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• Stor flora av olika typer av köpeskillingar på marknaden 

• Nya strukturer tillkommer ständigt

• Komplext område i IFRS som sträcker sig över flera standarder såsom:

– IFRS 3 Rörelseförvärv

– IFRS 9 Finansiella instrument

– IFRS 13 Värdering till verkligt värde 

– IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering

– IAS 19 Ersättningar till anställda

– IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar

• Risk att redovisningsfrågorna identifieras sent i förvärvsprocessen och leder till 
oönskade effekter i redovisningen

Vad är problemet? 
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Vad är en villkorad köpeskilling? 

” Vanligen förvärvarens förpliktelse att överföra ytterligare tillgångar 
eller egetkapitalandelar till de tidigare ägarna av ett förvärvat företag som del av utbytet 
för bestämmande inflytande över det förvärvade företaget om angivna framtida händelser 
inträffar eller villkor uppfylls. ” 
(IFRS 3, Bilaga A)

Avgränsningar

• IFRS

• Rörelseförvärv

• Koncernredovisning – ej juridisk person

Några definitioner och avgränsningar



Villkor som gör att villkorad 
köpeskilling redovisas som 
personalkostnad
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IFRS 3 Rörelsesegment – reviderades 2008 med krav på tillämpning på räkenskapsår som 
inleddes fr o m 1 juli 2009

Nyheter med effekt på redovisning av villkorad köpeskilling

• Krav på att dela upp köpeskillingen på förvärv av dotterbolag och andra transaktioner

– Uppdelning av transaktion i en del som utgör förvärv av dotterbolag (consideration transferred) och annan 
transaktion som ska brytas ut och särredovisas ifråga om vederlag för tjänster som utförs efter förvärvet 
(remuneration). 

– Andra transaktioner att bryta ut från förvärv av dotterbolag utgörs ofta av tjänster som levereras av säljare 
efter förvärvet som redovisas enligt IAS 19 Ersättningar till anställda eller IFRS 2 Aktierelaterad ersättning. 
Kan även vara annat än tjänster såsom hyresavtal.

• Kritisk effekt i redovisning huruvida villkorad köpeskilling 

– ska ingå i förvärvsanalys och redovisas om goodwill eller

– redovisas som kostnad i resultaträkningen, successivt över villkorsperioden

Därtill hantering av värdeförändringar efter förvärvstidpunkten

”Nya” regler för redovisning av villkorad köpeskilling 2010
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Generella regler om vad som utgör rörelseförvärv resp annan transaktion (IFRS 3.B50) 
– Motiv till transaktionen – vilken part är primär förmånstagare som gynnas av villkor

– Initiativ till transaktionen

– Tidpunkten för transaktionen

Specifika regler om villkorade ersättningar till anställda/säljande aktieägare – förvärv eller tjänst 
(IFRS 3.B55)

a) Villkor om fortsatt anställning – betalningar som förverkas om anställningen upphör är vederlag för tjänst efter 
förvärvet. Stoppregel som inte kan jämkas av andra omständigheter!

b) Varaktighet

c) Nivå på vederlag – jämfört med övriga ledande befattningshavare i koncernen

d) Högre betalning per aktie till anställda än till ej anställda säljare

e) Antal ägda aktier – gränsdragning mot vinstdelning/bonus för framtida tjänster

f) Koppling till värdering – intervall av värden – gränsdragning mot vinstdelning för framtida tjänster

g) Formel för ersättning – verkligt värde snarare än vinstdelning

h) Övriga överenskommelser och frågor – konkurrensbegränsningsvillkor, konsultkontrakt, leasing avtal –
avvikelser från marknadsmässig nivå. 

Uppdelning av köpeskilling på förvärv av rörelse resp förvärv 
av något annat Helhets-

bedömning av 
ekonomisk 
innebörd
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Illustrationsexempel skillnad förvärv dotterbolag resp tjänst
Förutsättningar

Vid 
förvärvs-

tidpunkten

Utfall efter 
2 år

Fast köpeskilling 750
Villkorad köpeskilling, 2 år 250 270
Total köpeskilling 1 000

Förvärvade nettotillgångar 
i dotterbolaget

750

Moder-
bolag

Dotter-
bolag

Elim 
förvärv 

DB

Koncern

Aktier i dotterbolag 1 000 -1 000 0
Goodwill 250 250
Övriga nettotillgångar 750 750
S:a tillgångar 1 000 750 -750 1 000

