Redovisningsprinciper 2014
Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards
(IFRS). Denna årsredovisning är den första finansiella rapporten som har upprätats i enlighet med
IFRS. I enlighet med IFRS 1 är övergångsdatum 1 januari 2013. Effekten av en övergång från svenska
redovisningsprinciper till IFRS framgår av not 4 i första delårsrapporten. Gjorda förändringar avser
huvudsakligen redovisning av intäkter samt redovisning av utgifter för marknadsföring, se not 4.
Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 tillämpats.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper” så långt det är möjligt. Moderbolagets
funktionella valuta samt rapporteringsvaluta utgörs av svenska kronor.
Tillgångar och skulder är huvudsakligen redovisade till historiska anskaffningsvärden då 2EGroup inte
har några tillgångar eller skulder som redovisas till sina verkliga värden.

Nya redovisningsprinciper för koncernen som ska tillämpas från 1 jan 2014 eller därefter
Nedanstående förändringar och uppdateringar har beslutats av IASB och tillämpas från och med 1
januari 2014 eller därefter om inte annat tillämpningsdatum har antagits av EU;
•
•
•

•
•
•
•
•

•

IFRS 9 Finansiella instrument. EU har ännu inte godkänt standarden och det finns inte i
dagsläget ingen information avseende när ett gokännande kan förväntas.
IFRS 10 Koncernredovisningar redogör för när kontroll föreligger och således när ett företag
ska inkluderas i koncernredovisningen.
IFRS 11 Samarbetsarrangemang identifierar två typer av samarbetsarrangemang; joint
operation, där delägarna har rättigheter och åtaganden till tillgångar och skulder, samt joint
venture, där delägarna har rättigheter till nettotillgångarna. Vid joint operation ska delägarna
redovisa sina respektive tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Vid joint venture ska
kapitalandelsmetoden tillämpas.
IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag innehåller upplysningskrav för
dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag och ”structured entities” som inte är
konsoliderade.
IAS 27 Separata finansiella rapporter. Redovisning och upplysningar i juridisk person av
dotterbolag, “joint arrangements”, intressebolag och “unconsolidated structured entities”.
IAS 28 Investeringar i Intresseföretag och joint ventures beskriver tillämpningen av
kapitalandelsmetoden både vad avser redovisning av intressebolag och joint ventures.
Ändringar i IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering infogar ett förtydligande i avsnittet
”Vägledning vid tillämpning” avseende kvittning av finansiella tillgångar och finansiella
skulder. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2014.
Ändringen i IAS 36 ”Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets”. Ändringen
innebär kortfattat att ytterligare upplysningar skall lämnas om verkligt värde när
återvinningsvärdet på en nedskriven tillgång baseras på verkligt värde minus
försäljningskostnader.
Ändringen i IAS 39 ”Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting”
introducerar en lättnad vid säkringsredovisning genom att tillåta att säkringsredovisning får
fortsätta även när ett derivat, som är designerat som säkringsinstrument, överförs till en
central motpart om vissa villkor är uppfyllda, däribland att det krävs enligt lag eller andra
regleringar, exempelvis EMIR. Ändringen omfattar inte transaktioner då derivat frivilligt
överförs till central motpart.

•

IFRIC 21, Levies. Tolkningen tydliggör när en skuld för ”levies” ska redovisas. ”Levies” är
avgifter/skatter som statliga eller motsvarande organ påför företag i enlighet med lagar/
förordningar med undantag för inkomstskatter, straff och böter.
I de fall som ovanstående situationer kommer att äga rum kommer det inte att inneha någon effekt
på de finansiella räkningarna.

