggningstillgångar     
Fordringar hos koncernföretag 0 0 
Andelar i koncernföretag 0 0 
Andra långfristiga fordringar 422 205 422 205 
Summa 422 205 422 205 
   
Summa anläggningstillgångar 1 998 312 1 998 312 
   

Omsättningstillgångar   
   
Varulager mm     
Färdiga varor och handelsvaror 9 614 018 9 614 018 
Pågående arbete 197 128 197 128 
Summa 9 811 146 9 811 146 
   
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 19 011 405 19 011 405 
Fordringar hos koncernföretag 0 0 
Aktuella skattefordringar 309 297 309 297 
Övriga fordringar 41 502 41 502 
Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter 1 690 920 1 690 920 
Summa 21 053 124 21 053 124 
   
Kassa och bank 45 215 45 215 
   
Summa omsättningstillgångar 30 909 485 30 909 485 
   

Summa tillgångar 32 907 797 32 907 797 
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Koncern C efter konsolidering 
 
Eget kapital och skulder 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 
   
Bundet eget kapital     
Aktiekapital 1 000 000 1 000 000 
Reservfond 975 582 975 582 
Summa 1 975 582 1 975 582 
   
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat 3 820 323 3 820 323 
Årets resultat 236 186 236 186 
Summa 4 056 509 4 056 509 
   
Minoritetsintresse 0  411 034 
   

Summa eget kapital 6 032 091 6 443 125 
   
Minoritetsintresse 411 034 0  
   
Obeskattade reserver 0 0 
   

Skulder   
   
Långfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 678 900 678 900 
Skulder till koncernföretag 0 0 
Summa 678 900 678 900 
   
Kortfristiga skulder     
Checkräkningskredit 2 361 390 2 361 390 
Fakturakredit 3 160 521 3 160 521 
Leverantörsskulder 13 457 883 13 457 883 
Skulder till koncernföretag 0 0 
Övriga skulder 2 677 261 2 677 261 
Uppskjuten skatt 471 202 471 202 
Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter 3 657 515 3 657 515 
Summa 25 785 772 25 785 772 
   

Summa eget kapital och skulder 32 907 797 32 907 797 
   
Ställda säkerheter     
Företagsinteckningar 14 200 000 14 200 000 
Belånade kundfordringar 7 510 045 7 510 045 
   
Ansvarsförbindelser 0 0 
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Bilaga 13: Koncern D före konsolidering 
 
Resultaträkning 2006 Moder- Dotter- Dotter- Dotter- Koncern  

  bolag bolag 1 bolag 2 bolag 3 
före 

justering 
            
Rörelseintäkter           
Nettoomsättning 32 938 574 9 739 411 306 000 6 875 613 49 859 598 

Förändring påg. arbete för 
annans räkning 290 023 0 0 51 966 341 989 
Aktieförsäljning 0 0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter 238 963 0 0 35 875 274 838 
Summa 33 467 560 9 739 411  306 000 6 963 454 50 476 425 

            
Rörelsekostnader           
Råvaror och förnödenheter -8 236 475 -2 692 537 0 -1 167 321 -12 096 333 
Kostnad för aktier 0 0 0 0 0 
Övriga externa kostnader -5 899 473 -1 260 187 -58 480 -1 194 216 -8 412 356 
Personalkostnader -12 898 460 -2 885 678 0 -2 889 944 -18 674 082 

Avskrivningar 
anläggningstillgångar -381 563 -51 911 -43 700 -52 477 -529 651 
Nedskrivningar av aktier -609 638 0 0 0 -609 638 
Summa -28 025 609 -6 890 313 -102 180 -5 303 958 -40 322 060 
            
Rörelseresultat 5 441 951 2 849 098 203 820 1 659 496 10 154 365 
            

Resultat från finansiella 
investeringar           

Resultat från andelar i 
koncernföretag 1 058 000 0 0 0 1 058 000 

Övriga ränteintäkter och 
liknande 24 404 34 994 2 851 0 62 249 
Räntekostnader och liknande -154 993 -13 987 -22 371 -6 186 -197 537 
            

Resultat efter finansiella 
poster 6 369 362 2 870 105 184 300 1 653 310 11 077 077 
            
Bokslutsdispositioner -1 092 676 0 0 -431 319 -1 523 995 
Skatt på årets resultat -1 045 377 -1 144 105 -53 026 -354 536 -2 597 044 
Uppskjuten skatt           