Diverse eget kapital 750 750 -750 750
Resultat 0
S:a eget kapital 750 750 -750 750

Skuld villkorad köpeskilling 250 250
S:a eget kap & skulder 1 000 750 -750 1 000

Villkorad köpeskilling i sin helhet hänförlig till förvärv av dotterbolag - år 0

Villkorad köpeskilling i sin helhet hänförlig till leverans av tjänster - år 0
Moder-

bolag
Dotter-

bolag
Justering 

tjänster
Elim 

förvärv 
DB

Koncern

Aktier i dotterbolag 1 000 -250 -750 0
Goodwill 0 0
Övriga nettotillgångar 750 750
S:a tillgångar 1 000 750 -250 -750 750

Diverse eget kapital 750 750 -750 750
Resultat 0
S:a eget kapital 750 750 0 -750 750

Skuld villkorad köpeskilling 250 -250 0
S:a eget kap & skulder 1 000 750 -250 -750 750

Tjänster 
lyfts ut 

från 
förvärvs-
analysen

Bedömt 
verkligt värde 
av villkorad 

köpeskilling vid 
förvärvet
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Illustrationsexempel skillnad förvärv dotterbolag resp tjänst
Efter villkorsperiodens utgång
efter 2 år Moder-

bolag
Dotter-

bolag
Elim 

förvärv 
DB

Koncern

Aktier i dotterbolag 1 000 -1 000 0
Goodwill 250 250
Övriga nettotillgångar 750 750
S:a tillgångar 1 000 750 -750 1 000

Diverse eget kapital 750 750 -750 750
Resultat -20 -20
S:a eget kapital 750 750 -770 730

Skuld villkorad köpeskilling 250 20 270
S:a eget kap & skulder 1 000 750 -750 1 000

Villkorad köpeskilling i sin helhet hänförlig till förvärv av dotterbolag - år 2

Villkorad köpeskilling i sin helhet hänförlig till leverans av tjänster - år 2
Moder-

bolag
Dotter-

bolag
Justering 

tjänster 
vid 

förvärvet

Justering 
tjänster 

år 1-2

Elim 
förvärv 

DB

Koncern

Aktier i dotterbolag 1 000 -250 -750 0
Goodwill 0 0
Övriga nettotillgångar 750 750
S:a tillgångar 1 000 750 -250 0 -750 750

Diverse eget kapital 750 750 -750 750
Resultat -270 -270
S:a eget kapital 750 750 0 -270 -750 480

Skuld villkorad köpeskilling 250 -250 270 270
S:a eget kap & skulder 1 000 750 -250 0 -750 750

År 1: 125 
+ År 2: 145 
=          270 
Varav omvär-

dering av 
skuld år 2 
med 20

Ackumulerad 
kostnad 20



Villkorade köpeskillingar 
som regleras med aktier i 
köparen
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Villkorade köpeskillingar reglerade med aktier

• Villkorade köpeskillingar kan även regleras – helt eller delvis – med aktier som
emitteras av förvärvaren. 

• Exempel: Säljaren erhåller ett avtalat antal aktier emitterade av moderbolaget i den 
köpande koncernen om det förvärvade bolaget når angivna nivåer av EBIT i framtida
perioder. 

Fråga: 
Klassificering hos 

förvärvaren?

Skuld Eget kapital

Löpande omvärdering 
i resultatet 

Ingen löpande 
omvärdering



14Document Classification: KPMG Public© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Klassificering

• Klassificering av villorad köpeskilling som skuld eller eget kaptial görs per 
förvärvstidpunkten med tillämpning av reglerna i IAS 32 Finansiella instrument: 

Klassificering.  

• Ingen ändring av klassificeringen efter förvärvstidpunkten (givet att villkoren eller
konsekevenserna av dessa inte ändras).

År det ett fast antal 

aktier som ska 
levereras till köparen? 

Eget kaptial Skuld

Ja Nej
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Klassificering – några exempel

En förvärvare förbinder sig att erlägga 100 000 egna
aktier till säljaren om kumulativ EBIT för perioden 2023 
till och med 2025 i det förvärvade bolaget överstiger 400 
MSEK. Nås inte detta mål har säljaren inte rätt till några
aktier. 

Utgör eget kapital hos förvärvaren eftersom de enda
möjliga utfallen är att 0 eller 100 000 aktier erläggs. Noll 
aktier ses i detta fall inte som “reglering” (“settlement”) 
under IAS 32. 