Koncernredovisning
Koncernens bokslut omfattar moderbolaget, 2E Group AB, och de företag i vilka 2E Group AB direkt
eller indirekt har ett bestämmande inflytande över per bokslutsdagen. Bestämmande inflytande
definieras som rätten att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla
ekonomiska fördelar. Detta uppnås vanligtvis om innehavet motsvarar mer än 50 procent av
röstetalet.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att aktier i dotterföretag
ersätts i koncernredovisningen med dotterföretagets identifierbara tillgångar, skulder och
eventualförpliktelser, värderade till ett verkligt värde vid förvärvstidpunkten. De förvärvade
dotterföretagens egna kapital elimineras i sin helhet vilket innebär att i koncernens egna kapital ingår
endast den del av dotterföretagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsbalansen upptagna
värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Om det
koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna istället skulle var lägre än värdet av bolagets
nettotillgångar redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Innehav utan bestämmande
inflytande värderas vid förvärv som en proportionell andel av verkligt värde på identifierbara
nettotillgångar. Dotterföretagen konsolideras från och med det datum koncernen uppnår ett
bestämmande inflytande över bolaget tills att detta bestämmande inflytande upphör.

Redovisning av intressebolag och samarbetsavtal
Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande inflytande, men inte
bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande innebär möjlighet att påverka den driftmässiga
och finansiella styrningen av företaget och uppnås vanligtvis när koncernens andel uppgår till mellan
20 och 50 procent av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls
redovisas andelar i intressebolag redovisas enligt den så kallade kapitalandelsmetoden i
koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett intresseföretag redovisas till
anskaffningsvärde vid förvärvstillfället vilket därefter justeras med koncernens andel av förändringen
i intresseföretagets nettotillgångar.
2EGroup bedriver i flera fall verksamhet/projekt tillsammans med andra aktörer/samarbetspartners.
Det rör sig främst om olika typer av produktioner där respektive part bidrar med sina respektive
resurser och erhåller sedan sin del av det redovisade resultatet. Redovisning av samarbetsavtal
regleras i IFRS 11 och av denna standard framgår att det finns olika former av samarbeten/joint
ventures och dessa är:
•
•

Gemensamt styrda verksamheter
Gemensamt styrda företag

I det fall ett samarbete sker inom ramen för ett gemensamt styrt företag rör det sig
definitionsmässigt om ett Joint venture. Detta för med sig att respektive part har ett intresse i

bolagets redovisade nettotillgångar. Ett sådant samarbete konsolideras i enlighet med den så kallade
kapitalandelsmetoden.
Merparten av de avtal som 2EGroup har tecknat med samarbetspartners, om de rör sig om
gemensamt inflytande, utgör gemensamt styrda verksamheter. Det är som nämndes initialt viktigt
att bedöma att det verkligen rör sig om verksamheter där det råder gemensamt inflytande. De
aktuella samarbetena bedrivs inte i någon juridisk person utan inom ramen för samarbetsparternas
ordinarie verksamheter.
Någon av samarbetsparterna ombesörjer det administrativa ansvaret och tillser att respektive part
erhåller underlag för sin finansiella rapportering, i detta fall sin resultatandel. I de fall som 2EGroup
inte ombesörjer det administrativa ansvaret finns det möjlighet att ta del av underlaget för
resultatavräkningen för att bedöma rimligheten eller korrektheten i det.
En samägare av en gemensamt styrd verksamhet skall i sina finansiella rapporter redovisa,
•
•

De tillgångar som denne bestämmer över och de skulder som denne ådrar sig, och
De kostnader som denne har och dennes andel av intäkterna från försäljningen av varor och
tjänster

I den mån som 2EGroup har lagt ned en utgift faktureras den part som ombesörjer det administrativa
arbetet för det aktuella projektet. Detta föranleder en redovisning av en intäkt och en kostnad i
resultaträkningen utan tillhörande/slutgiltig marginal. Löpande erhåller sedan respektive
samarbetspart en resultatavräkning baserat på avtalad andel. Den erhållna andelen redovisas som en
intäkt i rörelseresultatet.

Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Poster som redovisas i de finansiella rapporterna av de olika enheterna i koncernen är värderade i
den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt,
detta utgör verksamhetens funktionella valuta. I koncernredovisningen används SEK, som är
moderbolagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta.
Transaktioner och balansposter i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som
gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av
sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till
balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen.
Utländska koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än
rapporteringsvalutan, omräknas till koncernens rapporteringsvaluta enligt följande:
(i) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagskurs,
(ii) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig
valutakurs (såvida inte denna genomsnittliga kurs inte är en rimlig approximation av den

ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, i vilket fall intäkter och
kostnader omräknas per transaktionsdagen),
(iii) alla omräkningsdifferenser som omräkningsdifferenser i Övrigt totalresultat. Vid avyttring av en
utlandsverksamhet återförs ackumulerade omräkningsdifferenser till resultaträkningen som en del av
redovisad realisationsvinst/förlust.
Goodwill samt andra tillgångar och skulder som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet
behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

Intäktsredovisning
Koncernens intäkter består till allra största del av försäljning av tjänster av olika slag, det rör sig
primärt om shower och event av olika slag.
Intäktsredovisning sker i takt med att väsentliga risker och förmåner som är förknippade med
tjänsten överförs till köparen. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen.
Inom ramen för koncernens verksamhet bedrivs underhållningsverksamhet i form av
produktioner/shower. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att
erhållas. Upparbetade kostnader för ”produktioner” aktiveras och kostnadsförs i takt med att
föreställningar genomförs och redovisas som förutbetalda kostnader till den del de inte utnyttjats. På
motsvarande sätt skuldförs förutbetalda showintäkter och intäktförs i samband med att
teaterbesöket levereras.
När det gäller genomförda event som levereras till fastpris redovisas intäkten i enlighet med
successiv vinstavräkning i enlighet med fastställd färdigställandegrad vilken baseras på nedlagda
utgifter i enlighet med totala utgifter. Intäktsredovisningen påbörjas i detta sammanhang när det är
rimligt säkert att den ekonomiska fördelen kommer att erhållas.
Intäkterna redovisas netto efter moms, rabatter, returer och kursdifferenser vid försäljning i utländsk
valuta. Koncernintern försäljning elimineras i koncernredovisningen.

Redovisning av leasingkontrakt
Leasingkontrakt klassificeras antingen som finansiella eller operationella. Eventuella variabla utgifter
kostnadsförs i de perioder de uppkommer.
Finansiella leasingavtal
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med
ägandet i all väsentlighet är överförd till leasingtagaren. Finansiell leasing innebär att aktuellt objekt
redovisas som materiell anläggningstillgång i balansräkningen, samtidigt som en motsvarande
låneskuld redovisas. I resultaträkningen fördelas leasingkostnaden på en avskrivningsdel och en
räntekostnadsdel.
Operationella leasingavtal
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över
leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas i
resultaträkningen linjärt över avtalets löptid.

Inkomstskatter
Redovisad skatt innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar
avseende tidigare års skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt redovisas på
temporära skillnader som föreligger mellan skattemässiga och redovisade värden på tillgångar och
skulder samt även på skattemässiga underskottsavdrag som sannolikt bedöms kunna utnyttjas i
framtiden. Temporära skillnader beaktas inte för skillnad som uppkommit vid första redovisningen av
goodwill. Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur tillgångar och skulder förväntas bli
realiserade eller reglerade.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade
eller aviserade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är
sannolikt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära
skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns legal
kvittningsrätt och när de uppskjutna skatterna avser samma skattemyndighet.