Minoritetens andel i årets 
resultat 0 0 0 0 0 
            
Årets resultat 4 231 309 1 726 000 131 274 867 455 6 956 038 
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Koncern D före konsolidering 
 
Tillgångar 2006 Moder- Dotter- Dotter- Dotter- Koncern  

 Anläggningstillgångar bolag bolag 1 bolag 2 bolag 3 
före 

justering 
Immateriella tillgångar           

Ombyggnation av annans 
fastighet 0 0 0 290 884 290 884 
Goodwill 0 0 0 0 0 
Summa 0 0 0 290 884 290 884 
            
Materiella tillgångar           
Byggnader och mark 0 0 715 881 0 715 881 

Maskiner och andra tekniska 
anläggningar 0 0 0 34 155 34 155 

Inventarier, verktyg och 
installationer 3 851 916 81 927 0 50 208 3 984 051 
Summa 3 851 916 81 927 715 881 84 363 4 734 087 
            
Finansiella tillgångar           
Andelar i koncernföretag 4 004 500 0 0 0 4 004 500 

Andra långfristiga 
värdepappersinnehav 1 806 000 6 000 0 0 1 812 000 
Andra långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 
Summa 5 810 500 6 000 0 0 5 816 500 
            
Sa anläggningstillgångar 9 662 416 87 927 715 881 375 247 10 841 471 

Omsättningstillgångar           
Varulager           
Färdiga varor och 
handelsvaror 380 332 64 551 0 52 962 497 845 

Pågående arbete för annans 
räkning 1 506 375 0 0 385 359 1 891 734 
Summa 1 886 707 64 551 0 438 321 2 389 579 
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar 5 884 602 1 761 874 625 4 437 307 12 084 408 
Fordringar hos 
koncernföretag 1 250 963 118 431 19 500 0 1 388 894 
Övriga fordringar 749 842 73 211 8 188 70 405 901 646 

Förutbetalda 
kostnader/Upplupna intäkter 308 657 147 098 0 57 297 513 052 
Summa 8 194 064 2 100 614 28 313 4 565 009 14 888 000 
            
Kassa och bank 66 949 2 564 478 329 050 8 423 2 968 900 
Sa omsättningstillgångar 10 147 720 4 729 643 357 363 5 011 753 20 246 479 
            

Summa tillgångar 19 810 136 4 817 570 1 073 244 5 387 000 31 087 950 
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Koncern D före konsolidering 
 
Eget kapital och 
skulder Moder- Dotter- Dotter- Dotter- Koncern  

  bolag bolag 1 bolag 2 bolag 3 
före 

justering 
Bundet eget kapital           
Aktiekapital 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 
Bundna 
reserver/Reservfond 20 000 20 000 20 000 17 600 77 600 
Summa 120 000 120 000 120 000 117 600 477 600 
Fritt eget kapital           
Balanserad vinst/förlust 2 825 857 1 201 465 84 617 158 103 4 270 042 
Årets resultat 4 231 309 1 726 000 131 274 867 455 6 956 038 
Summa 7 057 166 2 927 465 215 891 1 025 558 11 226 080 
            
Summa eget kapital 7 177 166 3 047 465 335 891 1 143 158 11 703 680 
            
Obeskattade reserver 2 529 311 0 0 444 003 2 973 314 
Minoritetsintresse 0 0 0 0 0 
Avsättningar           
Avsättningar för skatter 0 0 0 0 0 
Summa 0 0 0 0 0 
Långfristiga skulder           
Övriga skulder 0 0 455 000 0 455 000 
Skulder till kreditinstitut 2 435 200 0 0 0 2 435 200 
Skulder till koncernföretag 19 500 0 0 0 19 500 
Summa 2 454 700 0 455 000 0 2 909 700 
            
Kortfristiga skulder           
Checkräkningskredit 628 113 0 0 68 554 696 667 
Skulder till kreditinstitut 0 0 60 000 0 60 000 
Skulder till koncernföretag 0 94 0 1 250 869 1 250 963 
Leverantörsskulder 1 193 004 448 526 0 199 807 1 841 337 
Skatteskulder 732 832 135 416 122 353 287 733 1 278 334 
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 
Övriga skulder 2 147 691 433 084 19 000 1 098 852 3 698 627 
Upplupna 
kostnader/Förutbet intäkter 2 947 319 752 985 81 000 894 024 4 675 328 
Summa 7 648 959 1 770 105 282 353 3 799 839 13 501 256 