Förutsättningar Klassificering

Säjaren har rätt erhålla aktier till ett värde av 100 MSEK 
den 1 mars 2026 om kumulativ EBIT för perioden 2023 till 
och med 2025 i det förvärvade bolaget överstiger 400 
MSEK. Nås inte målet har säljaren inte rätt till några
aktier. 

Utgör skuld hos förvärvaren eftersom antalet aktier är
beroende av värdet av köparens aktier den 1 mars 2026, 
dvs. ett variabelt antal aktier. 

Säjaren har rätt erhålla 50 000 aktier om kumulativ EBIT 
för perioden 2023 till och med 2025 i det förvärvade
bolaget överstiger 200 MSEK samt ytterligare 50 000 
aktier om kumulativ EBIT för samma period är 400 MSEK. 
Nås inte kumulativ EBIT om 200 MSEK har säljaren inte
rätt till några aktier. 

Utgör skuld hos förvärvaren eftersom det för samma
period kan utgå antingen 0, 50 000 eller 100 000 aktier, 
dvs. ett variabelt antal aktier.  
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Klassificering – flera resultatperioder

Ytterligare komplexitet om aktier ska erläggas i flera trancher beroende av resultat under olika perioder i 
det förvärvade bolaget.  

Kan ses som antingen:

a) Ett enda åtagande att leverera 50 000, 100 000 eller 150 000 aktier, dvs. ett variabelt antal aktier. 
Klassificering som finansiell skuld. 

b) Tre separata åtaganden att leverera 50 000 aktier på varje åtagade. Klassificering som eget kaptial. 

För klassificering som separata åtaganden (“b” ovan) krävs att målen för varje år kan nås oberoende av
huruvida övriga resultatmål nås. 

Säljaren har rätt till 50 000 aktier i köparen om EBIT för det förvärvade bolaget under 2023 
är mer än 100 MSEK, 50 000 aktier om EBIT är mer än 150 MSEK 2024 samt 50 000 aktier om 
EBIT för 2025 är mer än 175 MSEK. 

Exempel
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Värdering vid förvärvstidpunkten

• Både villkorade köpeskillingar som ska regleras med kontanter och sådana som
ska regleras med aktier ska enligt IFRS 3.39 värderas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten. 

• Vad blir värdet av ett åtagande att leverera våra egna aktier till säljaren vid en
framtida tidpunkt? => Vägledning i IFRS 13. 
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Värdering vid förvärvstidpunkten - IFRS 13
Finns det ett noterat pris för överföring 

av identisk eller liknande skuld / 
egetkapitalinstrument? 

Använd noterat 
pris

Ja

Hålls instrumentet som 
tillgång av annan part? 

Nej

Bestäm värdet utifrån perspektivet från 
den som innehar tillgången 

Ja

Bestäm värdet utifrån perspektivet från 
den som gett ut skulden eller eget 

kapitalinstrumentet

Nej

Avsaknad av noterat pris för den villkorade köpeskillingen leder till att värderingsmodeller
behöver användas som speglar det faktum att leveransen av aktier ska ske i framtiden och
är beroende av att vissa villkor är uppfyllda.
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Löpande värdering

Klassificering som
skuld 

Klassificering som 
eget kapital

Löpande omvärdering till verkligt värde via 
resultaträkningen. Kursutveckling på 

egen aktie påverkar resultatet. 

Ingen löpande omvärdering. 



Skuld till minoritetsägare 
istället för villkorad 
köpeskilling
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• Köparens utställda säljoption till säljaren/minoriteten skapar en förpliktelse (skuld) att lösa 
in minoritetens aktier till ett fast eller rörligt pris (IAS 32.23)

– Nödvändigt att minoritetsaktierna, t ex preferensaktier, utgör eget kapitalinstrument enligt IAS 32 och att 
dessa aktier uppfyller definitionen för innehav utan bestämmande inflytande i IFRS 10. 

– Skuldför nuvärdet av förväntat lösenpris och justera därefter skulden för diskonteringseffekter och 
ombedömningar av förväntat lösenpris

• Effekt på förvärvsanalys och goodwill beroende på principval i hantering av optionsskulden

A. ”Anticipated Acquisition Method (AAM)”

Antecipera inlösen av minoritet som en del av förvärvsanalys vid förvärvstidpunkten – skuldför nuvärdet av 
förväntat inlösenbelopp, redovisar ingen minoritet och goodwill påverkas.

