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Vad är common control?
● Common control = transaktioner mellan parter under samma 

bestämmande inflytande
− ”…Ett rörelseförvärv som inbegriper företag eller verksamheter/rörelser 

under samma bestämmande inflytande är ett rörelseförvärv där det 
ytterst är samma part eller parter som har ett bestämmande inflytande 
över samtliga sammanslagna företag eller verksamheter/rörelser både 
före och efter rörelseförvärvet, och att bestämmande inflytande inte är 
av tillfälligt slag.” (IFRS 3.B1)

● Oreglerat område inom IFRS och svensk normgivning
− Undantas från reglerna om rörelseförvärv inom IFRS och K3
− Viss specifik reglering i svensk normgivning:

— Fusioner (BFNAR 2003:2/BFNAR 1999:1/RedR 9)

— Bostadsrättsföreningars förvärv av fastighet 
via aktiebolag (FARs RedU 9)

● Normgivning på gång inom IFRS
− Discussion Paper ”Business Combination under Common Control” väntas 

offentliggöras november 2020
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Common control transaktioner och ekonomisk 
innebörd av transaktioner
● Common control transaktioner

− Transaktioner styrda av ägarna utifrån ett ägarperspektiv för hela koncernen
− Ej oberoende parter
− Inte alltid marknadsmässiga villkor

● Syfte och ekonomisk innebörd av transaktionerna
− Regelrätta marknadsmässiga förvärv internt
− Omorganisation med omflyttning av verksamheter och nettotillgångar inom en 

koncern
− Finansieringstransaktioner, rekapitalisering

● Undantaget i IFRS 3 Rörelseförvärv
− Omfattar endast rörelseförvärv
− Omfattar endast förvärvaren, inte överlåtaren/säljaren (IFRS 10)
− Juridisk person undantas från delar av IFRS 3 genom RFR 2/ÅRL

● Praxis varierar och tar ofta avstamp i att redovisa utifrån ekonomisk 
innebörd



2. Hur redovisa 
common control-
transaktioner?
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Värdering inom common control
● Värdering av förvärvade tillgångar och skulder

1. Enligt avtalat transaktionspris om detta avspeglar verkligt värde eller övertaget 
redovisat värde

2. Till säljarens redovisade värden (carry-over basis/ predecessor accounting); en 
omflyttning av nettotillgångar/verksamheter
— Val av nivå av redovisade värden: bolagets egna eller koncernmässiga värden från vald 

nivå inom koncernen

3. Till verkligt värde – rörelseförvärv med tillämpning av IFRS 3

Vald princip kan innebära en redovisningsmässig justering till annat anskaffningsvärde 
än det avtalade, dvs överlåtarens redovisade värde eller till verkligt värde. 

− Skillnaden hanteras genom redovisning som kapitaltillskott och utdelning samt i 
vissa fall realisationsresultat

Omfattar även vederlagsfria icke-kontanta överlåtelser/värdeöverföringar

I juridisk person tillåtet att använda transaktionspris som avviker från 2) eller 3) ovan
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Förvärv till underpris redovisad till verkligt värde
Koncernredovisning i underkoncern - förvärv

Köpande koncern Köpare före 
förvärv

Köpe-
skilling DB Elim

Just till verkl 
värde

Koncern efter 
förvärv

Aktier i DB 80 -80 0
Övriga tillgångar 500 300 30 830
S:a tillgångar 500 80 300 -80 30 830

Div eget kapital 100 100 -80 30 150
Årets resultat 0
S:a eget kapital 100 0 100 -80 30 150

Div skulder 400 200 600
Skuld till säljaren 80 80
S:a eget kapital & skulder 500 80 300 -80 30 830

Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

Avstämning eget kapital
IB 100
Resultat 0
Kapitaltillskott 50

UB 150

Förvärv från 
systerbolag eller 
moderbolag för  
underpriset 80.

Kapitaltillskott 50 
motsvarande 

underpris.

Justering förvärvade 
nettotillgångar till verkligt 
värde 130 (Verkligt värde 
130 - övertaget redovisat 

värde 100=30)


Juridisk person

								9/11/20

		Säljare

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till verkl värde		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80		50		130								IB		100

		Övriga tillgångar		500						500								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		50		630								Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				50		150								UB		150

		Årets resultat								0								Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		50		150								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		50		630



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80, redovisat vädre 100 som redovisas som sålt till verkligt värde 130

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning								Rimligt med verkligtvärde-ansats

										Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0

		Fordran på köpare				80				80								IB		300

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Resultat		30

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								Utdelning		-50

		Div eget kapital		300				-50		250								UB		280

		Årets resultat				-20		50		30								Redovisar		280

		S:a eget kapital		300		-20		0		280								Diff		0



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde



		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till säljarens redov värde 100		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				80								IB		100

		Övriga tillgångar		500				20		520								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		20		600								Kapitaltillskott		20

		Div eget kapital		100				20		120								UB		120

		Årets resultat								0								Redovisar		120

		S:a eget kapital		100		0		20		120								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		20		600



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80 med redovisat värde 100 som redovisas som sålt till redovisat värde 100

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande				100		Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0								IB		300

		Fordran på köpare				80				80								Resultat		0

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Utdelning		-20

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								UB		280

		Div eget kapital		300				-20		280								Redovisar		280

		Årets resultat				-20		20		0								Diff		0

		S:a eget kapital		300		-20		0		280



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0
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Köpande-säljande KC

						9/11/20

						Historik inkl resultat förvärvsåret möjligt om väljer predecessor accounting med överföringar till säljarens redovisade värden

						Historik inkl resultat under förvärvsåret kan ej redovisas om verkligt värde-metod (IFRS 3) tillämpsa. 

		Säljare				Inkråm till säljarens redovisade värden - kan vara svårare identifiera historik.

						Combined FS/Carve-out FS: överföringar till redovisade värden, ej förvärvsmetod.

						Svårt rekonstruera historiska verkliga värden utan hindsight.

						Historik omräknas för köparen, inte för säljaren.

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till verkl värde		Koncern efter förvärv				Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100

		Övriga tillgångar		500				300				30		830				Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		30		830				Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				100		-80		30		150				UB		150

		Årets resultat												0				Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		30		150				Diff		0



		Div skulder		400				200						600

		Skuld till säljaren				80								80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		30		830



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				Rimligt med verkligtvärde-ansats

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning EK		EK

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		30

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-50

		Div eget kapital		200		100		300				-50		250				UB		280

		Årets resultat						0		-20		50		30				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde

												Rättat

		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till säljarens redov värde 100		Koncern efter förvärv				Avstämning EK		EK				Kontant																						Tillskott

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100						Vid förvärvet										Året före förvärvet												Vid förvärvet										Året före förvärvet

		Övriga tillgångar		500				300				0		800				Resultat		0						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		0		800				Kapitaltillskott		20				Diverse tillgångar		500		300				800				500		290				790				Diverse tillgångar		500		300				800				500		290				790

		Div eget kapital		100				100		-80		0		120				UB		120				Diverse eget kapital		100		90		-80		110				100		70				170				Diverse eget kapital		100		90				190				100		70				170

		Årets resultat												0				Redovisar		120				Årets resultat				10				10						20				20				Årets resultat				10				10						20				20

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		0		120				Diff		0				S:a eget kapital		100		100		-80		120				100		90		0		190				S:a eget kapital		100		100		0		200				100		90		0		190

																								Diverse skulder		400		200				600				400		200				600				Diverse skulder		400		200				600				400		200				600

		Div skulder		400				200						600										Skuld till säljaren						80		80										0				Skuld till säljaren								0										0

		Skuld till säljaren				80								80										S:a EK & skulder		500		300		0		800				500		290		0		790				S:a EK & skulder		500		300		0		800				500		290		0		790

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		0		800										Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0				Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0

																																				IB						190																IB						190

		Balansdiff		0		0		0		0		0		0																						Resultat						10																Resultat						10

																																				Restatement-effekt						-80																Restatement-effekt						0

		Avyttring för 80 som redovisas till redovisat värde 100																																		UB						120																UB						200

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning																						Effekter																						Effekter

				Kvarvarande		DB		Koncern				100		Totalt				Avstämning EK		EK																Eliminering förvärvat EK bortfallit						-80																Eliminering förvärvat EK bortfallit						0

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0

		Alternativ - speglar inte verkligt värde - förkastas

		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				För att verkliga värdet om 130 ska ge effekt så måste rea redovisas, annars blir det utdeln baserat på BV

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning EK		EK

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		0

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0
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Utdelning

		Utdelning till ägare - common control föreligger

		Metod - verkligt värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Verkligt värde		Verkligt värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-130				70

		Årets resultat						0				30		30

		S:a eget kapital		100		100		200		-130		30		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		130		-130		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Metod - redovisat värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Redov värde		Redov värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-100				100

		Årets resultat						0						0

		S:a eget kapital		100		100		200		-100		0		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		100		-100		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0









RedU 9 Moderföretag (2)

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

				Steg:

				1		2		3		4

				Förvärv av		Förvärv av		Värdeöver-		Nedskrivning		Summa

				aktier i DB		fastighet		föring (utdel-		av aktier i		efter tran-

						från DB		ning) från DB		DB		saktionerna

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)		25						-17		8

		Fastighet				8		17				25

		S:a tillgångar		25		8		17		-17		33

		Skuld till kreditinstitut		25								25

		Skuld till dotterbolag				8						8

		Eget kapital						17		-17		0

		S:a eget kapital & skulder		25		8		17		-17		33



		Resultaträkning

		Resultat från andelar i koncernföretag						17		-17		0





			1. Förvärv av aktierna finansierade genom lån externt. 
			2. Förvärvet av fastigheten från AB till Brf består av två delar:
				a) Förvärv av fastigheten till redovisat värde 8 mkr
				b) Värdeöverföring (utdelning) från dotterbolaget motsvarande underpris 22 mkr
(marknadsvärde 30 – redovisat värde 8)
2 c) Nedskrivning av aktier i dotterbolaget till substansvärde i AB om 3 mkr (fordran moder 8, lån 5 och EK 3)



RedU 9 Koncern

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

						Steg 1 - förvärv aktier i dotterbolag										Steg 2 - förvärv fastighet

						Moderföret.		Dotterbol.		Elimi-		Koncern				Moderföretaget				Dotterbol		Eliminering				Koncern

						Efter för-		(DB)		nering						Efter för-		Jus-		efter		IB		Jus-

						värv av										förvärv av		tering		avyttring				tering

						aktier i DB										fastighet				fastighet

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)				25				-25		0				25		-17				-25		17		0

		Fordran moderföretag																		8				-8		0

		Fastighet						8		17		25				8		17		-8		17		-17		17

		S:a tillgångar				25		8		-8		25				33		0		0		-8		-8		17

		Skuld till kreditinstitut				25						25				25				0						25

		Skuld till dotterbolag										0				8								-8		0

		Eget kapital						8		-8		0								8		-8				0

		S:a eget kap & skulder				25		8		-8		25				33		0				-8		-8		25



						Moderföret.		Dotter-		Ëliminering		Koncern

						Förvärv		bolaget

		Aktier i dotterbolag				25				-25		0

		Fastighet						8		17		25

		Eget kapital						8		-8		0

		Lån				25						25
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Juridisk person

								9/11/20

		Säljare

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till verkl värde		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80		50		130								IB		100

		Övriga tillgångar		500						500								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		50		630								Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				50		150								UB		150

		Årets resultat								0								Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		50		150								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		50		630



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80, redovisat vädre 100 som redovisas som sålt till verkligt värde 130

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning								Rimligt med verkligtvärde-ansats

										Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0

		Fordran på köpare				80				80								IB		300

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Resultat		30

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								Utdelning		-50

		Div eget kapital		300				-50		250								UB		280

		Årets resultat				-20		50		30								Redovisar		280

		S:a eget kapital		300		-20		0		280								Diff		0



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde



		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till säljarens redov värde 100		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				80								IB		100

		Övriga tillgångar		500				20		520								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		20		600								Kapitaltillskott		20

		Div eget kapital		100				20		120								UB		120

		Årets resultat								0								Redovisar		120

		S:a eget kapital		100		0		20		120								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		20		600



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80 med redovisat värde 100 som redovisas som sålt till redovisat värde 100

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande				100		Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0								IB		300

		Fordran på köpare				80				80								Resultat		0

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Utdelning		-20

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								UB		280

		Div eget kapital		300				-20		280								Redovisar		280

		Årets resultat				-20		20		0								Diff		0

		S:a eget kapital		300		-20		0		280



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0
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Köpande-säljande KC

						9/11/20

						Historik inkl resultat förvärvsåret möjligt om väljer predecessor accounting med överföringar till säljarens redovisade värden

						Historik inkl resultat under förvärvsåret kan ej redovisas om verkligt värde-metod (IFRS 3) tillämpsa. 