Sa eget kapital och 
skulder 19 810 136 4 817 570 1 073 244 5 387 000 31 087 950 
Ställda säkerheter           
Fastighetsinteckningar 0 0 1 300 000 700 000 2 000 000 
(varav i eget förvar) 0 0 595 000 0 595 000 
Företagsinteckningar 4 475 000 0 0 0 4 475 000 
Ansvarsförbindelser           
KB org. nr xxxx 9 183 927 0 0 0 9 183 927 
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Bilaga 14: Koncern D - Bokföringsordrar vid moderbolagsperspektiv 
Förvärvsanalys Dotterbolag 1 (100 %)   BO2 Fördelning av obeskattade reserver 
     Debet Kredit  
Köpeskilling 1 884 500  Obeskattade reserver 1 436 635  
Aktiekapital -100 000  Reservfond  1 034 377 
Reservfond -20 000  Uppskjuten skatt BR  402 258 
Balanserat resultat -1 186 242  Obeskattade reserver 12 684  
Årets resultat -15 223  Reservfond  9 132 

= 563 035  Uppskjuten skatt BR   3 552 
Goodwill -563 035    1 449 319 1 449 319 

= 0      
   BO3 Förvärvseliminering DB 1 
Förvärvsanalys Dotterbolag 2 (60 %)   Debet Kredit  
   Andelar i koncernftg  1 884 500 
Köpeskilling 920 000  Aktiekapital 100 000  
Aktiekapital -60 000  Reservfond 20 000  
Reservfond -12 000  Balanserat resultat 1 201 465  
Balanserat resultat -21 510  Årets resultat 0  
Årets resultat -28 024  Goodwill 563 035   

= 798 466    1 884 500 1 884 500 
Mervärde -420 000      
Uppskjuten skatt 117 600  BO4 Avskrivning goodwill DB 1 

= 496 066    Debet Kredit  
Goodwill -496 066  Goodwill  225 214 
 0  Balanserat resultat 112 607  
   Årets avskrivning 112 607   
Förvärvsanalys Dotterbolag 3 (100 %)   225 214 225 214 
       
Köpeskilling 1 200 000  BO5 Förvärvseliminering DB 2 (60 %) 
Aktiekapital -100 000    Debet Kredit  
Reservfond -17 600  Andelar i koncernftg  1 000 000 
Balanserat resultat -155 289  Aktiekapital 60 000  
Årets resultat -2 814  Reservfond 12 000  
EK i obeskattade reserver  -9 132  Balanserat resultat 50 770  

= 915 165  Årets resultat 78 764  
Goodwill -915 165  Mervärde 420 000  

= 0  Uppskjuten skatt BR  117 600 
   Goodwill 496 066   
BO1 Eliminering av bokslutsdispositioner   1 117 600 1 117 600 
 Debet Kredit      
Bokslutsdispositioner RR  1 092 676 BO6 Avskrivning goodwill DB 2 
Obeskattade reserver BR 1 092 676    Debet Kredit  
Uppskjuten skatt BR  305 949 Goodwill  99 214 
Uppskjuten skatt RR 305 949  Balanserat resultat 49 607  
Bokslutsdispositioner RR  431 319 Årets avskrivning 49 607   
Obeskattade reserver BR 431 319    99 214 99 214 
Uppskjuten skatt BR  120 769     
Uppskjuten skatt RR 120 769      
 1 950 713 1 950 713    

 
 
 



29 
 

Koncern D – Bokföringsordrar vid ett moderbolagsperspektiv 
 BO7 Avskrivning mervärde DB 2   

 Debet Kredit    
Årets avskrivning RR 42 000    
Fritt EK 42 000    
Mervärde byggnad  84 000   
Uppskjuten skatt i RR  11 760   
Fritt EK  11 760   
Uppskjuten skatt BR 23 520     

 107 520 107 520   
     
BO8 Minoritetsintresse DB 2 (40 %)   
 Debet Kredit    
Aktiekapital 40 000    
Reservfond 8 000    
Balanserat resultat 33 847    
Minoritetsandel i årets resultat 52 510    
Minoritetsintresse   134 357   
 134 357 134 357   
BO9 Förvärvseliminering DB 3   
 Debet Kredit    
Andelar i koncernföretag  1 200 000   
Aktiekapital 100 000    
Reservfond* 26 732    
Balanserat resultat 158 103    
Goodwill 915 165     
 1 200 000 1 200 000   
* 17 600 + 9132 = 26 732     
     
