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18 Joint ventures 

18.1 RR 14 Joint ventures 
Termen joint venture är vedertagen internationellt och numera 
också inom det svenska språket. Andra synonyma svenska 
termer är samriskföretag, samarbetsbolag, konsortier och 
gemensamt företag. Ett joint venture kan drivas i olika 
civilrättsliga former såsom enkelt bolag, handelsbolag, aktie-
bolag m.m. I rekommendationen anges hur samägarna ska 
redovisa tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som ingår i 
joint ventures eller andelar i joint ventures. 

RR 14 gäller från den 1 januari 2001.  

Ett joint venture är en ekonomisk verksamhet som drivs av två 
eller flera parter vars samarbete är avtalsreglerat och där 
avtalet innebär att två eller flera parter (samägare) har ett 
gemensamt bestämmande inflytande. Placerare är sådana del-
ägare i ett joint venture som saknar gemensamt bestämmande 
inflytande. 

Joint ventures kan ha många olika former och strukturer.  
I RR 14 identifieras och behandlas tre huvudtyper, nämligen  

a. gemensamt styrda verksamheter 

b. gemensamma tillgångar och 

c. gemensamt styrda företag. 

Förekomsten av ett samarbetsavtal skiljer joint ventures från 
övriga intressebolag, vilka redovisas enligt RR 13. Samarbets-
avtalet reglerar vanligtvis verksamhet, varaktighet, rapporte-
ringskrav, tillsättning av styrelse eller motsvarande lednings-
organ, kapitaltillskott samt fördelning av produktion, intäkter, 
kostnader och resultat mellan samägarna. 

I en gemensamt styrd verksamhet (a) använder samägarna sina 
egna tillgångar. I samarbetsavtalet regleras fördelningen av 
försäljningen av den gemensamma produktionen och gemen-
samt ådragna kostnader. Civilrättsligt föreligger ett enkelt 
bolag. Redovisningen sker hos delägarna. 
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Vid gemensamma tillgångar (b) har samägarna ett gemensamt 
bestämmande inflytande över, ofta gemensamt ägda, tillgångar 
som tillförts eller inköpts. Civilrättsligt föreligger ett enkelt 
bolag. Varje samägare redovisar sin andel av dessa tillgångar, 
skulder han ådragit sig för egen del samt hans andel av gemen-
samma skulder liksom hans andel av gemensamma intäkter 
och kostnader liksom egna kostnader. 

Gemensamt styrda företag (c) inbegriper bildandet av ett aktie-
bolag, handelsbolag eller annat företag i vilket samägaren 
innehar en andel. I den juridiska personen redovisas verksam-
heten enligt anskaffningsvärdesmetoden, se RR 13. I koncern-
redovisningen kan antingen klyvningsmetoden eller kapital-
andelsmetoden (se RR 13) tillämpas. Klyvningsmetoden inne-
bär att samägaren i sin koncernredovisning redovisar sin andel 
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i det gemensamt 
styrda företaget tillsammans med motsvarande egna poster 
eller som separata poster.  

Icke monetära tillgångar som tillförs av en samägare till ett 
joint venture bedöms ofta redovisningsmässigt som byte av 
tillgångar.  

En placerare redovisar sin andel enligt anskaffningsvärde-
metoden både i redovisningen för juridisk person och koncern. 

Relativt omfattande upplysningar ska lämnas.  

18.2 Inkomstskatt 
Skattereglerna blir beroende av den juridiska formen för det 
gemensamma företaget.  

18.3 Rättspraxis m.m. 
− Överföring av icke-monetära till-

gångar från en samägare till ett joint 
venture i form av ett gemensamt styrt 
företag 
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