		Säljare				Inkråm till säljarens redovisade värden - kan vara svårare identifiera historik.

						Combined FS/Carve-out FS: överföringar till redovisade värden, ej förvärvsmetod.

						Svårt rekonstruera historiska verkliga värden utan hindsight.

						Historik omräknas för köparen, inte för säljaren.

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till verkl värde		Koncern efter förvärv				Avstämning eget kapital

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100

		Övriga tillgångar		500				300				30		830				Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		30		830				Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				100		-80		30		150				UB		150

		Årets resultat												0				Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		30		150				Diff		0



		Div skulder		400				200						600

		Skuld till säljaren				80								80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		30		830



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				Rimligt med verkligtvärde-ansats

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning EK		EK

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		30

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-50

		Div eget kapital		200		100		300				-50		250				UB		280

		Årets resultat						0		-20		50		30				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde

												Rättat

		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till säljarens redov värde 100		Koncern efter förvärv				Avstämning EK		EK				Kontant																						Tillskott

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100						Vid förvärvet										Året före förvärvet												Vid förvärvet										Året före förvärvet

		Övriga tillgångar		500				300				0		800				Resultat		0						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		0		800				Kapitaltillskott		20				Diverse tillgångar		500		300				800				500		290				790				Diverse tillgångar		500		300				800				500		290				790

		Div eget kapital		100				100		-80		0		120				UB		120				Diverse eget kapital		100		90		-80		110				100		70				170				Diverse eget kapital		100		90				190				100		70				170

		Årets resultat												0				Redovisar		120				Årets resultat				10				10						20				20				Årets resultat				10				10						20				20

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		0		120				Diff		0				S:a eget kapital		100		100		-80		120				100		90		0		190				S:a eget kapital		100		100		0		200				100		90		0		190

																								Diverse skulder		400		200				600				400		200				600				Diverse skulder		400		200				600				400		200				600

		Div skulder		400				200						600										Skuld till säljaren						80		80										0				Skuld till säljaren								0										0

		Skuld till säljaren				80								80										S:a EK & skulder		500		300		0		800				500		290		0		790				S:a EK & skulder		500		300		0		800				500		290		0		790

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		0		800										Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0				Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0

																																				IB						190																IB						190

		Balansdiff		0		0		0		0		0		0																						Resultat						10																Resultat						10

																																				Restatement-effekt						-80																Restatement-effekt						0

		Avyttring för 80 som redovisas till redovisat värde 100																																		UB						120																UB						200

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning																						Effekter																						Effekter

				Kvarvarande		DB		Koncern				100		Totalt				Avstämning EK		EK																Eliminering förvärvat EK bortfallit						-80																Eliminering förvärvat EK bortfallit						0

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0

		Alternativ - speglar inte verkligt värde - förkastas

		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				För att verkliga värdet om 130 ska ge effekt så måste rea redovisas, annars blir det utdeln baserat på BV

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning EK		EK

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		0

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0
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Utdelning

		Utdelning till ägare - common control föreligger

		Metod - verkligt värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Verkligt värde		Verkligt värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-130				70

		Årets resultat						0				30		30

		S:a eget kapital		100		100		200		-130		30		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		130		-130		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Metod - redovisat värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Redov värde		Redov värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-100				100

		Årets resultat						0						0

		S:a eget kapital		100		100		200		-100		0		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		100		-100		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0









RedU 9 Moderföretag (2)

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

				Steg:

				1		2		3		4

				Förvärv av		Förvärv av		Värdeöver-		Nedskrivning		Summa

				aktier i DB		fastighet		föring (utdel-		av aktier i		efter tran-

						från DB		ning) från DB		DB		saktionerna

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)		25						-17		8

		Fastighet				8		17				25

		S:a tillgångar		25		8		17		-17		33

		Skuld till kreditinstitut		25								25

		Skuld till dotterbolag				8						8

		Eget kapital						17		-17		0

		S:a eget kapital & skulder		25		8		17		-17		33



		Resultaträkning

		Resultat från andelar i koncernföretag						17		-17		0





			1. Förvärv av aktierna finansierade genom lån externt. 
			2. Förvärvet av fastigheten från AB till Brf består av två delar:
				a) Förvärv av fastigheten till redovisat värde 8 mkr
				b) Värdeöverföring (utdelning) från dotterbolaget motsvarande underpris 22 mkr
(marknadsvärde 30 – redovisat värde 8)
2 c) Nedskrivning av aktier i dotterbolaget till substansvärde i AB om 3 mkr (fordran moder 8, lån 5 och EK 3)



RedU 9 Koncern

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

						Steg 1 - förvärv aktier i dotterbolag										Steg 2 - förvärv fastighet

						Moderföret.		Dotterbol.		Elimi-		Koncern				Moderföretaget				Dotterbol		Eliminering				Koncern

						Efter för-		(DB)		nering						Efter för-		Jus-		efter		IB		Jus-

						värv av										förvärv av		tering		avyttring				tering

						aktier i DB										fastighet				fastighet

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)				25				-25		0				25		-17				-25		17		0

		Fordran moderföretag																		8				-8		0

		Fastighet						8		17		25				8		17		-8		17		-17		17

		S:a tillgångar				25		8		-8		25				33		0		0		-8		-8		17

		Skuld till kreditinstitut				25						25				25				0						25

		Skuld till dotterbolag										0				8								-8		0

		Eget kapital						8		-8		0								8		-8				0

		S:a eget kap & skulder				25		8		-8		25				33		0				-8		-8		25



						Moderföret.		Dotter-		Ëliminering		Koncern

						Förvärv		bolaget

		Aktier i dotterbolag				25				-25		0

		Fastighet						8		17		25

		Eget kapital						8		-8		0

		Lån				25						25
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Överlåtelse till underpris redovisad till verkligt värde
Koncernredovisning i underkoncern - avyttring

Säljande koncern Avyttring DB Justering till 
verkligt värde 

130

Efter reglering 
utdelning

Kvarvarande DB Koncern Totalt
Fordran på köpare 80 80
Övriga tillgångar 1 000 300 1 300 -300 1 000
S:a tillgångar 1 000 300 1 300 -220 0 1 080

Div eget kapital 200 100 300 -50 250
Årets resultat 0 -20 50 30
S:a eget kapital 200 100 300 -20 0 280

Div skulder 800 200 1 000 -200 800
S:a eget kapital & skulder 1 000 300 1 300 -220 0 1 080

Säljare före avyttring
Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

Avstämning eget kapital
IB 300
Resultat 30
Utdelning -50

UB 280

Redovisas som om sålt för 
130 med reavinst 30 följt av 

utdelning av skillnaden 
mellan faktisk köpeskillng
och vekligt värde om 50.

Redovisas som avyttrad 
för 130, men eftersom 

vederlaget är 80 så 
uppstår utdelning om 50.


Juridisk person

								9/11/20

		Säljare

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till verkl värde		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80		50		130								IB		100

		Övriga tillgångar		500						500								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		50		630								Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				50		150								UB		150

		Årets resultat								0								Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		50		150								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		50		630



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80, redovisat vädre 100 som redovisas som sålt till verkligt värde 130

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning								Rimligt med verkligtvärde-ansats

										Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0

		Fordran på köpare				80				80								IB		300

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Resultat		30

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								Utdelning		-50

		Div eget kapital		300				-50		250								UB		280

		Årets resultat				-20		50		30								Redovisar		280

		S:a eget kapital		300		-20		0		280								Diff		0



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde



		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till säljarens redov värde 100		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				80								IB		100

		Övriga tillgångar		500				20		520								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		20		600								Kapitaltillskott		20

		Div eget kapital		100				20		120								UB		120

		Årets resultat								0								Redovisar		120

		S:a eget kapital		100		0		20		120								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		20		600



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80 med redovisat värde 100 som redovisas som sålt till redovisat värde 100

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande				100		Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0								IB		300

		Fordran på köpare				80				80								Resultat		0

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Utdelning		-20

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								UB		280

		Div eget kapital		300				-20		280								Redovisar		280

		Årets resultat				-20		20		0								Diff		0

		S:a eget kapital		300		-20		0		280



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0
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Köpande-säljande KC

						9/11/20

						Historik inkl resultat förvärvsåret möjligt om väljer predecessor accounting med överföringar till säljarens redovisade värden

						Historik inkl resultat under förvärvsåret kan ej redovisas om verkligt värde-metod (IFRS 3) tillämpsa. 

		Säljare				Inkråm till säljarens redovisade värden - kan vara svårare identifiera historik.

						Combined FS/Carve-out FS: överföringar till redovisade värden, ej förvärvsmetod.

						Svårt rekonstruera historiska verkliga värden utan hindsight.

						Historik omräknas för köparen, inte för säljaren.

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till verkl värde		Koncern efter förvärv				Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100

		Övriga tillgångar		500				300				30		830				Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		30		830				Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				100		-80		30		150				UB		150

		Årets resultat												0				Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		30		150				Diff		0



		Div skulder		400				200						600

		Skuld till säljaren				80								80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		30		830



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				Rimligt med verkligtvärde-ansats

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning EK		EK

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		30

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-50

		Div eget kapital		200		100		300				-50		250				UB		280

		Årets resultat						0		-20		50		30				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde

												Rättat

		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till säljarens redov värde 100		Koncern efter förvärv				Avstämning EK		EK				Kontant																						Tillskott

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100						Vid förvärvet										Året före förvärvet												Vid förvärvet										Året före förvärvet

		Övriga tillgångar		500				300				0		800				Resultat		0						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		0		800				Kapitaltillskott		20				Diverse tillgångar		500		300				800				500		290				790				Diverse tillgångar		500		300				800				500		290				790

		Div eget kapital		100				100		-80		0		120				UB		120				Diverse eget kapital		100		90		-80		110				100		70				170				Diverse eget kapital		100		90				190				100		70				170

		Årets resultat												0				Redovisar		120				Årets resultat				10				10						20				20				Årets resultat				10				10						20				20

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		0		120				Diff		0				S:a eget kapital		100		100		-80		120				100		90		0		190				S:a eget kapital		100		100		0		200				100		90		0		190

																								Diverse skulder		400		200				600				400		200				600				Diverse skulder		400		200				600				400		200				600

		Div skulder		400				200						600										Skuld till säljaren						80		80										0				Skuld till säljaren								0										0

		Skuld till säljaren				80								80										S:a EK & skulder		500		300		0		800				500		290		0		790				S:a EK & skulder		500		300		0		800				500		290		0		790

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		0		800										Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0				Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0

																																				IB						190																IB						190

		Balansdiff		0		0		0		0		0		0																						Resultat						10																Resultat						10

																																				Restatement-effekt						-80																Restatement-effekt						0

		Avyttring för 80 som redovisas till redovisat värde 100																																		UB						120																UB						200