BO10 Avskrivning goodwill DB 3   
 Debet Kredit    
Goodwill  183 033   
Balanserat resultat 91 517    
Årets avskrivning 91 516     
 183 033 183 033   
BO11 Interna skulder/fordringar   
 Debet Kredit    
Fordringar hos koncernföretag 1 388 894   
Skulder till koncernftg 
(kortfr.) 19 500    
Skulder till koncernftg 
(långfr.) 1 250 963    
Övriga kortfristiga skulder 118 431     
 1 388 894 1 388 894   
BO12 Intern försäljning   
 Debet Kredit    
Nettoomsättning 2 941 716    
Råvaror och förnödenheter   2 941 716   
 2 941 716 2 941 716   
BO13 Utdelning på kassabasis   
 Debet Kredit    
Resultat från andel i 
koncernftg 1 058 000    
Balanserat resultat   1 058 000   
 1 058 000 1 058 000   
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Bilaga 15: Koncern D – Bokföringsordrar vid enhetsperspektiv 
Förvärvsanalys Dotterbolag 1 (100 %) BO2 Fördelning av obeskattade reserver 
     Debet Kredit  
Köpeskilling 1 884 500  Obeskattade reserver 1 436 635  
Aktiekapital -100 000  Reservfond  1 034 377 
Reservfond -20 000  Uppskjuten skatt BR  402 258 
Balanserat resultat -1 186 242  Obeskattade reserver 12 684  
Årets resultat -15 223  Reservfond  9 132 

= 563 035  Uppskjuten skatt BR   3 552 
Goodwill -563 035    1 449 319 1 449 319 

= 0  BO3 Förvärvseliminering DB 1 
     Debet Kredit  
Förvärvsanalys Dotterbolag 2 (60 %) Andelar i koncernftg  3 610 500 
   Aktiekapital 100 000  
Köpeskilling 920 000  Reservfond 20 000  
Aktiekapital -60 000  Balanserat resultat 726  
Reservfond -12 000  Årets resultat 2 926 739  
Balanserat resultat -21 510  Goodwill 563 035   
Årets resultat -28 024    3 610 500 3 610 500 

= 798 466 Minoritet BO4 Nedskrivning goodwill DB 1 
Mervärde -700 000 280 000   Debet Kredit  
Uppskjuten skatt 196 000 -78 400 Goodwill  225 214 
Minoritetsintresse 201 600 201 600 Årets nedskrivning 225 214   

= 496 066    225 214 225 214 
Goodwill -496 066      
 0  BO5 Förvärvseliminering DB 2 
     Debet Kredit  
Förvärvsanalys Dotterbolag 3 (100 %) Andelar i koncernftg  1 000 000 
   Aktiekapital 60 000  
Köpeskilling 1 200 000  Reservfond 12 000  
Aktiekapital -100 000  Balanserat resultat 50 770  
Reservfond -17 600  Årets resultat 78 764  
Balanserat resultat -155 289  Mervärde 700 000  
Årets resultat -2 814  Uppskjuten skatt BR  196 000 
EK i obeskattad reserv  -9 132  Minoritetsintresse  201 600 

= 915 165  Goodwill 496 066   
Goodwill -915 165    1 397 600 1 397 600 

= 0      
   BO6 Nedskrivning goodwill DB 2 
BO1 Eliminering av bokslutsdispositioner   Debet Kredit  
 Debet Kredit  Goodwill  99 213 
Bokslutsdispositioner RR 1 092 676 Årets nedskrivning 99 213   
Obeskattad reserv BR 1 092 676    99 213 99 213 
Uppskjuten skatt BR  305 949    
Uppskjuten skatt RR 305 949      
Bokslutsdispositioner RR 431 319    
Obeskattad reserv BR 431 319      
Uppskjuten skatt BR  120 769    
Uppskjuten skatt RR 120 769      
 1 950 713 1 950 713    
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Koncern D - Bokföringsordrar vid enhetsperspektiv 

BO7 Avskrivning mervärde DB 2 
  Debet Kredit  
Årets avskrivning RR 70 000  
Fritt EK 70 000  
Mervärde inventarier   140 000 
Uppskjuten skatt RR  19 600 
Fritt EK  19 600 
Uppskjuten skatt BR 39 200   
 179 200 179 200 
   