B. ”Present Access Method (PAM)”

Behandla utställda säljoptionen som en separat transaktion utanför förvärvsanalysen – skuldför nuvärdet 
av förväntat inlösenbelopp med motbokning eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare (ej mot 
minoriteten). Goodwill påverkas inte av skuld genom utställd säljoption. Däremot får full goodwill method 
tillämpas med värdering av minoritet till verkligt värde i förvärvsanalysen.

Minoritetsintressen och utställd säljoption från köparen
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• Om det förekommer tjänstgöringsvillkor för säljaren/minoriteten som innebär att rätt att 
utnyttja säljoptionen förverkas eller som reducerar lösenpriset vid upphörande av 
anställning

– Den del som avser tjänst redovisas vanligen utanför förvärvsanalys och utanför reglerna om inlösen av 
minoritet (inte enligt IAS 32.23)

– Tillämpa IAS 19 Ersättningar till anställda eller IFRS 2 Aktierelaterad ersättning

• Värdeförändringar efter första redovisning av optionsskuld enligt IAS 32.23 som inte utgör 
tjänst

– Optionsskulden räknas upp med ränteeffekt och omvärderas till nuvärdet av aktuell bedömning av 
förväntat inlösenpris 

– Värdeförändringen redovisas beroende på vald princip för redovisning av omvärdering:

a) I resultatet i rörelsen som helhet eller med räntedel/omvärderingseffekt i finansnettot  

eller

a) Direkt mot eget kapital inklusive både omvärdering av förväntat lösenpris och ränteeffekt

Minoritetsintressen och utställd säljoption från köparen

Accounting
policy choice –
stäm av med 

revisorn
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Case: Minoritetsintressen och utställd säljoption från köparen

Toppmoder

Holding

Förvärvs-
bolaget

Rörelse-
bolaget

Säljare
Mino-ägare

Rörelse-
bolaget

100%

Säljare
Mino-ägare

100%

Preferensaktier 25%
”Silo” kopplad till 
Rörelsebolagets 
avkastning och
värdeutveckling

100%

75%

Toppmoder

Holding

100%

Utgångsläge före förvärvstransaktion Efter förvärvstransaktion Vederlag kontant till säljaren för 
100% av aktierna i Rörelse-
bolaget men med krav att 
säljaren/mino-ägarna ”åter-
investerar” i preferens aktier 
emitterade av Holding kopplade 
som ”silo” till Rörelsebolaget vad 
gäller värde av aktierna som 
tillfaller säljarna/ mino-ägarna.

In substance
har säljaren
ett mino-ägande 
om 25% i Rörelse-
bolaget, men bara för 
beräkning av avkastning/
värde på preferensaktierna
i Holding.

Toppmoderbolaget har ställt ut sälj-
option till mino-ägare att sälja sina 
preferensaktier i Holding kontant.

Toppmoderbolaget har köpoption
på preferensaktierna i Holding, 
också kontant.

Lösenpris för preferensaktierna 
med prisformel som utgör estimat till 
verkligt värde av Rörelsebolaget.

Säljare Köpare
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• Förvärv som består av två integrerade och länkade transaktioner

1. Förvärv av 100% av aktierna i Rörelsebolaget för 1 000 m

2. Säljaren återinvesterar 25% i Rörelsebolaget via preferensaktier för 250 m

Case: Minoritetsintressen och utställd säljoption från köparen
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• Utformning av tjänstgöringsvillkor kopplade till minoritetens preferensaktier

– Krav 2 års fortsatt anställning för ovillkorlig rätt för minoriteten att få behålla sina preferensaktier och 
kunna utnyttja säljoptionen och dess potentiellt förmånliga lösenpris vid viss senare tidpunkt under 
optionens löptid (multipelvärdering) 

– Om anställningen upphör före villkorsperiodens utgång:

Köparen (Toppmoderbolaget) har rätt men inte skyldighet att lösa in preferensaktierna till det lägsta av 
anskaffningsvärde och aktuellt verkligt värde med avdrag för en rabatt om 50%

– Analys: om säljaren avslutar sin anställning sekunden efter överlåtelsen så förlorar denne omedelbart 
50% av investerat kapital. 

– Slutsats: Köparen Toppmoderbolaget bör initialt dela upp förpliktelsen i säljoptionen i två delar: 

a) en del som är föremål för intjäning (50%) som redovisas som personalkostnad över villkorsperioden 
inklusive löpande omvärderingar under löptiden

b) en del som utgör säljoptionsskuld (50%) som initialt redovisas till nuvärdet av bedömt lösenpris med 
motbokning direkt mot eget kapital med löpande omvärderingar som antingen redovisas direkt mot 
eget kapital eller i resultatet.