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning																						Effekter																						Effekter

				Kvarvarande		DB		Koncern				100		Totalt				Avstämning EK		EK																Eliminering förvärvat EK bortfallit						-80																Eliminering förvärvat EK bortfallit						0

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0

		Alternativ - speglar inte verkligt värde - förkastas

		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				För att verkliga värdet om 130 ska ge effekt så måste rea redovisas, annars blir det utdeln baserat på BV

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning EK		EK

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		0

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0
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Utdelning

		Utdelning till ägare - common control föreligger

		Metod - verkligt värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Verkligt värde		Verkligt värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-130				70

		Årets resultat						0				30		30

		S:a eget kapital		100		100		200		-130		30		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		130		-130		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Metod - redovisat värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Redov värde		Redov värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-100				100

		Årets resultat						0						0

		S:a eget kapital		100		100		200		-100		0		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		100		-100		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0









RedU 9 Moderföretag (2)

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

				Steg:

				1		2		3		4

				Förvärv av		Förvärv av		Värdeöver-		Nedskrivning		Summa

				aktier i DB		fastighet		föring (utdel-		av aktier i		efter tran-

						från DB		ning) från DB		DB		saktionerna

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)		25						-17		8

		Fastighet				8		17				25

		S:a tillgångar		25		8		17		-17		33

		Skuld till kreditinstitut		25								25

		Skuld till dotterbolag				8						8

		Eget kapital						17		-17		0

		S:a eget kapital & skulder		25		8		17		-17		33



		Resultaträkning

		Resultat från andelar i koncernföretag						17		-17		0





			1. Förvärv av aktierna finansierade genom lån externt. 
			2. Förvärvet av fastigheten från AB till Brf består av två delar:
				a) Förvärv av fastigheten till redovisat värde 8 mkr
				b) Värdeöverföring (utdelning) från dotterbolaget motsvarande underpris 22 mkr
(marknadsvärde 30 – redovisat värde 8)
2 c) Nedskrivning av aktier i dotterbolaget till substansvärde i AB om 3 mkr (fordran moder 8, lån 5 och EK 3)



RedU 9 Koncern

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

						Steg 1 - förvärv aktier i dotterbolag										Steg 2 - förvärv fastighet

						Moderföret.		Dotterbol.		Elimi-		Koncern				Moderföretaget				Dotterbol		Eliminering				Koncern

						Efter för-		(DB)		nering						Efter för-		Jus-		efter		IB		Jus-

						värv av										förvärv av		tering		avyttring				tering

						aktier i DB										fastighet				fastighet

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)				25				-25		0				25		-17				-25		17		0

		Fordran moderföretag																		8				-8		0

		Fastighet						8		17		25				8		17		-8		17		-17		17

		S:a tillgångar				25		8		-8		25				33		0		0		-8		-8		17

		Skuld till kreditinstitut				25						25				25				0						25

		Skuld till dotterbolag										0				8								-8		0

		Eget kapital						8		-8		0								8		-8				0

		S:a eget kap & skulder				25		8		-8		25				33		0				-8		-8		25



						Moderföret.		Dotter-		Ëliminering		Koncern

						Förvärv		bolaget

		Aktier i dotterbolag				25				-25		0

		Fastighet						8		17		25

		Eget kapital						8		-8		0

		Lån				25						25
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Juridisk person

								9/11/20

		Säljare

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till verkl värde		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80		50		130								IB		100

		Övriga tillgångar		500						500								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		50		630								Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				50		150								UB		150

		Årets resultat								0								Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		50		150								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		50		630



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80, redovisat vädre 100 som redovisas som sålt till verkligt värde 130

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning								Rimligt med verkligtvärde-ansats

										Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0

		Fordran på köpare				80				80								IB		300

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Resultat		30

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								Utdelning		-50

		Div eget kapital		300				-50		250								UB		280

		Årets resultat				-20		50		30								Redovisar		280

		S:a eget kapital		300		-20		0		280								Diff		0



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde



		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till säljarens redov värde 100		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				80								IB		100

		Övriga tillgångar		500				20		520								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		20		600								Kapitaltillskott		20

		Div eget kapital		100				20		120								UB		120

		Årets resultat								0								Redovisar		120

		S:a eget kapital		100		0		20		120								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		20		600



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80 med redovisat värde 100 som redovisas som sålt till redovisat värde 100

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande				100		Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0								IB		300

		Fordran på köpare				80				80								Resultat		0

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Utdelning		-20

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								UB		280

		Div eget kapital		300				-20		280								Redovisar		280

		Årets resultat				-20		20		0								Diff		0

		S:a eget kapital		300		-20		0		280



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0
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Köpande-säljande KC

						9/11/20

						Historik inkl resultat förvärvsåret möjligt om väljer predecessor accounting med överföringar till säljarens redovisade värden

						Historik inkl resultat under förvärvsåret kan ej redovisas om verkligt värde-metod (IFRS 3) tillämpsa. 

		Säljare				Inkråm till säljarens redovisade värden - kan vara svårare identifiera historik.

						Combined FS/Carve-out FS: överföringar till redovisade värden, ej förvärvsmetod.

						Svårt rekonstruera historiska verkliga värden utan hindsight.

						Historik omräknas för köparen, inte för säljaren.

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till verkl värde		Koncern efter förvärv				Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100

		Övriga tillgångar		500				300				30		830				Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		30		830				Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				100		-80		30		150				UB		150

		Årets resultat												0				Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		30		150				Diff		0



		Div skulder		400				200						600

		Skuld till säljaren				80								80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		30		830



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				Rimligt med verkligtvärde-ansats

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning eget kapital

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		30

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-50

		Div eget kapital		200		100		300				-50		250				UB		280

		Årets resultat						0		-20		50		30				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde

												Rättat

		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till säljarens redov värde 100		Koncern efter förvärv				Avstämning EK		EK				Kontant																						Tillskott

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100						Vid förvärvet										Året före förvärvet												Vid förvärvet										Året före förvärvet

		Övriga tillgångar		500				300				0		800				Resultat		0						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		0		800				Kapitaltillskott		20				Diverse tillgångar		500		300				800				500		290				790				Diverse tillgångar		500		300				800				500		290				790

		Div eget kapital		100				100		-80		0		120				UB		120				Diverse eget kapital		100		90		-80		110				100		70				170				Diverse eget kapital		100		90				190				100		70				170

		Årets resultat												0				Redovisar		120				Årets resultat				10				10						20				20				Årets resultat				10				10						20				20

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		0		120				Diff		0				S:a eget kapital		100		100		-80		120				100		90		0		190				S:a eget kapital		100		100		0		200				100		90		0		190

																								Diverse skulder		400		200				600				400		200				600				Diverse skulder		400		200				600				400		200				600

		Div skulder		400				200						600										Skuld till säljaren						80		80										0				Skuld till säljaren								0										0

		Skuld till säljaren				80								80										S:a EK & skulder		500		300		0		800				500		290		0		790				S:a EK & skulder		500		300		0		800				500		290		0		790

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		0		800										Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0				Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0

																																				IB						190																IB						190

		Balansdiff		0		0		0		0		0		0																						Resultat						10																Resultat						10

																																				Restatement-effekt						-80																Restatement-effekt						0

		Avyttring för 80 som redovisas till redovisat värde 100																																		UB						120																UB						200

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning																						Effekter																						Effekter

				Kvarvarande		DB		Koncern				100		Totalt				Avstämning EK		EK																Eliminering förvärvat EK bortfallit						-80																Eliminering förvärvat EK bortfallit						0

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0

		Alternativ - speglar inte verkligt värde - förkastas

		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				För att verkliga värdet om 130 ska ge effekt så måste rea redovisas, annars blir det utdeln baserat på BV

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning EK		EK

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		0

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



P

IP2

S3

S4

S4

S2



Utdelning

		Utdelning till ägare - common control föreligger

		Metod - verkligt värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Verkligt värde		Verkligt värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-130				70

		Årets resultat						0				30		30

		S:a eget kapital		100		100		200		-130		30		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		130		-130		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Metod - redovisat värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Redov värde		Redov värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-100				100

		Årets resultat						0						0

		S:a eget kapital		100		100		200		-100		0		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		100		-100		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0









RedU 9 Moderföretag (2)

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

				Steg:

				1		2		3		4

				Förvärv av		Förvärv av		Värdeöver-		Nedskrivning		Summa

				aktier i DB		fastighet		föring (utdel-		av aktier i		efter tran-

						från DB		ning) från DB		DB		saktionerna

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)		25						-17		8

		Fastighet				8		17				25

		S:a tillgångar		25		8		17		-17		33

		Skuld till kreditinstitut		25								25

		Skuld till dotterbolag				8						8

		Eget kapital						17		-17		0

		S:a eget kapital & skulder		25		8		17		-17		33



		Resultaträkning

		Resultat från andelar i koncernföretag						17		-17		0





			1. Förvärv av aktierna finansierade genom lån externt. 
			2. Förvärvet av fastigheten från AB till Brf består av två delar:
				a) Förvärv av fastigheten till redovisat värde 8 mkr
				b) Värdeöverföring (utdelning) från dotterbolaget motsvarande underpris 22 mkr
(marknadsvärde 30 – redovisat värde 8)
2 c) Nedskrivning av aktier i dotterbolaget till substansvärde i AB om 3 mkr (fordran moder 8, lån 5 och EK 3)



RedU 9 Koncern

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

						Steg 1 - förvärv aktier i dotterbolag										Steg 2 - förvärv fastighet

						Moderföret.		Dotterbol.		Elimi-		Koncern				Moderföretaget				Dotterbol		Eliminering				Koncern

						Efter för-		(DB)		nering						Efter för-		Jus-		efter		IB		Jus-

						värv av										förvärv av		tering		avyttring				tering

						aktier i DB										fastighet				fastighet

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)				25				-25		0				25		-17				-25		17		0

		Fordran moderföretag																		8				-8		0

		Fastighet						8		17		25				8		17		-8		17		-17		17

		S:a tillgångar				25		8		-8		25				33		0		0		-8		-8		17

		Skuld till kreditinstitut				25						25				25				0						25

		Skuld till dotterbolag										0				8								-8		0

		Eget kapital						8		-8		0								8		-8				0

		S:a eget kap & skulder				25		8		-8		25				33		0				-8		-8		25



						Moderföret.		Dotter-		Ëliminering		Koncern

						Förvärv		bolaget

		Aktier i dotterbolag				25				-25		0

		Fastighet						8		17		25

		Eget kapital						8		-8		0

		Lån				25						25
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Förvärv till underpris redovisad till säljarens redovisade 
värde
Koncernredovisning i underkoncern – förvärv

Köpande koncern

Köpare före 
förvärv

Köpe-
skilling DB Elim

Just till 
säljarens 

redov värde 
100

Koncern efter 
förvärv

Aktier i DB 80 -80 0
Övriga tillgångar 500 300 0 800
S:a tillgångar 500 80 300 -80 0 800
Div eget kapital 100 100 -80 0 120
Årets resultat 0
S:a eget kapital 100 0 100 -80 0 120

Div skulder 400 200 600
Skuld till säljaren 80 80
S:a eget kapital & skulder 500 80 300 -80 0 800

Köparen ärver 
säljarens 

redovisade värden 
på DB.

Förvärv för 80 som redovisas till säljarens 
redovisade värde 100

Avstämning eget kapital
IB 100
Resultat 0
Kapitaltillskott 20

UB 120

Redovisas som avyttrad 
för 100, men eftersom 

vederlaget är 80 så 
uppstår erhållet 

kapitaltillskott om 20.