BO8 Minoritetsintresse DB 2 (40 %) 
 Debet Kredit  
Aktiekapital 40 000  
Reservfond 8 000  
Balanserat resultat 33 847  
Minoritetsandel i årets res 40 414  
Minoritetsintresse   122 261 
 122 261 122 261 
   
BO9 Förvärvseliminering DB 3 (100 %) 
 Debet Kredit  
Andelar i koncernföretag  1 200 000 
Aktiekapital 100 000  
Reservfond* 26 732  
Balanserat resultat 158 103  
Goodwill 915 165   
 1 200 000 1 200 000 
* 17 600 + 9132 = 26 732   
BO10 Nedskrivning goodwill DB 3 
 Debet Kredit  
Goodwill  183 033 
Årets nedskrivning 183 033   
 183 033 183 033 
BO11 Interna skulder/fordringar 
 Debet Kredit  
Fordringar hos koncernföretag 1 388 894 
Skulder till koncernftg (kortfr.) 19 500  
Skulder till koncernftg (långfr.) 1 250 963  
Övriga kortfristiga skulder 118 431   
 1 388 894 1 388 894 
BO12 Intern försäljning 
 Debet Kredit  
Nettoomsättning 2 941 716  
Råvaror och förnödenheter   2 941 716 
 2 941 716 2 941 716 
BO13 Utdelning på kassabasis 
 Debet Kredit  
Resultat från andelar i 
koncernföretag 1 058 000  
Balanserat resultat   1 058 000 
 1 058 000 1 058 000 
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Bilaga 16: Koncern D efter konsolidering 
   

Resultaträkning 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 
Rörelseintäkter   
Nettoomsättning 46 917 882 46 917 882 
Förändring påg. arbete för annans räkning 341 989 341 989 
Aktieförsäljning 0 0 
Övriga rörelseintäkter 274 838 274 838 
Summa 47 534 709 47 534 709 
   
Rörelsekostnader     
Råvaror och förnödenheter -9 154 617 -9 154 617 
Kostnad för aktier 0 0 
Övriga externa kostnader -8 412 356 -8 412 356 
Personalkostnader -18 674 082 -18 674 082 
Avskrivningar anläggningstillgångar -825 381 -599 651 
Nedskrivning av goodwill 0 -507 461 
Nedskrivningar av aktier -609 638 -609 638 
Summa -37 676 074 -37 957 805 
   
Rörelseresultat 9 858 635 9 576 904 
   
Resultat från finansiella investeringar     
Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 
Övriga ränteintäkter och liknande 62 249 62 249 
Räntekostnader och liknande -197 537 -197 537 
Resultat efter finansiella poster 9 723 347 9 441 616 
   
Bokslutsdispositioner 0 0 
Skatt på årets resultat -2 597 044 -2 597 044 
Uppskjuten skatt -414 958 -407 118 
Minoritetens andel i årets resultat -52 510 -40 414 
   
Årets resultat 6 658 835 6 397 040 
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Koncern D efter konsolidering 
 
Tillgångar 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 
   

Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar     
Ombyggnation av annans fastighet 290 884 290 884 
Goodwill 1 466 805 1 466 805 
Summa 1 757 689 1 757 689 
   
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 715 881 715 881 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 34 155 34 155 
Inventarier, verktyg och installationer 4 320 051 4 544 051 
Summa 5 070 087 5 294 087 
   
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 0 0 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 812 000 1 812 000 
Andra långfristiga fordringar 0 0 
Summa 1 812 000 1 812 000 
   

Summa anläggningstillgångar 8 639 776 8 863 776 
   

Omsättningstillgångar   
Varulager     

Färdiga varor och handelsvaror 497 845 497 845 
Pågående arbete för annans räkning 1 891 734 1 891 734 
Summa 2 389 579 2 389 579 
   
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 12 084 408 12 084 408 
Fordringar hos koncernföretag 0 0 
Övriga fordringar 901 646 901 646 
Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter 513 052 513 052 
Summa 13 499 106 13 499 106 
   
Kassa och bank 2 968 900 2 968 900 
   

Summa omsättningstillgångar 18 857 585 18 857 585 
   

Summa tillgångar 27 497 361 27 721 361 
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Koncern D efter konsolidering 
 
