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Redovisning av
omställningsstöd
Det finns många bedömningar som behöver göras avseende redovisning av omställningsstödet. Som vi tidigare har redogjort för
i artikeln Frågor i redovisningen avseende korttidsarbete (Balans
Fördjupning nr 2 2020), kan tidpunkten för redovisning av det statliga
stödet skilja sig åt mellan IFRS/RFR 2 och K2/K3 på grund av vilka krav
respektive regelverk ställer för när redovisning ska ske. Vid vilken
tidpunkt stödet ska redovisas påverkar även frågan om ett företag är
på obestånd eller inte. Denna artikel behandlar dock inte frågan om
obestånd vidare, skriver Johan Roempke och Eva Törning, FAR:s Operativa grupp för finansiell rapportering.
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P

eriod som stödet avser
Omställningsstödet
syftar till att täcka en
andel av vissa fasta kostnader för mars och april
2020. Dessa månader
är idag stängda i bokföringen varför det inte går
att bokföra i dessa perioder längre. Tidigaste
tidpunkten för redovisning av omställningsstödet
kan således vara juni 2020, vilket är den månad då
ansökningarna öppnades och det var möjligt att söka
stödet.

Tidpunkt för redovisning
av omställningsstödet

När möjligheten att ansöka om stödet öppnade 202006-22 var lagstiftningen redan på plats varvid reglerna för villkoren som ska vara uppfyllda för att söka
stödet också då var kända. Ett av de villkor som ska
vara uppfyllda för att stöd ska erhållas, är att företaget inte ska vara på obestånd när ansökan prövas [av
Skatteverket].
Enligt K2 och K3 ska villkoren för ett offentligt bidrag
vara uppfyllda, för att redovisning av stödet ska kunna
ske. Vid diskussioner inom den operativa gruppen för
finansiell rapportering (tidigare Policygruppen för redovisning) var gruppen enig om att ett företag normalt
inte kan ha vetskap om när Skatteverket prövar ärendet och kan därför inte intäktsredovisa vid denna prövningstidpunkt. Det kan noteras att detta skiljer sig från
stödet för korttidsarbete, där företaget inte får vara på
obestånd vid ansökningstillfället. Gruppen enades därför i uppfattningen att i praktiken, givet utformningen
av villkoren i stödet, sker redovisning först när beslut
om omställningsstöd har erhållits från Skatteverket.
Skulle företaget ha vetskap om att prövning pågår men
är osäker på om omställningsstödet kommer att erhållas, eller till vilket belopp, kan alltså ingen redovisning
ske av stödet, förrän sådan osäkerhet är undanröjd. Redovisning av omställningsstödet kan således tidigast
ske i juni 2020 men, för de flesta företag kommer redovisningen ske i juli eller augusti 2020, i samband med
att besluten skickas ut.
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Enligt IFRS och RFR 2 ska inte statliga bidrag redovisas i balansräkningen och resultaträkningen
förrän det föreligger rimlig säkerhet att (a) företaget
kommer att uppfylla de villkor som är förknippade
med bidragen, och (b) bidragen kommer att erhållas.
Statliga bidrag ska därefter redovisas systematiskt
i resultatet över samma perioder som de kostnader
bidragen är avsedda att kompensera för. Ett statligt
bidrag som lämnas som ersättning för kostnader som
företaget redan haft ska redovisas i resultatet för den
period under vilken företaget erhåller fordran på staten.
För ett företag som upprättar en delårsrapport för
Q2 per 30 juni 2020 enligt IAS 34, innebär ovanstående att detta företag ska redovisa det statliga stödet i
resultat för det andra kvartalet om företaget kan göra
gällande att det föreligger rimlig säkerhet att företaget kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med omställningsstödet och att detta stöd kommer att erhållas. Redovisning av omställningsstöd
kan ske i det andra kvartalet oavsett om företaget har
lämnat in sin ansökan eller ej per 30 juni.

Klassificering av omställningsstödet

Vid tillämpning av K2 eller K3 bokförs omställningsstödet i sin helhet i kontogrupp 39 Övriga rörelseintäkter (BAS 2020). Nettoredovisning mot kostnader
är inte tillåten enligt K2 och K3.
Vid tillämpning av IFRS eller RFR 2 redovisas bidraget för omställningsstöd antingen separat eller i
posten Övriga rörelseintäkter alternativt dras de av
vid redovisningen av motsvarande kostnader (kostnadsreduktion).
Ansökningsperioden för omställningsstöd löper
från och med 22 juni till och med 31 augusti 2020. (Efter att artikeln publicerades har omställningsstödet
förlängts. Reds. anm.)
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