Juridisk person

								9/11/20

		Säljare

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till verkl värde		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80		50		130								IB		100

		Övriga tillgångar		500						500								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		50		630								Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				50		150								UB		150

		Årets resultat								0								Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		50		150								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		50		630



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80, redovisat vädre 100 som redovisas som sålt till verkligt värde 130

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning								Rimligt med verkligtvärde-ansats

										Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0

		Fordran på köpare				80				80								IB		300

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Resultat		30

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								Utdelning		-50

		Div eget kapital		300				-50		250								UB		280

		Årets resultat				-20		50		30								Redovisar		280

		S:a eget kapital		300		-20		0		280								Diff		0



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde



		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till säljarens redov värde 100		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				80								IB		100

		Övriga tillgångar		500				20		520								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		20		600								Kapitaltillskott		20

		Div eget kapital		100				20		120								UB		120

		Årets resultat								0								Redovisar		120

		S:a eget kapital		100		0		20		120								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		20		600



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80 med redovisat värde 100 som redovisas som sålt till redovisat värde 100

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande				100		Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0								IB		300

		Fordran på köpare				80				80								Resultat		0

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Utdelning		-20

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								UB		280

		Div eget kapital		300				-20		280								Redovisar		280

		Årets resultat				-20		20		0								Diff		0

		S:a eget kapital		300		-20		0		280



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0



P

IP2

S3

S4

S4

S2



Köpande-säljande KC

						9/11/20

						Historik inkl resultat förvärvsåret möjligt om väljer predecessor accounting med överföringar till säljarens redovisade värden

						Historik inkl resultat under förvärvsåret kan ej redovisas om verkligt värde-metod (IFRS 3) tillämpsa. 

		Säljare				Inkråm till säljarens redovisade värden - kan vara svårare identifiera historik.

						Combined FS/Carve-out FS: överföringar till redovisade värden, ej förvärvsmetod.

						Svårt rekonstruera historiska verkliga värden utan hindsight.

						Historik omräknas för köparen, inte för säljaren.

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till verkl värde		Koncern efter förvärv				Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100

		Övriga tillgångar		500				300				30		830				Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		30		830				Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				100		-80		30		150				UB		150

		Årets resultat												0				Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		30		150				Diff		0



		Div skulder		400				200						600

		Skuld till säljaren				80								80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		30		830



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				Rimligt med verkligtvärde-ansats

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning eget kapital

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		30

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-50

		Div eget kapital		200		100		300				-50		250				UB		280

		Årets resultat						0		-20		50		30				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde

												Rättat

		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till säljarens redov värde 100		Koncern efter förvärv				Avstämning EK		EK				Kontant																						Tillskott

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100						Vid förvärvet										Året före förvärvet												Vid förvärvet										Året före förvärvet

		Övriga tillgångar		500				300				0		800				Resultat		0						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		0		800				Kapitaltillskott		20				Diverse tillgångar		500		300				800				500		290				790				Diverse tillgångar		500		300				800				500		290				790

		Div eget kapital		100				100		-80		0		120				UB		120				Diverse eget kapital		100		90		-80		110				100		70				170				Diverse eget kapital		100		90				190				100		70				170

		Årets resultat												0				Redovisar		120				Årets resultat				10				10						20				20				Årets resultat				10				10						20				20

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		0		120				Diff		0				S:a eget kapital		100		100		-80		120				100		90		0		190				S:a eget kapital		100		100		0		200				100		90		0		190

																								Diverse skulder		400		200				600				400		200				600				Diverse skulder		400		200				600				400		200				600

		Div skulder		400				200						600										Skuld till säljaren						80		80										0				Skuld till säljaren								0										0

		Skuld till säljaren				80								80										S:a EK & skulder		500		300		0		800				500		290		0		790				S:a EK & skulder		500		300		0		800				500		290		0		790

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		0		800										Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0				Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0

																																				IB						190																IB						190

		Balansdiff		0		0		0		0		0		0																						Resultat						10																Resultat						10

																																				Restatement-effekt						-80																Restatement-effekt						0

		Avyttring för 80 som redovisas till redovisat värde 100																																		UB						120																UB						200

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning																						Effekter																						Effekter

				Kvarvarande		DB		Koncern				100		Totalt				Avstämning EK		EK																Eliminering förvärvat EK bortfallit						-80																Eliminering förvärvat EK bortfallit						0

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0

		Alternativ - speglar inte verkligt värde - förkastas

		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				För att verkliga värdet om 130 ska ge effekt så måste rea redovisas, annars blir det utdeln baserat på BV

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning EK		EK

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		0

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



P

IP2

S3

S4

S4

S2



Utdelning

		Utdelning till ägare - common control föreligger

		Metod - verkligt värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Verkligt värde		Verkligt värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-130				70

		Årets resultat						0				30		30

		S:a eget kapital		100		100		200		-130		30		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		130		-130		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Metod - redovisat värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Redov värde		Redov värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-100				100

		Årets resultat						0						0

		S:a eget kapital		100		100		200		-100		0		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		100		-100		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0









RedU 9 Moderföretag (2)

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

				Steg:

				1		2		3		4

				Förvärv av		Förvärv av		Värdeöver-		Nedskrivning		Summa

				aktier i DB		fastighet		föring (utdel-		av aktier i		efter tran-

						från DB		ning) från DB		DB		saktionerna

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)		25						-17		8

		Fastighet				8		17				25

		S:a tillgångar		25		8		17		-17		33

		Skuld till kreditinstitut		25								25

		Skuld till dotterbolag				8						8

		Eget kapital						17		-17		0

		S:a eget kapital & skulder		25		8		17		-17		33



		Resultaträkning

		Resultat från andelar i koncernföretag						17		-17		0





			1. Förvärv av aktierna finansierade genom lån externt. 
			2. Förvärvet av fastigheten från AB till Brf består av två delar:
				a) Förvärv av fastigheten till redovisat värde 8 mkr
				b) Värdeöverföring (utdelning) från dotterbolaget motsvarande underpris 22 mkr
(marknadsvärde 30 – redovisat värde 8)
2 c) Nedskrivning av aktier i dotterbolaget till substansvärde i AB om 3 mkr (fordran moder 8, lån 5 och EK 3)



RedU 9 Koncern

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

						Steg 1 - förvärv aktier i dotterbolag										Steg 2 - förvärv fastighet

						Moderföret.		Dotterbol.		Elimi-		Koncern				Moderföretaget				Dotterbol		Eliminering				Koncern

						Efter för-		(DB)		nering						Efter för-		Jus-		efter		IB		Jus-

						värv av										förvärv av		tering		avyttring				tering

						aktier i DB										fastighet				fastighet

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)				25				-25		0				25		-17				-25		17		0

		Fordran moderföretag																		8				-8		0

		Fastighet						8		17		25				8		17		-8		17		-17		17

		S:a tillgångar				25		8		-8		25				33		0		0		-8		-8		17

		Skuld till kreditinstitut				25						25				25				0						25

		Skuld till dotterbolag										0				8								-8		0

		Eget kapital						8		-8		0								8		-8				0

		S:a eget kap & skulder				25		8		-8		25				33		0				-8		-8		25



						Moderföret.		Dotter-		Ëliminering		Koncern

						Förvärv		bolaget

		Aktier i dotterbolag				25				-25		0

		Fastighet						8		17		25

		Eget kapital						8		-8		0

		Lån				25						25





image1.png




Juridisk person

								9/11/20

		Säljare

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till verkl värde		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80		50		130								IB		100

		Övriga tillgångar		500						500								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		50		630								Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				50		150								UB		150

		Årets resultat								0								Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		50		150								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		50		630



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80, redovisat värde 100 som redovisas som sålt till verkligt värde 130

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning								Rimligt med verkligtvärde-ansats

										Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0

		Fordran på köpare				80				80								IB		300

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Resultat		30

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								Utdelning		-50

		Div eget kapital		300				-50		250								UB		280

		Årets resultat				-20		50		30								Redovisar		280

		S:a eget kapital		300		-20		0		280								Diff		0



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde



		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till säljarens redov värde 100		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				80								IB		100

		Övriga tillgångar		500				20		520								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		20		600								Kapitaltillskott		20

		Div eget kapital		100				20		120								UB		120

		Årets resultat								0								Redovisar		120

		S:a eget kapital		100		0		20		120								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		20		600



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80 med redovisat värde 100 som redovisas som sålt till redovisat värde 100

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande				100		Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0								IB		300

		Fordran på köpare				80				80								Resultat		0

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Utdelning		-20

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								UB		280

		Div eget kapital		300				-20		280								Redovisar		280

		Årets resultat				-20		20		0								Diff		0

		S:a eget kapital		300		-20		0		280



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0



P

IP2

S3

S4

S4

S2



Köpande-säljande KC

						9/11/20

						Historik inkl resultat förvärvsåret möjligt om väljer predecessor accounting med överföringar till säljarens redovisade värden

						Historik inkl resultat under förvärvsåret kan ej redovisas om verkligt värde-metod (IFRS 3) tillämpsa. 

		Säljare				Inkråm till säljarens redovisade värden - kan vara svårare identifiera historik.

						Combined FS/Carve-out FS: överföringar till redovisade värden, ej förvärvsmetod.

						Svårt rekonstruera historiska verkliga värden utan hindsight.

						Historik omräknas för köparen, inte för säljaren.

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till verkl värde		Koncern efter förvärv				Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100

		Övriga tillgångar		500				300				30		830				Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		30		830				Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				100		-80		30		150				UB		150

		Årets resultat												0				Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		30		150				Diff		0



		Div skulder		400				200						600

		Skuld till säljaren				80								80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		30		830



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				Rimligt med verkligtvärde-ansats

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning eget kapital

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		30

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-50

		Div eget kapital		200		100		300				-50		250				UB		280

		Årets resultat						0		-20		50		30				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde

												Rättat

		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till säljarens redov värde 100		Koncern efter förvärv				Avstämning eget kapital						Mot revers																						Tillskott

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100						Vid förvärvet										Jämförelseåret - före förvärvet												Vid förvärvet										Jämförelseåret - före förvärvet

		Övriga tillgångar		500				300				0		800				Resultat		0						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		0		800				Kapitaltillskott		20				Diverse tillgångar		580		300		-80		800				500		290				790				Diverse tillgångar		580		300		-80		800				580		290		-80		790

		Div eget kapital		100				100		-80		0		120				UB		120				Diverse eget kapital		100		90		-80		110				100		70				170				Diverse eget kapital		180		90		-80		190				180		70		-80		170

		Årets resultat												0				Redovisar		120				Årets resultat				10				10						20				20				Årets resultat				10				10						20				20

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		0		120				Diff		0				S:a eget kapital		100		100		-80		120				100		90		0		190				S:a eget kapital		180		100		-80		200				180		90		-80		190

																								Diverse skulder		400		200				600				400		200				600				Diverse skulder		400		200				600				400		200				600

		Div skulder		400				200						600										Skuld till säljaren		80						80										0				Skuld till säljaren								0										0

		Skuld till säljaren				80								80										S:a EK & skulder		580		300		-80		800				500		290		0		790				S:a EK & skulder		580		300		-80		800				580		290		-80		790

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		0		800										Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0				Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0

																																				IB						190																IB						190

		Balansdiff		0		0		0		0		0		0																						Resultat						10																Resultat						10

																																				Restatement-effekt						-80																Restatement-effekt						0

		Avyttring för 80 som redovisas till redovisat värde 100																																		UB						120																UB						200

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning																						Effekter																						Effekter

				Kvarvarande		DB		Koncern				100		Totalt				Avstämning EK		EK																Eliminering förvärvat EK bortfallit						-80

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0

		Alternativ - speglar inte verkligt värde - förkastas

		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				För att verkliga värdet om 130 ska ge effekt så måste rea redovisas, annars blir det utdeln baserat på BV

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning EK		EK

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		0

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



P

IP2

S3

S4

S4

S2



Utdelning

		Utdelning till ägare - common control föreligger

		Metod - verkligt värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Verkligt värde		Verkligt värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-130				70