Eget kapital och skulder 2006 Moderbolagsperspektiv Enhetsperspektiv 
Bundet eget kapital     
Aktiekapital 100 000 100 000 
Bundna reserver/Reservfond 1 054 377 1 054 377 
Summa 1 154 377 1 154 377 
Fritt eget kapital     
Fria reserver/Balanserad vinst eller förlust 3 577 602 3 834 693 
Årets resultat 6 658 835 6 397 040 
Summa 10 236 437 10 231 733 
   
Minoritetsintresse  0 323 861 
   

Summa eget kapital 11 390 814 11 709 971 
   
Obeskattade reserver 0 0 
   
Minoritetsintresse 134 357  0 
   
Avsättningar     
Avsättningar för skatter 0 0 
Summa 0 0 
   
Långfristiga skulder     
Övriga skulder 455 000 455 000 
Skulder till kreditinstitut 2 435 200 2 435 200 
Skulder till koncernföretag 0 0 
Summa 2 890 200 2 890 200 
   
Kortfristiga skulder     
Checkräkningskredit 696 667 696 667 
Skulder till kreditinstitut 60 000 60 000 
Skulder till koncernföretag 0 0 
Leverantörsskulder 1 841 337 1 841 337 
Skatteskulder 1 278 334 1 278 334 
Uppskjuten skatt 950 128 989 328 
Övriga skulder 3 580 196 3 580 196 
Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter 4 675 328 4 675 328 
Summa 13 081 990 13 121 190 
   

Summa eget kapital och skulder 27 497 361 27 721 361 
   
Poster inom linjen   
Ställda säkerheter     
Fastighetsinteckningar 2 000 000 2 000 000 
(varav i eget förvar) 595 000 595 000 
Företagsinteckningar 4 475 000 4 475 000 
Ansvarsförbindelser     
KB org. nr xxx 9 183 927 9 183 927 
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Bilaga 17: Intervjuguide redovisare 
 

Kort presentation av oss, studien och frågeställningen. 
Information om intervjun och dess användning. 
Lite fakta om respondenten. Huvudsakliga arbetsuppgifter, titel, erfarenhet och så vidare. 
 
Tema 1 
• Vad använder Ni för perspektiv vid upprättande av koncernredovisningen? 

• Vad har Ni för motiv när Ni använder detta perspektiv?  

Tema 2 
• Hur insatta är Ni i de olika perspektiven? 

• Hur kommer det sig? 

• Har Ni undersökt vad det skulle bli för skillnad på årsredovisningen i koncernen om Ni 
skulle byta perspektiv?  

Tema 3 

• Vad anser Du om att icke noterade bolag i Sverige kan välja vilket perspektiv som skall 
användas vid upprättande av koncernmässig årsredovisning? 

• Hur insatt är Du i den internationella anpassningen som sker inom redovisning i stort? 

Tema 4 

• Vad anser Du om den internationella anpassningen?  

• Tror Du att detta kommer att påverka Ert framtida arbete med upprättande av 
årsredovisning i koncernen? 

• Hur tror Du att arbetet kommer att påverkas? 

Övrigt adderas till lämpligt tema 

• Har Du något övrigt att tillägga? 
Information om att vi kommer att maila när vi har renskrivit anteckningarna för att få en 
korrekt avspegling av det som sagts. 
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Bilaga 18: Intervjuguide revisor 
 
Kort presentation av oss, studien och frågeställningen. 

Information om intervjun och dess användning. 

Lite fakta om respondenten. Huvudsakliga arbetsuppgifter, titel, erfarenhet osv. 

Tema 1 

• Vilket är det vanligaste perspektivet vid upprättande av koncernredovisning som Du 

uppfattar det? 

• Vad tror Du det beror på? 

Tema 2 

• Vilket av perspektiven anser Du ger den mest rättvisande bilden av koncernens 

verksamhet?  

• Hur stor är kunskapen ute hos bolagen angående de olika perspektiven och vad de 

innebär i praktiken?  

• Vad tror Du det beror på? 

• Är bolagen medvetna om valmöjligheten? 

• Vad anser Du om att icke noterade bolag i Sverige kan välja vilket perspektiv som skall 

användas vid upprättande av koncernmässig årsredovisning?  

Tema 3 

• Blir det rättvisande och går det verkligen att jämföra olika bolag fastän de använder olika 

perspektiv? 

• Vad anser Du om den internationella anpassningen som sker inom redovisning?  

Tema 4 

• Vad anser Du om den internationella anpassningen specifikt för koncernredovisningen? 

• Hur har Du upplevt införandet av IFRS/IAS i svensk redovisning?  

• Hur har detta påverkat arbetet med granskningen av årsredovisning i koncerner?  