Ersättning till anställda
Koncernens pensionsplaner är uteslutande avgiftsbestämda. Kostnaderna för dessa redovisas under
den period som de anställda utfört de tjänster som avgiften avser

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar exklusive goodwill redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag
för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen
över de immateriella anläggningstillgångarnas beräknade nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas från
det datum då de är tillgängliga för användning. Nyttjandeperioden omprövas årligen.
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet av förvärvade
tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser. De faktorer som utgör redovisad goodwill är
främst olika former av synergier, personal, know-how, kundkontakter av strategisk betydelse samt
marknadsledande positioner på utvalda marknader.
Redovisad goodwill testas årligen eller så snart indikationer uppkommer som tyder på att dess värde
har minskat i värde, se även avsnitt om Nedskrivningar. Det återvinningsbara värdet har fastställts
baserat på enhetens nyttjandevärde, som utgörs av nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden.
Identifikationen av framtida kassaflöde grundar sig bland annat på en bedömning av verksamhetens
förväntade tillväxttakt i enlighet med upprättade prognoser för de kommande fyra åren. Bolaget
använder sig av ett vägt avkastningskrav (WACC) för att diskontera framtida kassaflöden och beräkna
den kassagenererade enhetens nyttjandevärde. I verksamheten finns det 3 kassagenererande
enheter med tillhörande goodwill.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att
framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Värderingen sker till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till att bringa tillgången på plats och i skick att
användas. Utgifter för förbättringar av materiella anläggningstillgångars prestanda, utöver
ursprunglig nivå, ökar tillgångens värde och redovisas i balansräkningen som en del av ursprunglig
investering. Utgifter för reparation och underhåll kostnadsförs när de äger rum. Avskrivningarna görs
systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperioder enligt nedanstående:

Avskrivningstider
Immateriella anläggningstillgångar
Byggnader
Inventarier

3-7 år
20-25 år
3–10 år

Tillgångars nyttjandeperioder och restvärden ses löpande över och justeras löpande om nödvändigt.

Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång, finansiell skuld
eller ett eget kapitalinstrument i ett annat företag. Finansiella instrument omfattar likvida medel,
räntebärande fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder samt kort- och långfristig upplåning.
Likvida medel utgörs av kassa och bank.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när bolaget blir part till
instrumentets avtalsmässiga villkor. Gränsdragningen mellan och redovisningen av korta och långa
balansposter tillämpas konsekvent för alla finansiella instrument. När reglering eller avyttring
förväntas ske mer än 12 månader efter balansdagen redovisas en finansiell tillgång som
anläggningstillgång. Finansiella tillgångar som förväntas regleras eller avyttras inom 12 månader efter
balansdagen klassificeras således som omsättningstillgångar. Finansiella skulder som förfaller senare
än 12 månader efter balansdagen redovisas som långfristiga skulder och de som förfaller till
betalning inom 12 månader efter balansdagen redovisas som kortfristiga skulder.
Ett finansiellt instrument klassificeras vid det första redovisningstillfället utifrån i vilket syfte
instrumentet förvärvades. Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i
nedanstående kategorier.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via årets resultat, omfattar finansiella tillgångar
som innehas för handel och finansiella tillgångar som klassificerats att redovisas till verkligt värde via
resultaträkningen. I dagsläget föreligger inga finansiella tillgångar som klassificeras i denna kategori.
Investeringar som hålles till förfall, är icke derivata finansiella tillgångar med fastställda eller
fastställbara betalningar och fastställd löptid och som koncernen har för avsikt att behålla till förfall.
2EGroup redovisar inga finansiella tillgångar klassificerade i denna kategori.
Lånefordringar, kundfordringar och upplupna intäkter, är icke derivata finansiella tillgångar med
fastställda eller fastställbara betalningsströmmar och som inte är föremål för handel på en aktiv
marknad. Denna typ av fordringar uppkommer vanligen när koncernen erlägger kontanter till en
motpart eller förser en kund med varor eller tjänster utan att ha för avsikt att omsätta den fordran
som då uppkommer. Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde i
enlighet med den effektiva räntemetoden, det vill säga till det belopp som förväntas inflyta, efter
avdrag för osäkra fordringar. Upplupna intäkter och fordringar är centrala poster i balansräkningen
eftersom de utgör en del av redovisning av intäkter i enlighet med successiv vinstavräkning, se
avsnittet om redovisning om intäkter.
Samtliga låne- och kundfordringar bedöms individuellt. En kundfordrings förväntade löptid är kort
varför värdet redovisas till nominellt belopp. Kundfordringar redovisas i balansräkningen när faktura
skickats, leverantörsfakturor redovisas när faktura mottagits. Den finansiella tillgången tas bort från
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från tillgången löper ut eller överförs till annan
part genom att alla risker och förmåner förknippade med tillgången har överförts till den andra
parten. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när åtagandet uppfyllts, upphävts eller löpt
ut.