		Årets resultat						0				30		30

		S:a eget kapital		100		100		200		-130		30		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		130		-130		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Metod - redovisat värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Redov värde		Redov värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-100				100

		Årets resultat						0						0

		S:a eget kapital		100		100		200		-100		0		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		100		-100		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0









RedU 9 Moderföretag (2)

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

				Steg:

				1		2		3		4

				Förvärv av		Förvärv av		Värdeöver-		Nedskrivning		Summa

				aktier i DB		fastighet		föring (utdel-		av aktier i		efter tran-

						från DB		ning) från DB		DB		saktionerna

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)		25						-17		8

		Fastighet				8		17				25

		S:a tillgångar		25		8		17		-17		33

		Skuld till kreditinstitut		25								25

		Skuld till dotterbolag				8						8

		Eget kapital						17		-17		0

		S:a eget kapital & skulder		25		8		17		-17		33



		Resultaträkning

		Resultat från andelar i koncernföretag						17		-17		0





			1. Förvärv av aktierna finansierade genom lån externt. 
			2. Förvärvet av fastigheten från AB till Brf består av två delar:
				a) Förvärv av fastigheten till redovisat värde 8 mkr
				b) Värdeöverföring (utdelning) från dotterbolaget motsvarande underpris 22 mkr
(marknadsvärde 30 – redovisat värde 8)
2 c) Nedskrivning av aktier i dotterbolaget till substansvärde i AB om 3 mkr (fordran moder 8, lån 5 och EK 3)



RedU 9 Koncern

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

						Steg 1 - förvärv aktier i dotterbolag										Steg 2 - förvärv fastighet

						Moderföret.		Dotterbol.		Elimi-		Koncern				Moderföretaget				Dotterbol		Eliminering				Koncern

						Efter för-		(DB)		nering						Efter för-		Jus-		efter		IB		Jus-

						värv av										förvärv av		tering		avyttring				tering

						aktier i DB										fastighet				fastighet

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)				25				-25		0				25		-17				-25		17		0

		Fordran moderföretag																		8				-8		0

		Fastighet						8		17		25				8		17		-8		17		-17		17

		S:a tillgångar				25		8		-8		25				33		0		0		-8		-8		17

		Skuld till kreditinstitut				25						25				25				0						25

		Skuld till dotterbolag										0				8								-8		0

		Eget kapital						8		-8		0								8		-8				0

		S:a eget kap & skulder				25		8		-8		25				33		0				-8		-8		25



						Moderföret.		Dotter-		Ëliminering		Koncern

						Förvärv		bolaget

		Aktier i dotterbolag				25				-25		0

		Fastighet						8		17		25

		Eget kapital						8		-8		0

		Lån				25						25
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Överlåtelse till underpris redovisad till säljarens 
redovisade värde
Koncernredovisning i underkoncern - avyttring

Säljande koncern Avyttring DB Just till 
säljarens 

redov värde

Efter reglering 
utdelning

Kvarvarande DB Koncern 100 Totalt
Fordran på köpare 80 80
Övriga tillgångar 1 000 300 1 300 -300 1 000
S:a tillgångar 1 000 300 1 300 -220 0 1 080

Div eget kapital 200 100 300 -20 280
Årets resultat 0 -20 20 0
S:a eget kapital 200 100 300 -20 0 280

Div skulder 800 200 1 000 -200 800
S:a eget kapital & skulder 1 000 300 1 300 -220 0 1 080

Säljare före avyttring

Avyttring för 80 som redovisas till säljarens redovisade värde 100

Redovisar som om säljaren 
sålt för 100 och delat ut 

skillnaden mellan 
köpeskilling 80 och redovisat 
värde på aktierna 100, dvs 

20.

Avstämning eget kapital
IB 300
Resultat 0
Utdelning -20

UB 280


Juridisk person

								9/11/20

		Säljare

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till verkl värde		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80		50		130								IB		100

		Övriga tillgångar		500						500								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		50		630								Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				50		150								UB		150

		Årets resultat								0								Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		50		150								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		50		630



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80, redovisat vädre 100 som redovisas som sålt till verkligt värde 130

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning								Rimligt med verkligtvärde-ansats

										Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0

		Fordran på köpare				80				80								IB		300

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Resultat		30

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								Utdelning		-50

		Div eget kapital		300				-50		250								UB		280

		Årets resultat				-20		50		30								Redovisar		280

		S:a eget kapital		300		-20		0		280								Diff		0



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde



		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till säljarens redov värde 100		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				80								IB		100

		Övriga tillgångar		500				20		520								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		20		600								Kapitaltillskott		20

		Div eget kapital		100				20		120								UB		120

		Årets resultat								0								Redovisar		120

		S:a eget kapital		100		0		20		120								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		20		600



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80 med redovisat värde 100 som redovisas som sålt till redovisat värde 100

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande				100		Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0								IB		300

		Fordran på köpare				80				80								Resultat		0

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Utdelning		-20

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								UB		280

		Div eget kapital		300				-20		280								Redovisar		280

		Årets resultat				-20		20		0								Diff		0

		S:a eget kapital		300		-20		0		280



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0
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Köpande-säljande KC

						9/11/20

						Historik inkl resultat förvärvsåret möjligt om väljer predecessor accounting med överföringar till säljarens redovisade värden

						Historik inkl resultat under förvärvsåret kan ej redovisas om verkligt värde-metod (IFRS 3) tillämpsa. 

		Säljare				Inkråm till säljarens redovisade värden - kan vara svårare identifiera historik.

						Combined FS/Carve-out FS: överföringar till redovisade värden, ej förvärvsmetod.

						Svårt rekonstruera historiska verkliga värden utan hindsight.

						Historik omräknas för köparen, inte för säljaren.

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till verkl värde		Koncern efter förvärv				Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100

		Övriga tillgångar		500				300				30		830				Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		30		830				Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				100		-80		30		150				UB		150

		Årets resultat												0				Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		30		150				Diff		0



		Div skulder		400				200						600

		Skuld till säljaren				80								80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		30		830



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				Rimligt med verkligtvärde-ansats

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning eget kapital

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		30

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-50

		Div eget kapital		200		100		300				-50		250				UB		280

		Årets resultat						0		-20		50		30				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde

												Rättat

		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till säljarens redov värde 100		Koncern efter förvärv				Avstämning EK		EK				Kontant																						Tillskott

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100						Vid förvärvet										Året före förvärvet												Vid förvärvet										Året före förvärvet

		Övriga tillgångar		500				300				0		800				Resultat		0						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		0		800				Kapitaltillskott		20				Diverse tillgångar		500		300				800				500		290				790				Diverse tillgångar		500		300				800				500		290				790

		Div eget kapital		100				100		-80		0		120				UB		120				Diverse eget kapital		100		90		-80		110				100		70				170				Diverse eget kapital		100		90				190				100		70				170

		Årets resultat												0				Redovisar		120				Årets resultat				10				10						20				20				Årets resultat				10				10						20				20

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		0		120				Diff		0				S:a eget kapital		100		100		-80		120				100		90		0		190				S:a eget kapital		100		100		0		200				100		90		0		190

																								Diverse skulder		400		200				600				400		200				600				Diverse skulder		400		200				600				400		200				600

		Div skulder		400				200						600										Skuld till säljaren						80		80										0				Skuld till säljaren								0										0

		Skuld till säljaren				80								80										S:a EK & skulder		500		300		0		800				500		290		0		790				S:a EK & skulder		500		300		0		800				500		290		0		790

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		0		800										Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0				Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0

																																				IB						190																IB						190

		Balansdiff		0		0		0		0		0		0																						Resultat						10																Resultat						10

																																				Restatement-effekt						-80																Restatement-effekt						0

		Avyttring för 80 som redovisas till redovisat värde 100																																		UB						120																UB						200

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning																						Effekter																						Effekter

				Kvarvarande		DB		Koncern				100		Totalt				Avstämning EK		EK																Eliminering förvärvat EK bortfallit						-80																Eliminering förvärvat EK bortfallit						0

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0

		Alternativ - speglar inte verkligt värde - förkastas

		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				För att verkliga värdet om 130 ska ge effekt så måste rea redovisas, annars blir det utdeln baserat på BV

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning EK		EK

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		0

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0
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Utdelning

		Utdelning till ägare - common control föreligger

		Metod - verkligt värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Verkligt värde		Verkligt värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-130				70

		Årets resultat						0				30		30

		S:a eget kapital		100		100		200		-130		30		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		130		-130		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Metod - redovisat värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Redov värde		Redov värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-100				100

		Årets resultat						0						0

		S:a eget kapital		100		100		200		-100		0		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		100		-100		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0









RedU 9 Moderföretag (2)

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

				Steg:

				1		2		3		4

				Förvärv av		Förvärv av		Värdeöver-		Nedskrivning		Summa

				aktier i DB		fastighet		föring (utdel-		av aktier i		efter tran-

						från DB		ning) från DB		DB		saktionerna

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)		25						-17		8

		Fastighet				8		17				25

		S:a tillgångar		25		8		17		-17		33

		Skuld till kreditinstitut		25								25

		Skuld till dotterbolag				8						8

		Eget kapital						17		-17		0

		S:a eget kapital & skulder		25		8		17		-17		33



		Resultaträkning

		Resultat från andelar i koncernföretag						17		-17		0





			1. Förvärv av aktierna finansierade genom lån externt. 
			2. Förvärvet av fastigheten från AB till Brf består av två delar:
				a) Förvärv av fastigheten till redovisat värde 8 mkr
				b) Värdeöverföring (utdelning) från dotterbolaget motsvarande underpris 22 mkr
(marknadsvärde 30 – redovisat värde 8)
2 c) Nedskrivning av aktier i dotterbolaget till substansvärde i AB om 3 mkr (fordran moder 8, lån 5 och EK 3)



RedU 9 Koncern

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

						Steg 1 - förvärv aktier i dotterbolag										Steg 2 - förvärv fastighet

						Moderföret.		Dotterbol.		Elimi-		Koncern				Moderföretaget				Dotterbol		Eliminering				Koncern

						Efter för-		(DB)		nering						Efter för-		Jus-		efter		IB		Jus-

						värv av										förvärv av		tering		avyttring				tering

						aktier i DB										fastighet				fastighet

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)				25				-25		0				25		-17				-25		17		0

		Fordran moderföretag																		8				-8		0

		Fastighet						8		17		25				8		17		-8		17		-17		17

		S:a tillgångar				25		8		-8		25				33		0		0		-8		-8		17

		Skuld till kreditinstitut				25						25				25				0						25

		Skuld till dotterbolag										0				8								-8		0

		Eget kapital						8		-8		0								8		-8				0

		S:a eget kap & skulder				25		8		-8		25				33		0				-8		-8		25



						Moderföret.		Dotter-		Ëliminering		Koncern

						Förvärv		bolaget

		Aktier i dotterbolag				25				-25		0

		Fastighet						8		17		25

		Eget kapital						8		-8		0

		Lån				25						25





image1.png




Juridisk person

								9/11/20

		Säljare

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till verkl värde		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80		50		130								IB		100

		Övriga tillgångar		500						500								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		50		630								Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				50		150								UB		150

		Årets resultat								0								Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		50		150								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		50		630



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80, redovisat värde 100 som redovisas som sålt till verkligt värde 130

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning								Rimligt med verkligtvärde-ansats

										Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0

		Fordran på köpare				80				80								IB		300

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Resultat		30

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								Utdelning		-50

		Div eget kapital		300				-50		250								UB		280

		Årets resultat				-20		50		30								Redovisar		280

		S:a eget kapital		300		-20		0		280								Diff		0



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde



		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till säljarens redov värde 100		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				80								IB		100

		Övriga tillgångar		500				20		520								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		20		600								Kapitaltillskott		20

		Div eget kapital		100				20		120								UB		120

		Årets resultat								0								Redovisar		120

		S:a eget kapital		100		0		20		120								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		20		600



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80 med redovisat värde 100 som redovisas som sålt till redovisat värde 100

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande				100		Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0								IB		300

		Fordran på köpare				80				80								Resultat		0

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Utdelning		-20

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								UB		280

		Div eget kapital		300				-20		280								Redovisar		280

		Årets resultat				-20		20		0								Diff		0

		S:a eget kapital		300		-20		0		280



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0
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Köpande-säljande KC

						9/11/20

						Historik inkl resultat förvärvsåret möjligt om väljer predecessor accounting med överföringar till säljarens redovisade värden

						Historik inkl resultat under förvärvsåret kan ej redovisas om verkligt värde-metod (IFRS 3) tillämpsa. 