• Anser Du att tillkommandet av samarbetet mellan IASB och FASB är bra eller dåligt? 

Övrigt adderas till lämpligt tema 

• Har Du något övrigt Du vill tillägga? 
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Bilaga 19: Intervju 1 – med ¨Karl Wennström¨ 
   
Fakta om respondenten 

Ekonom/redovisningskonsult med ungefär tio års arbetslivserfarenhet som arbetar i huvudsak 

redovisning och beskattning i småföretag och småkoncerner. Upprättar årsredovisning och 

deklarerar. Arbetar på ett av de bolag som ingår i de koncerner vi har baserat våra fiktiva 

koncerner på i den kvantitativa delen av studien. 

 

Tema 1 

1) Vad använder Ni för perspektiv vid upprättande av koncernredovisningen? 

Vi använder moderbolagsperspektivet och upprättar redovisningen enligt RR:s 

rekommendationer. 

2) Vad har Ni för motiv när Ni använder detta perspektiv? 

Styrs mer av RR än av eget tycke och smak.   

Tema 2 

3) Hur insatta är Ni i de olika perspektiven? 

Endast grundläggande kunskaper om de båda perspektiven, tror att detta är mer intressant för 

större företag. 

4) Har Ni undersökt vad det skulle bli för skillnad på årsredovisningen i koncernen om Ni 

skulle byta perspektiv?  

Nej, det har vi inte gjort. 

Tema 3 

5) Vad anser Du om att icke noterade bolag i Sverige kan välja vilket perspektiv som skall 

användas vid upprättande av koncernmässig årsredovisning? 

Detta är både bra och dåligt. Det som är positivt är det faktum att företagen själva kan avgöra 

hur de vill presentera information. Det som är negativt är att det blir svårt för läsare att 

jämföra årsredovisningar mellan olika bolag.  

6) Hur insatt är Du i den internationella anpassningen som sker inom redovisning i stort? 

Endast allmänt följer utvecklingen men arbetar inte med den typen av ekonomi, det är mer 

intressant att hålla sig uppdaterad inom den svenska utvecklingen. 
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Tema 4 

7) Vad anser Du om den internationella anpassningen? 

Internationella redovisningsprinciper innebär att alla bolag som är aktiva på den 

internationella marknaden blir lättare att jämföra sinsemellan.  Även detta är en fråga som är 

av mer intresse för större bolag än för de små bolagen. Små företag följer RR och ändras den 

följer man med. 

8) Tror Du att detta kommer att påverka Ert framtida arbete med upprättande av 

årsredovisning i koncernen? 

Nej, i småföretag och i mindre koncerner tror jag inte att man påverkas av den internationella 

anpassningen.   

Övrigt adderas till lämpligt tema 

9) Har Du något övrigt att tillägga? 

Eftersom det inte längre finns någon skyldighet för små koncerner att upprätta 

koncernredovisning, tror jag att de flesta små koncerner kommer att välja att inte upprätta 

någon koncernredovisning.  
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Bilaga 20: Intervju 2 – med ¨Lisbet Hansson¨ 
 

Fakta om respondenten 

Godkänd revisor. Har ekonomiutbildning och har varit aktiv inom branschen i 18 år. Arbetar 

på en av de största revisionsbyråerna i Örebro. 

 

 Tema 1 

• Vilket är det vanligaste perspektivet vid upprättande av koncernredovisning som Du 

uppfattar det? 

Moderbolagsperspektivet. 

 

• Vad tror Du det beror på? 

Mindre koncerner har inte brytt sig om det nya internationella som har kommit inom 

redovisningen och gör därmed som de alltid har gjort. 

 

Tema 2 

• Vilket av perspektiven anser Du ger den mest rättvisande bilden av koncernens 

verksamhet?  

Det kan jag inte svara på, har endast arbetat med moderbolagsperspektiv. 

 

• Hur stor är kunskapen ute hos bolagen angående de olika perspektiven och vad de 

innebär i praktiken?  

Väldigt liten, mindre koncerner är oftast inte medvetna om att det finns en valmöjlighet. 

 

• Vad tror Du det beror på? 

De orkar inte engagera sig. Man kör på det man gjorde innan, jag tror inte att någon som inte 

måste följa IFRS/IAS gör det.  

 

Tema 3 

• Blir det rättvisande och går det verkligen att jämföra olika bolag fastän de använder 

olika perspektiv? 