Finansiella tillgångar som kan säljas, inkluderar Icke derivata finansiella tillgångar som antingen är
tillgängliga för försäljning eller inte har klassificerats i någon av de andra kategorierna. 2EGroup
innehar inga finansiella tillgångar tillhörande denna kategori.
Övriga finansiella skulder. I denna kategori inkluderas lån, övriga finansiella skulder,
leverantörsskulder och upplupna kostnader. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde i
enlighet med effektivräntemetoden.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel, fordringar och
räntebärande värdepapper, räntekostnader på lån, utdelningsintäkter, valutakursdifferenser samt
värdeförändringar på derivatinstrument. Lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken
de hänför sig.

Varulager
Varulager, i den mån det föreligger ett sådant, värderas enligt lägsta värdets princip och först in-först
ut (FIFO) metoden. Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt
FIFO-metoden och netto-försäljningsvärdet.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar, exklusive varulager, anläggningstillgångar som
innehas för försäljning och uppskjutna skattefordringar, testas för att fastställa eventuella
nedskrivningsbehov när en indikator på värdenedgång har identifierats. Värdet av goodwill skall
testas för nedskrivning minst årligen.
En tillgång skrivs ned om redovisat värde överstiger dess återvinningsvärde, där återvinningsvärdet
definieras som det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Vid beräkning
av nyttjandevärde diskonteras framtida kassaflöden som tillgången bedöms generera, med en
räntesats som motsvarar externa bedömares uppskattningar om avkastningskrav. Om en tillgång inte
kan nedskrivningstestas separat skall den allokeras till den lägsta möjliga gemensamma nämnaren
där oberoende kassaflöden kan fastställas, så kallad kassagenererande enhet (se tidigare notering),
för att testa dessa tillsammans för nedskrivning. I de fall förutsättningarna för en gjord nedskrivning
ändras finns det möjlighet att återföra gjorda nedskrivningar. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till
en kassagenererande enhet fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs proportionell
nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten.

Likvida medel
Likvida medel består av kassa och bank samt kortfristiga placeringar av tillfälliga överskott av kassa
och bank.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett legalt eller informellt åtagande som är
en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Rörelsesegment
Ett rörelsesegment är en del av ett företag

(i) som bedriver affärsverksamhet från vilket den kan få intäkter och ådra sig kostnader (inklusive
intäkter och kostnader i samband med transaktioner med andra delar av samma företag)
(ii) vars rörelseresultat regelbundet granskas av företagets högste verkställande beslutsfattare som
underlag för beslut om fördelning av resurser till segmentet och bedömning av dess resultat, och
(iii) om vilket det finns fristående finansiell information
Verksamheten delas upp i 4 rörelsesegment vilka ligger till grund för den interna styrningen.
Rörelsesegmenten är följande:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Teater, Musikal, Show, Koncept, Artist
Möten
Dinnershow
E-handel

Förlustprojekt
I de fall som det kan konstateras att bedrivna projekt inte kommer att generera överskott skall en
avsättning för förlustprojekt redovisas som en avsättning. 2EGroup följer löpande upp pågående
projekt för att tidigt identifiera huruvida det finns en risk för underskott.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden
gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den
juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalande så långt detta är möjligt
inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras från
IFRS. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på
samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag redovisas enligt RFR 2:s alternativregel som innebär att erhållna och lämnade
koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos
givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras.
Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I
koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget
kapital.