		Säljare				Inkråm till säljarens redovisade värden - kan vara svårare identifiera historik.

						Combined FS/Carve-out FS: överföringar till redovisade värden, ej förvärvsmetod.

						Svårt rekonstruera historiska verkliga värden utan hindsight.

						Historik omräknas för köparen, inte för säljaren.

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till verkl värde		Koncern efter förvärv				Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100

		Övriga tillgångar		500				300				30		830				Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		30		830				Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				100		-80		30		150				UB		150

		Årets resultat												0				Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		30		150				Diff		0



		Div skulder		400				200						600

		Skuld till säljaren				80								80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		30		830



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				Rimligt med verkligtvärde-ansats

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning eget kapital

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		30

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-50

		Div eget kapital		200		100		300				-50		250				UB		280

		Årets resultat						0		-20		50		30				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde

												Rättat

		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till säljarens redov värde 100		Koncern efter förvärv				Avstämning eget kapital						Mot revers																						Tillskott

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100						Vid förvärvet										Jämförelseåret - före förvärvet												Vid förvärvet										Jämförelseåret - före förvärvet

		Övriga tillgångar		500				300				0		800				Resultat		0						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		0		800				Kapitaltillskott		20				Diverse tillgångar		580		300		-80		800				500		290				790				Diverse tillgångar		580		300		-80		800				580		290		-80		790

		Div eget kapital		100				100		-80		0		120				UB		120				Diverse eget kapital		100		90		-80		110				100		70				170				Diverse eget kapital		180		90		-80		190				180		70		-80		170

		Årets resultat												0				Redovisar		120				Årets resultat				10				10						20				20				Årets resultat				10				10						20				20

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		0		120				Diff		0				S:a eget kapital		100		100		-80		120				100		90		0		190				S:a eget kapital		180		100		-80		200				180		90		-80		190

																								Diverse skulder		400		200				600				400		200				600				Diverse skulder		400		200				600				400		200				600

		Div skulder		400				200						600										Skuld till säljaren		80						80										0				Skuld till säljaren								0										0

		Skuld till säljaren				80								80										S:a EK & skulder		580		300		-80		800				500		290		0		790				S:a EK & skulder		580		300		-80		800				580		290		-80		790

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		0		800										Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0				Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0

																																				IB						190																IB						190

		Balansdiff		0		0		0		0		0		0																						Resultat						10																Resultat						10

																																				Restatement-effekt						-80																Restatement-effekt						0

		Avyttring för 80 som redovisas till redovisat värde 100																																		UB						120																UB						200

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning																						Effekter																						Effekter

				Kvarvarande		DB		Koncern				100		Totalt				Avstämning eget kapital																		Eliminering förvärvat EK bortfallit						-80

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		0

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0

		Alternativ - speglar inte verkligt värde - förkastas

		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				För att verkliga värdet om 130 ska ge effekt så måste rea redovisas, annars blir det utdeln baserat på BV

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning EK		EK

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		0

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



P

IP2

S3

S4

S4

S2



Utdelning

		Utdelning till ägare - common control föreligger

		Metod - verkligt värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Verkligt värde		Verkligt värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-130				70

		Årets resultat						0				30		30

		S:a eget kapital		100		100		200		-130		30		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		130		-130		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Metod - redovisat värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Redov värde		Redov värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-100				100

		Årets resultat						0						0

		S:a eget kapital		100		100		200		-100		0		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		100		-100		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0









RedU 9 Moderföretag (2)

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

				Steg:

				1		2		3		4

				Förvärv av		Förvärv av		Värdeöver-		Nedskrivning		Summa

				aktier i DB		fastighet		föring (utdel-		av aktier i		efter tran-

						från DB		ning) från DB		DB		saktionerna

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)		25						-17		8

		Fastighet				8		17				25

		S:a tillgångar		25		8		17		-17		33

		Skuld till kreditinstitut		25								25

		Skuld till dotterbolag				8						8

		Eget kapital						17		-17		0

		S:a eget kapital & skulder		25		8		17		-17		33



		Resultaträkning

		Resultat från andelar i koncernföretag						17		-17		0





			1. Förvärv av aktierna finansierade genom lån externt. 
			2. Förvärvet av fastigheten från AB till Brf består av två delar:
				a) Förvärv av fastigheten till redovisat värde 8 mkr
				b) Värdeöverföring (utdelning) från dotterbolaget motsvarande underpris 22 mkr
(marknadsvärde 30 – redovisat värde 8)
2 c) Nedskrivning av aktier i dotterbolaget till substansvärde i AB om 3 mkr (fordran moder 8, lån 5 och EK 3)



RedU 9 Koncern

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

						Steg 1 - förvärv aktier i dotterbolag										Steg 2 - förvärv fastighet

						Moderföret.		Dotterbol.		Elimi-		Koncern				Moderföretaget				Dotterbol		Eliminering				Koncern

						Efter för-		(DB)		nering						Efter för-		Jus-		efter		IB		Jus-

						värv av										förvärv av		tering		avyttring				tering

						aktier i DB										fastighet				fastighet

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)				25				-25		0				25		-17				-25		17		0

		Fordran moderföretag																		8				-8		0

		Fastighet						8		17		25				8		17		-8		17		-17		17

		S:a tillgångar				25		8		-8		25				33		0		0		-8		-8		17

		Skuld till kreditinstitut				25						25				25				0						25

		Skuld till dotterbolag										0				8								-8		0

		Eget kapital						8		-8		0								8		-8				0

		S:a eget kap & skulder				25		8		-8		25				33		0				-8		-8		25



						Moderföret.		Dotter-		Ëliminering		Koncern

						Förvärv		bolaget

		Aktier i dotterbolag				25				-25		0

		Fastighet						8		17		25

		Eget kapital						8		-8		0

		Lån				25						25





image1.png





3. Nybildade förvärvs-
bolag (NewCo) i 
common control-
transaktioner
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NewCo och sammanslagning av två eller flera 
rörelser under common control
1. Identifiera förvärvare (IFRS 3)

2. Val av redovisningsprinciper

a) Redovisade värden/Carry over basis

i. Övertag historik

ii. Utan övertag historik 
Övertagen historik begränsad till tid under 
common control.

b) Förvärvsmetod enligt IFRS 3 och verkliga 
värden – ingen historik

Om verkligt värde-metod tillämpas
Ett av de rörelsedrivande bolagen som sammanslås utpekas som förvärvare
Det bolag som utpekas som förvärvare får inte omvärderas. Övriga bolag anses förvärvade och 
omvärderas till verkligt värde.
NewCo vanligen inte förvärvare: Innebär ofta att ett omvänt tillgångsförvärv av NewCo.

100%

100%

P

B NewCo

B

A

S
S

100%
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Koncernbildning genom nybildat bolag (NewCo)
Illustrationsexempel

Kan NewCo utpekas som förvärvare ur redovisningsmässig synvinkel i rörelse-
förvärv och tillämpa förvärvsmetod med omvärdering av S och B till verkliga värden 
i NewCo:s koncernredovisning? 

100%

100%

P

B NewCo

B

A

S
S

100%

Bolag B Bolag S NewCo

Redovisat värde på nettotillgångar i bolaget 150 60 0,1
Koncernmässigt redovisat värde i P:s 
koncernredovisning

180 70 0,1

Verkligt värde bolaget 200 90 0,1
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Intern koncernbildning med NewCo
NewCo förvärvar formellt S för 50 och B för 140 mot säljarrevers till moderbolaget P
Verkligt värde kan tillämpas om köparen är ett rörelsedrivande bolag. I detta fall utgör B
redovisningsmässig förvärvare av S och NewCo. NewCo kan inte utpekas som förvärvare.

Verkligt värde på S
Nettotill- Lån i NewCo 50
gångar i S   90 Kapitaltillskott 40

Koncernmäss. redov. värden på S
Nettotill- Lån i NewCo 50
gångar i S   70 Kapitaltillskott 20

NewCo + B + S
Nettotillgångar Lån i NewCo 190
i B (konc.värde) 180 Kapitaltillskott 80
Nettotillgångar
i S (verkl.värde) 90

270 270

NewCo + B + S
Nettotillgångar Lån i NewCo 190
i B (konc.värde)  180 Kapitaltillskott 60
Nettotillgångar 
i S (konc.värde) 70

250 250

Verkligt
värde-
princip

Redov
värde-
principeller



4. Viktiga val vid 
övergång till IFRS i 
nybildad under-
koncern
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Ärva moderkoncernens IFRS eller börja om?
Om den nybildade dotterbolagskoncernen blir förstagångstillämpare av IFRS efter 
sin moderkoncern finns ett val i IFRS 1.D16 som innebär möjlighet att ärva 
moderkoncernens IFRS eller börja om i dotter-koncernen:

a) det redovisade värde som skulle tas upp i moderföretagets koncernredovisning, 
baserat på tidpunkten för moderföretagets övergång till IFRS, om inga justeringar 
gjordes på grund av tillvägagångssättet för att upprätta koncernredovisning och på 
grund av effekterna av det rörelseförvärv där moderföretaget förvärvade 
dotterföretaget […], eller

b) de redovisade värden som krävs i övrigt i denna standard, baserat på 
dotterföretagets tidpunkt för övergång till IFRS. Dessa redovisade värden kan skilja 
sig från dem som beskrivs i (a)
i. när undantagen i denna standard leder till värderingar som är beroende av 

tidpunkten för övergång till IFRS,
ii. när de redovisningsprinciper som använts i dotterföretagets finansiella 

rapporter skiljer sig från dem som använts i koncernredovisningen. 
Exempelvis kanske dotterföretaget använder metoden som bygger på 
anskaffningsvärde, enligt IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, och 
koncernen omvärderingsmetoden.
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Ärva moderkoncernens IFRS eller börja om?
För- och nackdelar
Arv av IFRS från moderkoncernen
enligt val av IFRS 1.D16 a)

Ny full tillämpning av IFRS 1 
enligt val av IFRS 1.D16 b)

• Ingen ny omräkning av IFRS • Omräkning av alla IFRS från ingången 
av första jämförelseåret som om alla 
tillämpades retroaktivt från denna 
tidpunkt

• Tveksamt om man kan motivera 
användning av andra redovisnings-
principer än moderkoncernens

• Bolaget gör nya oberoende val av 
redovisningsprinciper.

• Olika redovisningsprinciper för de olika 
år som presenteras utifrån hur moder-
koncernen infört nya IFRS och nya 
principer

• Samma IFRS och redovisningsprinciper 
för samtliga år som presenteras.

• Enkelt • Kan medföra komplicerade retroaktiva 
omräkningar

Den vanligaste metoden för svenska 
avknoppningar för separat notering.

Vanlig metod under senare år då redovis-
ningsprinciperna förändrats i flera av de 
presenterade åren.



5. Jämförelsetal och 
combined financial
statements
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Common control-transaktioner med övertagande av 
säljarens redovisade värden och historik
Historik får tas med för historiska perioder för vilka common control förelegat

Fråga
Vilken historik för S och B får ingå i den
koncernredovisning som NewCo upprättar
för räkenskapsåret (kalenderåret) 2019? 