Olika redovisningsprinciper ger skillnader överlag, så det borde bli en viss skillnad. Så fort 

redovisningsprinciper skiljer sig åt blir det svårare att jämföra. Ett exempel på detta är 

redovisning av pågående arbeten om man använder sig av de skattemässiga reglerna eller om 

man använder sig av successiv vinstavräkning. 
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Tema 4 

• Vad anser Du om den internationella anpassningen som sker inom redovisning?  

Det är bra att man har en anpassning. En fördel är att de är lättare att förstå rapporter ifrån 

utländska dotterbolag om man är lite insatt. Bra med internationell anpassning men 

personligen anser jag att det är lite jobbigt och mycket att lära sig.  

 

• Hur har Du upplevt införandet av IFRS/IAS i svensk redovisning?  

Jag har endast kontakt med enstaka dotterbolag som rapporterar enligt IFRS/IAS, detta är lite 

knöligt. Vissa poster i årsredovisningen måste dotterbolagen räkna om för att följa IFRS/IAS. 

  

• Hur har detta påverkat arbetet med granskningen av årsredovisning i koncerner?  

Jag har endast kommit i kontakt med dotterbolag i koncerner som redovisar i enlighet med 

IFRS. Dotterbolagen påverkas då de upprättar externredovisning enligt 

Bokföringsnämnden/Redovisningsrådet. Vid rapportering till moderbolaget upprättas 

redovisningen i enlighet med IFRS. De får alltså justera vissa poster i BR/RR vid 

rapporteringen. 

 

• Anser Du att tillkommandet av samarbetet mellan IASB och FASB är bra eller dåligt? 

Vet ej, är inte insatt. 

 

Övrigt adderas till lämpligt tema 

• Har Du något övrigt Du vill tillägga? 

Det varierar mycket mellan bolagen när det gäller intresse och kunskap. En del har inte ens 

ett aktuellt exemplar av FAR SRS medan andra är väldigt up to date. Många går på det som 

de har gjort förut och använder sunt förnuft, vad som är rimligt och logiskt. Många kör på 

och oftast så blir det ganska bra. 
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Bilaga 21: Intervju 3 – med ¨Sara Malmgren¨ 
 

Fakta om respondenten 

Respondenten har arbetat med ekonomi sedan 1999 (9 år) och är sedan 2001 verksam som 

ekonomichef. Arbetar på ett av de bolag som ingår i de koncerner vi har baserat våra fiktiva 

koncerner på i den kvalitativa delen av studien. 

Tema 1 

1) Vad använder Ni för perspektiv vid upprättande av koncernredovisningen? 

Moderbolagsperspektiv. 

 

2) Vad har Ni för motiv när Ni använder detta perspektiv? 

Konsekvens av att börjat med att redovisa enligt moderbolagsperspektivet, följer bara det 

gamla. Inte förekommit så mycket funderingar angående detta. 

 

Tema 2 

3) Hur insatta är Ni i de olika perspektiven? 

Dåligt, koncernredovisning är inte en prioriterad fråga.  Vi jobbar inte aktivt utan vi tar fram 

underlag som behandlas med hjälp av ett dataprogram som gör alla justeringar och 

elimineringar. Det finns en förståelse i hur allt hänger ihop men inte så mycket mer. 

 

4) Har Ni undersökt vad det skulle bli för skillnad på årsredovisningen i koncernen om Ni 

skulle byta perspektiv?  

Nej det har vi inte gjort. 

 

Tema 3 

5) Vad anser Du om att icke noterade bolag i Sverige kan välja vilket perspektiv som skall 

användas vid upprättande av koncernmässig årsredovisning? 

Helt ok, bara det är tydligt kommunicerat. Gäller vid alla val av redovisningsprinciper. 

 

6) Hur insatt är Du i den internationella anpassningen som sker inom redovisning i stort? 

Inte mycket. 
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Tema 4 

7) Tror Du att detta kommer att påverka Ert framtida arbete med upprättande av 

årsredovisning i koncernen? 

Ingår i internationell koncern, egen svensk koncern kanske påverkas på flera års sikt. 

Anpassning i framtiden, inom den svenska koncernen. 

 

8) Hur tror Du att arbetet kommer att påverkas? 

Påverkar nog mest valen av redovisningsprinciper osv. 

 

Övrigt adderas till lämpligt tema 

9) Har Du något övrigt att tillägga? 

Nej. 
 

 
 

 