Case: Minoritetsintressen och utställd säljoption från köparen
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Förenklad illustration Koncern
Före Förvärv Efter Före Emiss Efter Steg 1 Steg 2 Steg 3 S:a elim

kontant pref Förvärv IAS 32
Aktier i DB 1 000 1 000 0 -1 000 -1 000 0
Diverse tillgångar 0 800 800 0 800
Goodwill 0 0 200 200 200
Likvida medel 1 000 -1 000 0 250 250 0 250
S:a tillgångar 1 000 0 1 000 800 250 1 050 -800 0 0 -800 1 250

Div eget kapital 1 000 1 000 800 800 -800 -250 -1 050 750
Preferenskapital 0 250 250 -250 -250 0
Minoritet 0 0 250 250 250
Årets resultat 0 0 0 0
S:a EK 1 000 0 1 000 800 250 1 050 -800 0 -250 -1 050 1 000
Skulder 0 0 250 250 250
S:a EK & skulder 1 000 0 1 000 800 250 1 050 -800 0 0 -800 1 250

Moderbolag Elim dotterbolagDotterbolag

Säljoption utan tjänstgöringsvillkor – vid transaktionstidpunkten

Säljoption med tjänstgöringsvillkor som bryts ut – vid transaktionstidpunkten
Moder- Dotter- Utbryt- Koncern
bolag bolag ning Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 S:a elim

Efter Efter tjänst Förvärv Mino IAS 32 utbrytn
tjänst

Aktier i DB 1 000 0 -125 -1 000 125 -875 0
Diverse tillgångar 0 800 0 800
Goodwill 0 0 200 -125 75 75

Likvida medel 0 250 0 250
S:a tillgångar 1 000 1 050 -125 -800 0 0 0 -800 1 125
Div eget kapital 1 000 800 -800 -250 125 -925 875
Preferenskapital 0 250 -125 -125 -125 0
Minoritet 125 0 125 125
Årets resultat mino 0 0
Årets resultat majo 0 0 0 0
S:a EK 1 000 1 050 -125 -800 0 -250 125 -925 1 000
Skulder 0 0 250 -125 125 125
S:a EK & skulder 1 000 1 050 -125 -800 0 0 0 -800 1 125

Elim dotterbolag

Mer än en lösning 
möjlig för att hantera 
upparbetad rätt till 
preferensaktierna 
och redovisning av 

minoritet

Present Access Method tillämpas, dvs 
anteciperar ej förvärvet och minoritet 
redovisas
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Presentation av upparbetad rätt till ersättning och 
värdeförändringar

Eget 
kap

Allt i 
rörel-
sen

Ränte-
del i 

finans

Allt i 
finans

Allt i 
rörel-
sen

Ränte-
del i 

finans

Allt i 
rörel-
sen

Värde-
förändr 
finans

Allt i 
rörel-
sen

Ränte-
del i 

finans

Allt i 
finans

Rörelsekostnad exkl
avskrivning
  Räntedel x x x
  Grantdate-kostnad x x x
  Övrig värdeförändring x x x x x x x

Finansnetto
  Räntedel x x x x x

  Övrig värdeförändring x x x

Eget kapital
  Räntedel - x
  Övrig värdeförändring - x

Resultat
IAS 32

Kontant- 
reglering

Tjänst Säljoption på mino

Kontantreglering
IFRS 3

Villkorad köpeskilling

IAS 19 IFRS 2

EK-instru-
ment-

reglering 
fixed-for-

fixed

EK-
instru-
ment-

reglering

Endast värdeförändringar Initialt värde + värdeförändringar Endast värdeförändringar
Initialt belopp mot eget kapital

Accounting
policy choice 

– stäm av
med revisor



Sammanfattning
och frågor
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Sammanfattning – villkorade köpeskillingar

Klassificering som 
finansiell skuld. 
Omvärdering via 

resultaträkningen. 

Finns det 
tjänstgöringsvillkor 

kopplade till den 
villkorade köpeskillingen? 

Redovisning som 
personalkostnad enligt 

IAS 19 eller IFRS 2.

Ja

Ska 
köpeskillingen 

regleras i 
kontanter?

Nej

Nej

Om reglering i 
aktier, är det ett 
fast antal aktier 

som ska 
levereras? 

Ja

Klassificering som eget 
kapital. Ingen 
omvärdering.  

Ja

Nej
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