Förvärv B
externt

2017-06-30

NewCo
Bolag S

Bolag B

2019-12-312018-12-312016-12-31

Tid

100%

P

B NewCo

B

A

S S

100%

NewCo
förvärv av
S och B
internt

2019-06-30

Bolag P
Bolag A

Förvärv S
externt

2016-12-31

2017-12-31
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Övertag av redovisade värden inklusive historik
Historiken redovisas utan vederlag för dotterbolaget
Vederlag mot säljarrevers

Kapitaltillskott

Historiken får inte justeras för köparens vederlag för dotterbolaget – i så fall blir det proforma.

Vid interna förvärvet Jämförelseåret - före interna förvärvet
Köparen DB Elim/just Koncern Köparen DB Elim/just Koncern

Diverse tillgångar 580 300 -80 800 500 290 790
Diverse eget kapital 100 90 -80 110 100 70 170
Årets resultat 10 10 20 20
S:a eget kapital 100 100 -80 120 100 90 0 190
Diverse skulder 400 200 600 400 200 600
Skuld till säljaren 80 80 0
S:a EK & skulder 580 300 -80 800 500 290 0 790

Vid interna förvärvet Jämförelseåret - före interna förvärvet
Köparen DB Elim/just Koncern Köparen DB Elim/just Koncern

Diverse tillgångar 580 300 -80 800 500 290 790
Diverse eget kapital 180 90 -80 190 100 70 170
Årets resultat 10 10 20 20
S:a eget kapital 180 100 -80 200 100 90 0 190
Diverse skulder 400 200 600 400 200 600
Skuld till säljaren 0 0
S:a EK & skulder 580 300 -80 800 500 290 0 790


Juridisk person

								9/11/20

		Säljare

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till verkl värde		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80		50		130								IB		100

		Övriga tillgångar		500						500								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		50		630								Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				50		150								UB		150

		Årets resultat								0								Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		50		150								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		50		630



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80, redovisat värde 100 som redovisas som sålt till verkligt värde 130

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning								Rimligt med verkligtvärde-ansats

										Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0

		Fordran på köpare				80				80								IB		300

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Resultat		30

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								Utdelning		-50

		Div eget kapital		300				-50		250								UB		280

		Årets resultat				-20		50		30								Redovisar		280

		S:a eget kapital		300		-20		0		280								Diff		0



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde



		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till säljarens redov värde 100		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80		20		100								IB		100

		Övriga tillgångar		500						500								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		20		600								Kapitaltillskott		20

		Div eget kapital		100				20		120								UB		120

		Årets resultat								0								Redovisar		120

		S:a eget kapital		100		0		20		120								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		20		600



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80 med redovisat värde 100 som redovisas som sålt till redovisat värde 100

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande				100		Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0								IB		300

		Fordran på köpare				80				80								Resultat		0

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Utdelning		-20

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								UB		280

		Div eget kapital		300				-20		280								Redovisar		280

		Årets resultat				-20		20		0								Diff		0

		S:a eget kapital		300		-20		0		280



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0
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Köpande-säljande KC

						9/11/20

						Historik inkl resultat förvärvsåret möjligt om väljer predecessor accounting med överföringar till säljarens redovisade värden

						Historik inkl resultat under förvärvsåret kan ej redovisas om verkligt värde-metod (IFRS 3) tillämpsa. 

		Säljare				Inkråm till säljarens redovisade värden - kan vara svårare identifiera historik.

						Combined FS/Carve-out FS: överföringar till redovisade värden, ej förvärvsmetod.

						Svårt rekonstruera historiska verkliga värden utan hindsight.

						Historik omräknas för köparen, inte för säljaren.

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till verkl värde		Koncern efter förvärv				Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100

		Övriga tillgångar		500				300				30		830				Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		30		830				Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				100		-80		30		150				UB		150

		Årets resultat												0				Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		30		150				Diff		0



		Div skulder		400				200						600

		Skuld till säljaren				80								80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		30		830



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				Rimligt med verkligtvärde-ansats

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning eget kapital

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		30

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-50

		Div eget kapital		200		100		300				-50		250				UB		280

		Årets resultat						0		-20		50		30				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde

												Rättat

		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till säljarens redov värde 100		Koncern efter förvärv				Avstämning eget kapital						Mot revers																						Tillskott

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100						Vid interna förvärvet										Jämförelseåret - före interna förvärvet												Vid interna förvärvet										Jämförelseåret - före interna förvärvet

		Övriga tillgångar		500				300				0		800				Resultat		0						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		0		800				Kapitaltillskott		20				Diverse tillgångar		580		300		-80		800				500		290				790				Diverse tillgångar		580		300		-80		800				500		290				790

		Div eget kapital		100				100		-80		0		120				UB		120				Diverse eget kapital		100		90		-80		110				100		70				170				Diverse eget kapital		180		90		-80		190				100		70				170

		Årets resultat												0				Redovisar		120				Årets resultat				10				10						20				20				Årets resultat				10				10						20				20

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		0		120				Diff		0				S:a eget kapital		100		100		-80		120				100		90		0		190				S:a eget kapital		180		100		-80		200				100		90		0		190

																								Diverse skulder		400		200				600				400		200				600				Diverse skulder		400		200				600				400		200				600

		Div skulder		400				200						600										Skuld till säljaren		80						80										0				Skuld till säljaren								0										0

		Skuld till säljaren				80								80										S:a EK & skulder		580		300		-80		800				500		290		0		790				S:a EK & skulder		580		300		-80		800				500		290		0		790

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		0		800										Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0				Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0

																																				IB						190																IB						190

		Balansdiff		0		0		0		0		0		0																						Resultat						10																Resultat						10

																																				Restatement-effekt						-80																Restatement-effekt						0

		Avyttring för 80 som redovisas till redovisat värde 100																																		UB						120																UB						200

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning																						Effekter																						Effekter

				Kvarvarande		DB		Koncern				100		Totalt				Avstämning eget kapital																		Eliminering förvärvat EK bortfallit						-80

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		0

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0

		Alternativ - speglar inte verkligt värde - förkastas

		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				För att verkliga värdet om 130 ska ge effekt så måste rea redovisas, annars blir det utdeln baserat på BV

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning EK		EK

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		0

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0
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Utdelning

		Utdelning till ägare - common control föreligger

		Metod - verkligt värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Verkligt värde		Verkligt värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-130				70

		Årets resultat						0				30		30

		S:a eget kapital		100		100		200		-130		30		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		130		-130		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Metod - redovisat värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Redov värde		Redov värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-100				100

		Årets resultat						0						0

		S:a eget kapital		100		100		200		-100		0		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		100		-100		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0









RedU 9 Moderföretag (2)

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

				Steg:

				1		2		3		4

				Förvärv av		Förvärv av		Värdeöver-		Nedskrivning		Summa

				aktier i DB		fastighet		föring (utdel-		av aktier i		efter tran-

						från DB		ning) från DB		DB		saktionerna

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)		25						-17		8

		Fastighet				8		17				25

		S:a tillgångar		25		8		17		-17		33

		Skuld till kreditinstitut		25								25

		Skuld till dotterbolag				8						8

		Eget kapital						17		-17		0

		S:a eget kapital & skulder		25		8		17		-17		33



		Resultaträkning

		Resultat från andelar i koncernföretag						17		-17		0





			1. Förvärv av aktierna finansierade genom lån externt. 
			2. Förvärvet av fastigheten från AB till Brf består av två delar:
				a) Förvärv av fastigheten till redovisat värde 8 mkr
				b) Värdeöverföring (utdelning) från dotterbolaget motsvarande underpris 22 mkr
(marknadsvärde 30 – redovisat värde 8)
2 c) Nedskrivning av aktier i dotterbolaget till substansvärde i AB om 3 mkr (fordran moder 8, lån 5 och EK 3)



RedU 9 Koncern

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

						Steg 1 - förvärv aktier i dotterbolag										Steg 2 - förvärv fastighet

						Moderföret.		Dotterbol.		Elimi-		Koncern				Moderföretaget				Dotterbol		Eliminering				Koncern

						Efter för-		(DB)		nering						Efter för-		Jus-		efter		IB		Jus-

						värv av										förvärv av		tering		avyttring				tering

						aktier i DB										fastighet				fastighet

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)				25				-25		0				25		-17				-25		17		0

		Fordran moderföretag																		8				-8		0

		Fastighet						8		17		25				8		17		-8		17		-17		17

		S:a tillgångar				25		8		-8		25				33		0		0		-8		-8		17

		Skuld till kreditinstitut				25						25				25				0						25

		Skuld till dotterbolag										0				8								-8		0

		Eget kapital						8		-8		0								8		-8				0

		S:a eget kap & skulder				25		8		-8		25				33		0				-8		-8		25



						Moderföret.		Dotter-		Ëliminering		Koncern

						Förvärv		bolaget

		Aktier i dotterbolag				25				-25		0

		Fastighet						8		17		25

		Eget kapital						8		-8		0

		Lån				25						25





image1.png




Juridisk person

								9/11/20

		Säljare

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till verkl värde		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80		50		130								IB		100

		Övriga tillgångar		500						500								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		50		630								Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				50		150								UB		150

		Årets resultat								0								Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		50		150								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		50		630



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80, redovisat värde 100 som redovisas som sålt till verkligt värde 130

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning								Rimligt med verkligtvärde-ansats

										Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0

		Fordran på köpare				80				80								IB		300

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Resultat		30

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								Utdelning		-50

		Div eget kapital		300				-50		250								UB		280

		Årets resultat				-20		50		30								Redovisar		280

		S:a eget kapital		300		-20		0		280								Diff		0



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde



		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande bolag		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		Just till säljarens redov värde 100		Bolaget efter förvärv								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80		20		100								IB		100

		Övriga tillgångar		500						500								Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		20		600								Kapitaltillskott		20

		Div eget kapital		100				20		120								UB		120

		Årets resultat								0								Redovisar		120

		S:a eget kapital		100		0		20		120								Diff		0



		Div skulder		400						400

		Skuld till säljaren				80				80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		20		600



		Balansdiff		0		0		0		0



		Avyttring för 80 med redovisat värde 100 som redovisas som sålt till redovisat värde 100

		Säljande bolag		Säljare före avyttring		Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande				100		Totalt								Avstämning EK		EK

		Aktier i DB		100		-100				0								IB		300

		Fordran på köpare				80				80								Resultat		0

		Övriga tillgångar		1,000						1,000								Utdelning		-20

		S:a tillgångar		1,100		-20		0		1,080								UB		280

		Div eget kapital		300				-20		280								Redovisar		280

		Årets resultat				-20		20		0								Diff		0

		S:a eget kapital		300		-20		0		280



		Div skulder		800						800

		S:a eget kapital & skulder		1,100		-20		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0
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Köpande-säljande KC

						9/11/20

						Historik inkl resultat förvärvsåret möjligt om väljer predecessor accounting med överföringar till säljarens redovisade värden

						Historik inkl resultat under förvärvsåret kan ej redovisas om verkligt värde-metod (IFRS 3) tillämpsa. 

		Säljare				Inkråm till säljarens redovisade värden - kan vara svårare identifiera historik.

						Combined FS/Carve-out FS: överföringar till redovisade värden, ej förvärvsmetod.

						Svårt rekonstruera historiska verkliga värden utan hindsight.

						Historik omräknas för köparen, inte för säljaren.

		Köpare (underkoncernen S3)

		Verkligt värde



		Förvärv för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till verkl värde		Koncern efter förvärv				Avstämning EK		EK

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100

		Övriga tillgångar		500				300				30		830				Resultat		0

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		30		830				Kapitaltillskott		50

		Div eget kapital		100				100		-80		30		150				UB		150

		Årets resultat												0				Redovisar		150

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		30		150				Diff		0



		Div skulder		400				200						600

		Skuld till säljaren				80								80

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		30		830



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				Rimligt med verkligtvärde-ansats

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning eget kapital

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		30

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-50

		Div eget kapital		200		100		300				-50		250				UB		280

		Årets resultat						0		-20		50		30				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Säljer uppåt eller i sidled. Nedåt innebär tillskott till investering.										Rea 130-BV 100 samt utdelning 50

		Förutsätter underkoncern?										(matchar kassan).



		Redovisat värde

												Rättat

		Förvärv för 80 som redovisas till redovisat värde 100

		Köpande koncern		Köpare före förvärv		Köpe-skilling		DB		Elim		Just till säljarens redov värde 100		Koncern efter förvärv				Avstämning eget kapital						Mot revers																						Tillskott

		Aktier i DB				80				-80				0				IB		100						Vid interna förvärvet										Jämförelseåret - före interna förvärvet												Vid interna förvärvet										Jämförelseåret - före interna förvärvet

		Övriga tillgångar		500				300				0		800				Resultat		0						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern						Köparen		DB		Elim/just		Koncern				Köparen		DB		Elim/just		Koncern

		S:a tillgångar		500		80		300		-80		0		800				Kapitaltillskott		20				Diverse tillgångar		580		300		-80		800				500		290				790				Diverse tillgångar		580		300		-80		800				500		290				790

		Div eget kapital		100				100		-80		0		120				UB		120				Diverse eget kapital		100		90		-80		110				100		70				170				Diverse eget kapital		180		90		-80		190				100		70				170

		Årets resultat												0				Redovisar		120				Årets resultat				10				10						20				20				Årets resultat				10				10						20				20

		S:a eget kapital		100		0		100		-80		0		120				Diff		0				S:a eget kapital		100		100		-80		120				100		90		0		190				S:a eget kapital		180		100		-80		200				100		90		0		190

																								Diverse skulder		400		200				600				400		200				600				Diverse skulder		400		200				600				400		200				600

		Div skulder		400				200						600										Skuld till säljaren		80						80										0				Skuld till säljaren								0										0

		Skuld till säljaren				80								80										S:a EK & skulder		580		300		-80		800				500		290		0		790				S:a EK & skulder		580		300		-80		800				500		290		0		790

		S:a eget kapital & skulder		500		80		300		-80		0		800										Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0				Balansdiff		0		0		0		0				0		0		0		0

																																				IB						190																IB						190

		Balansdiff		0		0		0		0		0		0																						Resultat						10																Resultat						10

																																				Restatement-effekt						-80																Restatement-effekt						0

		Avyttring för 80 som redovisas till redovisat värde 100																																		UB						120																UB						200

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Just till säljarens redov värde		Efter reglering utdelning																						Effekter																						Effekter

				Kvarvarande		DB		Koncern				100		Totalt				Avstämning eget kapital																		Eliminering förvärvat EK bortfallit						-80

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		0

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0

		Alternativ - speglar inte verkligt värde - förkastas

		Avyttring för 80 som redovisas till verkligt värde 130

		Säljande koncern		Säljare före avyttring						Avyttring DB		Justering till verkligt värde 130		Efter reglering utdelning				För att verkliga värdet om 130 ska ge effekt så måste rea redovisas, annars blir det utdeln baserat på BV

				Kvarvarande		DB		Koncern						Totalt				Avstämning EK		EK

		Fordran på köpare								80				80				IB		300

		Övriga tillgångar		1,000		300		1,300		-300				1,000				Resultat		0

		S:a tillgångar		1,000		300		1,300		-220		0		1,080				Utdelning		-20

		Div eget kapital		200		100		300				-20		280				UB		280

		Årets resultat						0		-20		20		0				Redovisar		280

		S:a eget kapital		200		100		300		-20		0		280				Diff		0



		Div skulder		800		200		1,000		-200				800

		S:a eget kapital & skulder		1,000		300		1,300		-220		0		1,080



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



P

IP2

S3

S4

S4

S2



Utdelning

		Utdelning till ägare - common control föreligger

		Metod - verkligt värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Verkligt värde		Verkligt värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-130				70

		Årets resultat						0				30		30

		S:a eget kapital		100		100		200		-130		30		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		130		-130		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0



		Metod - redovisat värde

		Utdelande koncern		Utgångsläge						Stämmans utdelnings-beslut		Reglering utdelning av dotterbolag		Efter reglering utdelning

				Kvarvarande		Att utdela		Totalt		Redov värde		Redov värde		Totalt

		Div tillgångar		700		300		1,000				-300		700

		Div eget kapital		100		100		200		-100				100

		Årets resultat						0						0

		S:a eget kapital		100		100		200		-100		0		100



		Div skulder		600		200		800				-200		600

		Skuld avseende utdelning						0		100		-100		0

		S:a eget kapital & skulder		700		300		1,000		0		-300		700



		Balansdiff		0		0		0		0		0		0









RedU 9 Moderföretag (2)

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

				Steg:

				1		2		3		4

				Förvärv av		Förvärv av		Värdeöver-		Nedskrivning		Summa

				aktier i DB		fastighet		föring (utdel-		av aktier i		efter tran-

						från DB		ning) från DB		DB		saktionerna

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)		25						-17		8

		Fastighet				8		17				25

		S:a tillgångar		25		8		17		-17		33

		Skuld till kreditinstitut		25								25

		Skuld till dotterbolag				8						8

		Eget kapital						17		-17		0

		S:a eget kapital & skulder		25		8		17		-17		33



		Resultaträkning

		Resultat från andelar i koncernföretag						17		-17		0





			1. Förvärv av aktierna finansierade genom lån externt. 
			2. Förvärvet av fastigheten från AB till Brf består av två delar:
				a) Förvärv av fastigheten till redovisat värde 8 mkr
				b) Värdeöverföring (utdelning) från dotterbolaget motsvarande underpris 22 mkr
(marknadsvärde 30 – redovisat värde 8)
2 c) Nedskrivning av aktier i dotterbolaget till substansvärde i AB om 3 mkr (fordran moder 8, lån 5 och EK 3)



RedU 9 Koncern

		Göran Arnell

		KPMG

		Illustration RedU 9

						Steg 1 - förvärv aktier i dotterbolag										Steg 2 - förvärv fastighet

						Moderföret.		Dotterbol.		Elimi-		Koncern				Moderföretaget				Dotterbol		Eliminering				Koncern

						Efter för-		(DB)		nering						Efter för-		Jus-		efter		IB		Jus-

						värv av										förvärv av		tering		avyttring				tering

						aktier i DB										fastighet				fastighet

		Balansräkning

		Aktier i dotterbolag (DB)				25				-25		0				25		-17				-25		17		0

		Fordran moderföretag																		8				-8		0

		Fastighet						8		17		25				8		17		-8		17		-17		17

		S:a tillgångar				25		8		-8		25				33		0		0		-8		-8		17

		Skuld till kreditinstitut				25						25				25				0						25

		Skuld till dotterbolag										0				8								-8		0

		Eget kapital						8		-8		0								8		-8				0

		S:a eget kap & skulder				25		8		-8		25				33		0				-8		-8		25



						Moderföret.		Dotter-		Ëliminering		Koncern

						Förvärv		bolaget

		Aktier i dotterbolag				25				-25		0

		Fastighet						8		17		25

		Eget kapital						8		-8		0

		Lån				25						25
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Combined financial statements/carve-out financial
statements
● Omfattar en uppsättning historisk

finansiell information
− Om en eller flera ekonomiska aktiviteter 

inom en större rapporterande enhet
− Aktiviteterna kan objektivt särskiljas 

från andra aktiviteter inom den större 
rapporterande enheten och 

− Common control råder över aktiviteterna
− Aktiviteterna utgör inte en historiskt

existerande legal enhet

● Ej reglerat inom IFRS
− Finns vägledande publikationer från revisionsbyråerna

● Prospektregler inom EU med krav på upprättande av historiska 
finansiella rapporter med 3 års historik vid IPO av aktier  på reglerad 
marknad

Tillbakablickande information

Historisk Pro forma

Fristående 
och 

konsoliderad

Combined
och/eller 
carve-out
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Combined financial statements/carve-out financial
statements
● Combined financial statements

− Summering av legala enheter med eliminering av interna poster
● Carve-out financial statements

− Del av större rapporterande enhet, t ex division inom legalt bolag, som ”skärs ut”



6. IASBs pågående 
normgivning om 
”Business Combina-
tions under Common 
Control”
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IASB kommer att reglera business combinations 
under common control 
● Pågående projekt hos IASB sedan 2007

● Planerar offentliggöra ”Discussion Paper” i november 2020

● Preliminärt förslag
− Endast rörelseförvärv under common control omfattas 

– tillgångsförvärv omfattas inte
− Endast redovisning hos mottagaren (köparen) regleras – inte säljarens
− Användning av förvärvsmetod med omvärdering till verkligt värde föreslås 

begränsas till transaktioner med minoritetsintressen i mottagande bolag
− Övriga koncernbildningar redovisas enligt en ”book-value method”
− ”Book-value” definieras som respektive enhets egna redovisade värden, dvs 

normalt inte tillåtet att överföra koncernmässiga värden från part med 
bestämmande inflytande

− Säljarens historik får ej ingå i övertagande koncerns ”räkningar”, istället presenteras 
som upplysning i not.

− Omfattande upplysningar, i huvudsak som enligt IFRS 3
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IASBs preliminära förslag - metod
Begränsar möjligheterna att använda verkliga värden (förvärvsmetod)



7. Förvärv av 
fastighetsbolag och 
internöverlåtelse till 
underpris
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Förvärv av fastighetsbolag och internöverlåtelse till underpris
Uttalande från FAR RedU 9 Bostadsrättsföreningars förvärv av fastighet via 
aktiebolag

— Förutsättningar och frågeställning

En bostadsrättsförening förvärvar ett fastighetsbolag. Efter förvärvet av dotterbolaget säljs 
fastigheten till bostadsrättsföreningen till underpris jämfört med verkligt värde. Aktierna i 
dotterbolag behöver därefter skrivas ned.

Frågan är hur det redovisade värdet av aktier i dotterbolag ska justeras ned i kombination med 
att fastigheten förvärvas till dotterbolagets redovisade värde som är lägre än dess verkliga 
värde?

— Illustrationsexempel *)

- AB innehåller en fastighet redovisad till 8 mkr och eget kapital på 8 mkr 

- Fastighetens verkliga värde uppgår till 25 mkr

- Bostadsrättsföreningen förvärvar aktierna i aktiebolaget för 25 mkr. 

- Efter förvärvet av aktierna säljs fastigheten av aktiebolaget till bostadsrättsföreningen för 
redovisat värde 8 mkr. 

* Inga inkomstskatteeffekter i detta fall. Förutsätter även att det inte uppstår otillåten värdeöverföring i AB
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Förvärv av fastighetsbolag och internöverlåtelse till underpris
Moderföretagets redovisning

Kommentarer till stegen ovan
1. Förvärv av aktierna i dotterföretaget för 25 mkr finansierade genom lån om 25 mkr. 

Förvärvet av fastigheten från dotterföretaget till moderföretaget består av två delar:
2. Förvärv av fastigheten till redovisat värde 8 mkr
3. Värdeöverföring (utdelning) från dotterbolaget motsvarande underpris 17 mkr 

(marknadsvärde 25 – redovisat värde 8 = 17)
4. Nedskrivning av aktier i dotterbolaget till substansvärde i AB om 8 mkr (fordran på moder 8

och eget kapital 8). Båda resultatposterna redovisas på raden ”Resultat från andelar i koncernföretag”.



Tack
Göran Arnell
Partner

08 723 96 51
goran.arnell@kpmg.se
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